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§ 60 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden tillkommer
Vigselförättare
Torsby som lokaliseringsplats för en ambulanshelikopter

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 4

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 61 Budget/plan 2014-2016 för
kommunstyrelsens verksamheter
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2014
2016.
Redogörelser har gjort inför den kommande budget/planperioden 2014-2016.
Verksarnhetsbeskrivningar, eventuella äskanden och konsekvenser har redovisats
enligt bilagor till paragrafen.
En sammanfattning av verksarnhetsbeskrivningar, äskanden och konsekvenser för
kommunstyrelsens avdelningar som hör till sarnhällsutskottet har gjorts enligt bilagor
till paragrafen.

Handlingar i ärendet
1. Fritidsavdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
2. Kulturavdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
3. Tekniska avdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
4. Skogsförvaltningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
5. Kost- och städavdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
6. It-avdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
7. HR-avdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
8. Ekonomiavdelningens verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
9. Kommunalrådets verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
10. Kommunledningskansliets verksarnhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
11. Sammanställning av kommunstyrelsens avdelningars äskanden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 § 32, Budget/plan 2014-2016
Tjänsteskrivelse om inköpsrutiner, Angela Birnstein, 2012-11-08

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens avdelningars äskanden skickas vidare till budgetberedningen
enligt sammanställning av äskanden.

Utdragsbestyrkande
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2. 2 400 tkr samverkansmedel fördelas permanent med 1 400 tkr till
arbetsmarknadsavdelningen och 1 000 tkr till familjecentralen (omsorgsnämnden).
3. Medel för 0,25 tjänst eller 125 tkr för bostadsanpassning överförs varaktig från
tekniska avdelningen tillomsorgsnämnden.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Torsby kommuns inköpsrutiner
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
I

~

I

J

~

Ekonomichef Angela Birnstein informerar på dagens sammanträde om följande:
Den senaste tiden har från flera håll hörts röster som driver frågan om en central
inköpsorganisation med säte i Karlstad med målet aven digitalisering av
inköpsrutinerna. Eftersom en sådan förändring kommer att påverka våra rutiner och
våra system över hela organisationen är det viktigt att vi tidigt kliver in och tar
utvecklingen i egna händer. Självklart är det dock inget som hindrar att dra nytta av
andras erfarenheter och kompetens, dock anser jag att frågan skall ägas av oss och att
det är vi som får äga tidplanen.
Att digitalisera inköpsrutiner i sig är en bra ide. Förutsättning är dock att man har
något att digitalisera. Torsby har idag i likhet med de flesta kommuner en organisation
som är decentraliserat i ansvar och befogenheter. Det betyder att rätten att inhandla
följer budgeten, som idag ligger långt ut i organisationen. Vi har idag ca 750 personer
som har rätten och skyldigheten att införskaffa varor och tjänster till verksamheten.
Detta resulterar i att vi i vårt system har nästan 5 000 leverantörer, att vi under ett år
hanterar 44 000 leverantörsfakturor och att vi idag saknar möjligheter och resurser att
pröva avtalstrogenhet eller att alltid se till att få den bästa lösningen för våra inköp.
Det finns undersökningar som visar att en mera centraliserat inköpsfunktion kan spara
mycket pengar, man talar om ca 4 -5 % av avtalad inköpsvolymen. Besparingen
uppstår genom många förändringar; avtalstrogenhet, bästa pris, inga småköp, inga
spontanköp, inget sittande vid datorn och telefonen för att hitta rätt leverantör, ingen
ökning av inköpen vid årets slut mm. Vi räknar även med att samordningen av
inköpen kommer att betyda större volymer och därmed bättre priser.

Å andra sidan måste man komma ihåg att införande aven sådan organisation kan
betyda en stor förändring för många berörda: det är lätt att uppfatta den eventuell
indragna rätten att handla med minskade befogenheter. Däremot kommer några få
personer, som redan i dag har mycket att göra att få en ytterligare ökad
arbetsbelastning. Detta helt beroende hur en framtida organisation kommer att se ut.

Utdragsbestyrkande
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Många frågor måste därför belysas och tas hänsyn till. Vi bör därför ta god tid på oss
att införa en sådan djupgående verksamhetsförändring.

Uppdrag
Ekonomiavdelningen har fått ett uppdrag av kommunchefen att se på en
inköpsorganisation inom ramen för ekonomiavdelningen.

Genomförande
Ekonomiavdelningen anställer en projektledare som under en viss tid arbetar med att
ta fram ett förslag till inköpsorganisation, som sedan praktiskt förankrar iden bland
politiker och tjänstemän på alla nivåer och som sedan och slutligen praktiskt omsätter
iden -först organisatorisk och sedan digitalt.
Om det över hela processen är fråga om samma person kommer att avgöras löpande
och beroende av kompetens. Arbetet kommer att ske under ekonomichefens ansvar,
där den största kompetensen för att genomföra ett sådant projekt finns idag.

Framtid
Efter en införandeperiod kommer organisationen att sättas varaktigt enligt utarbetad
plan. Inom en längre framtid ser vi en fördel i att även upphandling ansluts till denna
organisation.

Finansiering
Arbetet kan startas i princip omgående efter beslut. Initialt räknar vi med att kunna
finansiera en projektledare med de avgifter alla förvaltningar betalar som ersättning
för just sina bristfälliga inköpsrutiner. Vi förväntar oss dock att dessa kommer att
minska genom de nya rutinerna och räknar därför med att behöva förstärka vår
budget från 2014. När det gäller på lång sikt bör även detta projekt finansieras av
förvaltningar som i slutändan bör göra den ekonomiska vinningen. Ett förslag till
långsiktig finansiering kan tas fram efter att ett förslag till organisation är framtagen.

Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen får uppdraget att starta projekt -inköp enligt ovan. För detta får
en tjänst återbesättas som i första hand finansieras via de avgifter ekonomiavdelningen
tar in från andra förvaltningar. Intentionen är att projektet skall leda till en effektivare
inköpsorganisation. Frågor kring hur projektet framskrider, hur en framtida

Utdragsbestyrkande
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organisation kan ser ut samt hur den och en eventuell digitalisering skall finansieras
får tas upp löpande.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-11-08

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger uppdrag till arbetsutskottet att bereda ärendet om Torsby
kommuns inköpsrutiner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Utdragsbestyrkande
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§ 63 Arsredovisning
Dnr KST 2011/161

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns årsredovisning delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby kommun 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisad årsredovisning.
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens sii r
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 64 Projekt Fri Sikt - Klarälven (FRISK)
Dnr KST 2012/184

Sammanfattning av ärendet
Olov Henriksson, projektledare, berättar på dagens sammanträde om Projekt Fri Sikt 
Klarälven (FRISK).
Igenväxningen runt Klarälven har lett fram till projeket Fri Sikt Klarälven (FRISK).
Projektet kartlägger möjligheten att öppna upp landskapet, något som välkomnas av
både besöks- och turismnäringen och de boende i området.
Syftet är att genomföra en förutsättningslös kartläggning av möjligheten att långsiktigt
öppna upp landskapet längs älven. Både sett från vägens och älvens perspektiv.
Olov Henriksson har undersökt vilka intressenter och lokala resurser som kan delta,
vilka områden som har höga naturvärden och bör sparas och vilka områden som är
lämpliga för jordbruk/bete och skogsproduktion. Man ska också genomföra ett
pilotprojekt med betesdjur.
Projektet är ett Leader växtlust projekt och ägs av Torsby kommun men sker i
samarbete med Hagfors kommun och Klarälvdalens folkhögskola.
Kartläggningsfasen är långt kommen och en arbetsplan börjar ta form. Det finns tre
huvudspår:
Stimulera avverkning för biobränsle
Manuella arbetsinsatser på strategiska områden
Stimulera betesdriften
Förlängning av projektet har sökts fram till 31 mars 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 65 Torsby Finnkulturcentrum, Finnskogen
Natur och Kulturpark
Dm KST 2011/13

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2011 pågår ett gränsöverskridande utvecklingsarbete med natur- och
kulturvärden som grund i Torsby kommun. I samarbete med norska kommuner
undersöks regionalparken som förvaltningsmodell för regional utveckling. Tanken är
att etablera Finnskogen Natur- och kulturpark och låta de särpräglade skogsfinska
kulturmiljöerna vara utgångspunkt.
Arbetet har drivis som ett förprojekt och ett huvudprojekt där man undersökt
förutsättningar för en natur- och kulturpark.
Kulturchef Ingemar Nordström informerar på dagens sammanträde om att förslag till
parkplan ska läggas fram för kommunerna för politisk behandling. Förslaget kommer
att presenteras i slutet av april med målet att samtliga kommuner skall ha antagit en
parkplan i augusti 2013. Det kommer att vara en 10-årigt åtagande i parkens arbete.
Avtalsförhandlingar med Värmlands museum pågår om ett 10-årigt avtal som lägger
grunden för det framtida samarbetet och den roll som Värmlands
museum/Finnkulturcentrum kan få i parkarbetet. Upplägget är ett 10-årigt
samarbetsavtal och 3-åriga verksamhetsplaner. Förslag till avtal ligger som bilaga till
paragrafen.
Sammantaget finns det idag goda förutsättningar för att dra igång projektering och
flytt av Finnkulturcentrum till Lekvattnet. En tidsplan som syftar till ett öppnande i
Lekvattnet i juni 2014 är möjlig.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 155
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-03-11 § 36
Förslag till samverkansavtal mellan stiftelsen Värmlands museum och Torsby
kommun rörande Finnkulhucentrum
Tjänsteskrivelse av Ingemar Nordström, 2013-04-02
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen ger i uppdrag att påbörja projekteringen.

2. Avrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Reservation
Hans Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
,Ingemar N ordström
Thomas Sljerndorff
Håkan Laack
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 66 Fastighetsförsäljning del av Västanvik
1 :396
Dnr KST 2013/123

Sammanfattning av ärendet
Jerry Persson och Maria Andersson, Västanvik 25 Torsby, har ansökt om att få köpa del
av angränsande fastighet Torsby Västanvik 1:396 som ägs av Torsby kommun.
Jerry Persson och Maria Andersson äger fastigheten Torsby Västanvik 1:331 och avser
att bygga en förrådsbyggnad på angränsande mark.
Fastigheten Torsby Västanvik 1:396 tillhör kommunens skogsfastigheter och på
föreslagen markyta växer skog av ringa värde.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-03-05
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-03-11 § 37

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Del av fastigheten Torsby Västanvik 1:396, omfattande ca 3 350 m 2, säljs till Jerry

Persson och Maria Andersson, till ett pris 10 kronor per m 2 •
2. Torsby kommun upprättar köpehandlingar.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

J(jl
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Utdragsbestyrkande
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§ 67 Försäljning Överbyn 4:1 (f.d. skolan)
Dnr KST 2010/204

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu i ett år. Under denna tid har det inkommit två
bud på fastigheten. Det ena budet var på 50 tkr och det andra budet var på 200 tkr och
budgivare till det senare budet är Roine Rådhström.
Tekniska avdelningen har träffat Roine och diskuterat verksamhet mm. Enligt Roine
ska han använda fastigheten till dels montage av egentillverkade badtunnor dels
uthyrning av lokaler till annat företag samt uthyrning av kontor.
I samband med eventuell fastighetsaffär har det skett en fastighetsreglering där ett
vattenverk som ursprungligen tillhört fastigheten förts över till annan fastighet.
Köpekontrakt
Det finns ett villkorat köpekontrakt som är undertecknat av båda parter där Roine
Rådhström förbinder sig att köpa rubricerad fastighet för 200 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-03-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-03-11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Överbyn 4:1 säljs till Roine Rådhström och i övrigt enligt upprättat
köpekontrakt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 68 Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
Dnr KST 2013/56

Sammanfattning av ärendet
Det har till kommunfullmäktige överlämnats ett medborgarförslag från Bo Lindberg.
Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ärendet för handläggning till
kommunstyrelsen. Av kommunfullmäktiges beslut är ärendet sammanfattat enligt
nedan (medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga).
"Projekt Varg" som startades 1976 och såg som enda möjlighet att, om vargen ska
återkomma till svensk natur, så måste den inplanteras på nytt. De områden man fann
som lämpliga var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare
vara nedlagt men några år efter dök vargar upp på just de platser som projektet pekat
ut som lämpliga områden.
Varför varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk. I miljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning
genomförs men detta har nonchalerats.
Torsby kommun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjursattacker på tamdjur och jakthundar under åren. Många
bönder har slutat med får och småviltsjakt med löshund har i praktiken upphört.
Kommuninnevånare vågar inte längre plocka svamp eller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är inte längre tänkbart. Fortsätter denna
rovdjurspolitik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att leva det liv som
man gjorde innan vargen återinfördes i svensk natur.
Lindberg menar att Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och
därefter försöka påverka instanser som handhar rovdjursfrågorna inom Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och Regeringen. Sedan tidigare har Torsbys styrande avfärdat
skrivelser i likadana ärenden med hänvisning till att det inte är en kommunal fråga
utan den tillhör riksdagen. Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har
självstyrelse och kan och bör ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.

Utdragsbestyrkande
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"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninnevånarna".
Lindberg hänvisar till Miljöbalken och plan- och bygglagen i frågan.
Förslagsställaren vill att Torsby kommun ska påverka Regeringen, Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket för att bli en vargfri kommun.
Hantering av medborgarförslaget och förslag till beslut ligger som bilaga till
paragrafen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun, 2013-01-21
Kommunfullmäktige 2013-01-21 § 17, Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby
kommun
Tjänsteskrivelse av HR-chef Anders Björck, 2013-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-12 § 27

Jäv
Hans Lindberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Enligt kommunallagen kapitelS § 4S får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen beslutar därför att avvisa medborgarförslaget då det
ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bo Lindberg

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-02-04

Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Bo Lindberg. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ärendet för
handläggning till kommunstyrelsen. Av kommunfullmäktiges beslut är ärendet
sammanfattat enligt nedan (medborgarförslaget i sin helhet återfinns i slutet av detta
dokument).

Sammanfattning av ärendet
Bo Lindberg lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag där han föreslår att
Torsby kommun verkar för att bli en vargfri kommun.
"Projekt Varg" som startades 1976 och såg som enda möjlighet att, om vargen ska
återkomma till svensk natur, så måste den inplanteras på nytt. De områden man fann
som lämpliga var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare
vara nedlagt men några år efter dök vargar upp på just de platser som projektet pekat
ut som lämpliga områden.
Varför varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk. I miljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning
genomförs men detta har nonchalerats.
Torsby kommun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjursattacker på tamdjur och jakthundar under åren. Många
bönder har slutat med får och småviltsjakt med löshund har i praktiken upphört.
Kommuninnevånare vågar inte längre plocka svamp eller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är inte längre tänkbart. Fortsätter denna
rovdjurspolitik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att leva det liv som
man gjorde innan vargen återinfördes i svensk natur. Lindberg menar att Torsby
kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter försöka påverka
instanser som handhar rovdjursfrågorna inom länsstyrelsen, naturvårdsverket och
regeringen. Sedan tidigare har Torsbys styrande avfärdat skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kommunal fråga utan den tillhör riksdagen.

Anders Björck
Bitr. konimunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har självstyrelse och kan och bör
ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninnevånarna" Lindberg
hänvisar till Miljöbalken och plan- och bygglagen i frågan.
Förslagsställaren vill att Torsby kommun ska påverka regeringen, länsstyrelsen och
naturvårdsverket för att bli en vargfri kommun.

Hantering av medborgarförslaget.
Frågan om en vargfri kommun är politiskt ingen kommunal fråga utan som Lindberg
själv skriver en fråga för staten. Rovdjursfrågor regleras i lag fastställd av riksdagen
och administreras av länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Förvaltningsdomstolen i Falun har hösten 2010 upphävt ett beslut fattat i Nordanstigs
kommuns kommunfullmäktige där beslutet var en vargfri kommun.
Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet eftersom vargfrågan är en statlig
angelägenhet som kommunen inte får besluta om. Regering och riksdag har den 21
oktober 2009 beslutat om en ny rovdjursförvaltning. Som ett led i detta fattade
regeringen den 10 december samma år ett beslut om att inrätta regionala
viltförvaltningsdelegationer.
Beslutet innebär att de regionala rovdjursgrupperna och viltvårdsnämnderna upphört
och ersatts av viltförvaltningsdelegationer (VFD). Dessa VFD ska på regional nivå
samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och
rovdjursfrågor som:
• Viltförvaltningen i länet
• Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvinsstammarna
• Licensjakt och skyddsjakt inom länet
• bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
• Godkärlna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och
lodjur i länet
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv
i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som
länsstyrelsen ska ta fram
VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordillng
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:
Landshövdingen är ordförande i delegationen
Fem ledamöter som är politiska företrädare, dessa utses efter förslag av landstinget
En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och
som utses av polismyndigheten i länet
En ledamot för jakt och viltvård
En ledamot för naturvård
En ledamot för friluftsliv
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En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
En ledamot för lokalt näringsliv och turism
En ledamot för skogsnäringen
En ledamot för yrkesfisket
En ledamot för fäbodbruket
De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2010.
Kommunen har tidigare (ks 2006-01-16 § 3, samt ks 2012-11-05 § 134) behandlat
ärenden om reglering av vargstammen.
Vad det gäller de politiska diskussioner som förekommer avseende bland annat
rovdjursfrågan, sker dessa inom respektive parti och inte inom kommunen som
organisation.
Bo Lindberg skriver i sitt yttrande över förslag till svar på medborgarförslaget att
ärendet skall lyftas i kommunfullmäktige. Ärendet kommer enligt
kommunfullmäktiges beslut att handläggas och beslutas av kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige kommer att delges kommunstyrelsens beslut.

Förslag till beslut
Enligt kommunallagen kapitelS § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Med bakgrund av detta förslås kommunstyrelsen besluta om att avisa
medborgarförslaget då det ligger utanför den kommunala kompetensen.

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef

Bilaga kopia av medborgarförslaget.
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I\1egborg?-rförslag om ett vargfi:itt Torsbv kommun.
Undertecknade föreslår att Torsby kommun verka!' fdr att bli en vargi'ii kommun.
Bakgrund:
Projekt Varg startade 1976 och såg som enda möjlighet att om vargen ska återkomma
till svensk natur så måste den inplanteras på nytt. De områden man frum som lämpliga
var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare vara nedlagd
men några år efter dök vaxgar upp på just de platser som projektet pekat ut som
lämpliga områden.
Varior varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk
I mitjöärellden är det lcrav på att en kOIlsekvensutredning genomförs men detta hiU'
nonchalerats. \
Könsekvenser:
Torsby kommun äl' ror närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många !ovc1jursattacker på tamdjtu' och jakthundar under åren. Många
bönder hur s~utat l11edfår och småviltsjakt med löshund har i praktiken upphölt.
Kommuninnevånare vågar iJlte längre plocka svamp eller bär och att ta Inad sig
sällskapshunden på skogspromenader är i11te längre tänkbart.
Fortsätter denna rovdjurspoltik blir det omöjligt får människorna utanföt, tätorterna att
leva det liv som lllall gjorde innan vargen återin:llirdes i svensk natur.
Atgärder:
Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter fOrsöka
påverka instunser som handhar rovdjursfrågorna inom länsstyrelsen, naturvårdsverket,
och regeringen
Vi vet sedan tidigare att Torsbys styrande hal' avt1irdat skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kommunal fråga ut~n den tillhör riksdagen.
Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har självstyrelse och kan och bör
ha åsikter i frågor SOlU rör kommunens befolkning.

"KOIlUllUnpQlitiker är valda av och skall fOl'ctrlida l{()mmuninnevanarua"
Vi vill hänvisa till Miljöbalkell (1998:808) ändrad: SFS 2012;442
1 kap. MiIjöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna j denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tiHfOrsäkras en hälsosam och god
miljö. En såd,m utvedding bygger på insikten att naturen har eLt skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och llJ'uka naturen är :fOrenad med ett ansvar för att
f6rvalta naturen väl.
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Miljöbalken skall tillämpas så att
I. männIskors hälsa och miljön skvddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar ener roman påverkan,
2. värdefulla nntur- ooh kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras.
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hUShållning tl'yggas,
Även plan ock bygglagen (2010:900) kan tillämpas i frågan.
l § I denna lag films bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner.
Hs;mämmels<:m~_§.Yi,!ar till..5l.tt. med hänsyn till deu enskilda ITlänl1iskm.1s 'frihet fräJl1ia
~ll saml;liiHsutveck.lin g me9J.iimW<a Q.9.h.goda sQciala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö f6r märluiskoma i dagens samhälle och för
kommande !l'enerationer.
Slutledning;
Vi hat' ;;l<rivit deUa medborgarförslag föl' att många människor som vi mött inom
kommunen kälmer att de fätt sin livskvalJtet klart försämrad av den rådande
rovdjurspoli.tiken där människan komme!" i andra hand gentemot rovdjmcn och
framför allt vargen.
Vi föreslår dih-för att:

Torsby kommun ska påverka regeringen. mnsstyl·dsefi och naturvårdsverket for
att bH en vargfri kommun.
Torsby den 2013 01 01

130 LindbcJg
Hålvägen 18

0560-13150
685 91 TORSBY
Bilagor: 224nronnunderskl'ifter
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 69 Motion från Miljöpartiet De Gröna 
Miljömål för Torsby kommun
Dnr KST 2012/346

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (MP) lämnade till kommunfullmäktige 2012-06-25 en motion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens
miljöarbete. Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en
miljömedveten kommun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.
Motionen i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) om miljömål för Torsby kommun, 2012-05-29
Kommunfullmäktige 2012-06-25 § 63, Motion från Karl-Erik Keck (MP) - Miljömål för
Torsby kommun
Tjänsteskrivelse från HR-chef Anders Björck, 2013-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-12 § 28

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljömål. Förvaltningen kommer under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg. Härmed anses motionen
besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Motion från Miljöpartiet de Gröna.

Sammanfattning
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med lämpliga
styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens miljöarbete.
En1igt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en miljömedveten kommun.
Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.

Bakgrund.
En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar: Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av
ett miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland allmänheten osv.

De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan. (Finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar: Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaningfrån riksdagen till den lokala
nivån" Dvs riksdagenförväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags formuleringar finns
med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget samlat strukturerat och
organiserat arbete med målen. Detfinns inga framtagna utgångsvärden på utsläpp mm, det finns
nästan inga uppföljningsbara målformuleringar, knappast några kontakter med andra aktörer i
kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. 1 de enkäter som SKL
gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande politisk vilja,
är stora hinder för miljömålsarbetet.
Ett annat argument som hörs inom kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett
miljöarbete utan att ha lokal miljömål. Ofta lyfts omlastnigscentralenfram dom ett exempel men
samtidigt har kommunen en energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en
flygplats. Om sådant måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom
andra energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om kommunens
personal måste flyga. 1 Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utan formulerade
mål som uppfyller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan väl, ännu i alla fall,
påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.

Detta bör också kombineras med en Energi- och klimatplan som varje kommun måste ha.
Kommentar: Vadviförstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som
genomförts i samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt
lagen om kommunal energiplanering.

Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.

Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling. miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel av våra
skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten- och luftkvalite, utemilj öer, naturinventeringar,
trafIkflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m.
Ja alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resursanvändande, eftersom detta
är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att att ha en person som är ansvarig for samordning av kommunens arbete
med miljö- energi- och naturfrågor. denna person bör tillika vara kommunens kontaktperson i dessa
frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position.
En sådan tjänst är självfInansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att aktivt
ansöka om statliga bidrag till detta.
Kommentarer: Riksdagbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar,
medborgare mm skall engageras och att det är kommunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att resonera
kring miljömålsarbetet.
Ja med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg då,
finns t ex en kommunekolog som kan jobba med naturvårdfrågorna.
Ev. kan ett samarbete md t. ex. Sunne om en tjänst som miljöstrateg vara ett första steg i rätt
riktning.

Torsby 29-05-2012 for Miljöpartiet-de Gröna

Karl-Erik Keck

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 70 Komplettering av delegation avseende
lokal- och anläggnings bidrag
Dnr KST 2013/205

Sammanfattning av ärendet
Fritidschefen har delegation att besluta om lokal- och anläggningsbidrag. Det finns en
förteckning där det framgår hur mycket bidrag olika sorts lokaler kan få.
Bidragsansökan från verksamhet som är jämförbar med redovisade lokaler och
anläggningar har inkommit och det upptäcktes då brister i förteckningen. Definitionen
av olika verksamheter behöver förtydligas .

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-12 § 29

Kommunstyrelsens beslut
Fritidschefen ges i delegation att bevilja bidrag upp till 10000:- för verksamheter som är
jämförbara och som kan jämställas med nuvarande förteckning över lokal- och
anläggningsbidrag.

Beslutet skickas till
Annette Lauritzen Karlsson
Kicki Velander

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-04-08

§ 71 Ombud till West Sweden
Dnr KST 2012/83

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har ombetts att välja två ordinarie ombud samt två ersättare till West
Swedens årsstämma.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Sand ra Torpheimer, West Sweden, 2013-03-12

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun väljer Anna-Lena Carlson (M) och Håkan Laack (S) som ordinarie
ombud. Till ersättare väljs Alf Larsson (C) och Ann-Katrin Järåsen (S).

Beslutet skickas till
Charlotta Jönsson, West Sweden
Sandra Torpheimer, West Sweden
Anna-Lena Carlson
Håkan Laack
Alf Larsson
Ann-Katrin Järåsen
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 72 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden delges konununstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till konununstyrelsen 2013-02-12 - 2013-04-03

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 73 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2013-04-03

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 74 Vigselförättare
Dnr KST 2013/262

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anhåller hos Länsstyrelsen att Ann-Katrin Järåsen (5), Kilnäs Il,
68593 Torsby, förordas som vigselförrättare.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Ann-Katrin Järåsen
Lilian Olovsson
Håkan Laack

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 75 Torsby som lokaliseringsplats för en
ambulanshelikopter
Dnr KST 2013/245

Sammanfattning av ärendet
Bengt Carlsson, tidigare räddningschef i Torsby kommun, har intresserat sig i frågan
om en ambulanshelikopter i Värmland i landstingets regi. Tillsammans med Anders
Öberg, Wermlandsflyg och Hans Forsbäck har han tittat närmare på landstingets
utredning. Vid dagens sammanträde informerade Bengt om gruppens egen utredning.
Landstinget genomförde redan 2009 en förstudie om en ambulanshelikopter och
slutrapporten skrevs 2010. I landstingets rapport är en placering på Sandbäcken i
Karlstad det enda alternativet för en ambulanshelikopter i Värmland. Där menar de att
man inom 20 minuters flygning från Karlstad når större delen av länets befolkning
men täcker inte hela länet.
I den utredning som Bengt Carlsson i dag redovisar skulle en placering i Torsby
innebära att man på 20 minuters flygning skulle täcka en större del av länet och sett på
30 minuters flygning nås nästan hela länet plus en stor del av Dalarna och även en bit
in i Norge.
Ä ven i Landstinget i Dalarna pågår en diskussion om införskaffandet aven
ambulanshelikopter och de är intresserade av ett samarbete med Värmland.

Styrelsen i Torsby Flygplats AB bedömer att en placering aven ambulanshelikopter i
Torsby skulle vara bra för Torsby flygplats och önskar se att kommunstyrelsen i
Torsby kommun till landstinget framhåller Torsby flygplats som ett mycket gott
alternativ.
Torsby flygplatsstyrelse beslutade 2013-04-04 att uppmana kommunstyrelsen i Torsby
kommun att till Landstinget i Värmland framhålla att Torsby flygplats är ett mycket
gott alternativ för en ambulanshelikopterplats i Värmland i enlighet med föreliggande
utredning.
Bengt Carlssons skrivelse ligger som bilaga till paragrafen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

Handlingar i ärendet
Skrivelse av Bengt Carlsson: Torsby som lokaliserings plats för en ambulanshelikopter
Torsby flygplats protokoll, 2013-04-04 § 9 Ambulanshelikopter

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att ha Torsby som lokaliserings plats
för en ambulanshelikopter.
2. Håkan Laack (S) och Anna-Lena Carlsson (M) får i uppdrag att göra en skrivelse till
Landstingsstyrelsen innan den 24 april.

Beslutet skickas till
Torsby flygplats
Bengt Carlsson
Thomas Sljerndorff
Mikael Westin
Håkan Laack
Per-Arne Ludvigsson
Landstingsstyrelsen
Anders Björck

Utdragsbestyrkande

Torsby som lokaliseringsplats för en ambulanshelikopter
Landstinget i Värmland har beslutat att införskaffa en ambulanshelikopter. Den ska inte bara
vara en resurs för vätmlänningarna utan dess tjänster ska kunna säljas till närliggande
landsting.
En utredning gjordes 2010 där det medicinska behovet klargjordes och en lokalisering till
Sandbäcken i Karlstad förordades . Alternativet Sandbäcken innebär en betydande investering
för att få en godkänd helikopterflygplats med hangar, bränsledepå personalutrymmen m.m.

I

d,

Om man väljer en lokalisering till Torsby får man istället följande:
• Godkänd flygplats
• Hela Värmland nås på 30 minuters flygning
• Närhet till Dalarna
• Närhet till Norge
• Nära till Torsby sjukhus
• Tillgång till godkänd flygverkstad

Godkänd flygplats
Torsby flygplats är en godkänd trafikflygplats med tillstånd för 10 500 rörelser per år.
Ambulanshelikopterverksamheten imyms i det nuvarande tillståndet.
Flygplatsen har egen bränslehantering, reservkraft till bland annat banbelysning,
instrumentflygningsmöjligheter och en hangar som kan användas till helikopterverksamheten.
Möjlighet till boende finns vid närliggande Torsby Sportcenter.

Hela Värmland nås på 30 minuters flygning
Vid en lokalisering till Torsby nås hela Vätmlands landyta efter 30 minuters flygning.
Karlstad respektive Höljes nås efter 20 minuter.
Man når även Åmålsområdet i Västra Götaland samt nordvästra delarna av Örebro län som
Hällefors, Kopparberg och Karlskoga inom 30 minuter.

Närhet till Dalarna
En helikopter placerad i Torsby täcker även en stor del av Dalarna och kan ses som en viktig
resurs för att förbättra tillgängligheten i en stor del av grannlänet.
Malung, Vansbro och Fredriksberg nås inom 16 - 18 minuter.
Sälen och Mora, Leksand och Ludvika täcks inom 30 minuter och Falun efter 35 minuters
flygning.

Närhet till Norge
Ett Interrregprojekt kring luftburen ambulanssjukvård har startats våren 2012. Svensk
projektägare är Västra Götalandsregionen. Övriga deltagande landsting är Värmland, Dalarna
och Jämtland.
Målet med projektet är att de som bor och vistas i gränsområdet mellan Sverige och Norge
ska få säkrare och bättre vård. De ska inte heller uppleva någon skillnad mellan en svensk och
norsk hjälpinsats. Att samordna resm'serna ska också göra verksamheten mer
kostnadseffektiv.
En helikopter i Torsby täcker de norska gränstrakterna inklusive Trysil, Elverum, Hamar och
Oslo på 30 minuter och passar väl in i syftet med projektet. Idag finns ingen norsk helikopter
som med kort flygtid täcker gränsområdet norrut från Torsby.
/
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Nära till Torsby sjukhus
Eftersom Torsby sjukhus endast ligger två kilometer från flygplatsen finns möjlighet att
utnyttja helikopterns läkare som en sjukhusresurs vid de tillfållen när inte vädret medger
flygning med helikoptern. Beroende på vilken ambition som landstinget har när det gäller tid
från latm till dess att helikoptern ska vara i luften kan man välja om läkaren alltid skall finnas
i helikopterns närhet eller om han/hon kan transpOliera sig med bil från sjukhuset till
flygplatsen. En transpOli som tar tre minuter.
Vid de fall en SVåli skadad patient skall transpOlieras vidare till något stÖlTe sjukhus är det en
fördel att helikoptern finns nära Torsby sjukhus och direkt från sjukhusets helikopterplatta
kan flyga patienten vidare.
Sjukvårdsutrustning som kan behöva kompletteras till helikoptern kan hämtas från sjukhuset
eller från den närliggande ambulans stationen.

Tillgång till godkänd flygverkstad
På flygplatsen finns även Värmlands enda godkända flygverkstad etablerad, en verksamhet
som på olika sätt kan samarbeta med och underlätta driften aven ambulanshelikopter.

Bengt Carlsson

