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§ 24 Nordic Innovation Food Arena NIFA
ansöker om medel till projekt Ma Ma - Mat- och
marknadsutveckling
Dnr KST 2013/135

Sammanfattning av ärendet
NIFA -Nordic lImovation Food Arena ekonomisk förening ansöker om medel
motsvarande 2 x 15.000 kronor lika fördelat lnellan 2013 och 2014 för genomförande av
projektet Mat-och marknadsutveckling 2013 -2014.
Anna Vih~n från Ängebäck Potatis informerar om Nordic Innovation Food Arena
(NIFA).
NIPA startades under 2012 blanJ arulat som en följd av projektet KIFA 0ch e tt beh0v i
livsmedelsbranschen i Värmland att ta ytterligare utvecklingssteg för ökad
marknadsutveckling och tillväxt. För att fortsätta det arbete som startats krävs
ytterligare satsningar. En ansökan om medel från Region Värmland har därför tagits
fram . Till de regionala resurserna krävs medel och engagemang från kommuner och
företag. De samlade resurserna förväntas bidra till att positioner a Värmland och dess
konununer i ett nationellt och internationell perspektiv.
Projektet MaMa ska utveckla värdebasen för den regionala livsmedelsproduktionen
och skapa en position nationellt. Det saknas idag en samlande kraft för att
kommunicera värmländsk mat på en nationell eller internationella arena vilket har
betydelse för hur företag och produkter från Värmland kommer att lyckas. Genom
projektet ska bilden av företag och konununer i Värmland som innovativa och med
framåtanda förstärkas. Efterfrågan på närproducerade livsmedel ökar. I Värmland
finns såväl god kvalitet som bredd i utbudet av livsmedelsprodukter. Med ökad
tillväxt hos företagen kan både värmlänningar och andra få bäth·e tillgång till detta
utbud.
Genom projektet har konununen möjlighet att främja och stötta livsmedelsföretagen
vilket i förlängningen bidrar till att det finns ett öppet landskap för människor att bo

Utdragsbestyrkande
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forts ksau 2013-03-12 § 24, Nordic Innovation Food Arena NIFA
ansöker om medel till projekt MaMa - Mat- och marknadsutveckling
och leva i. Med ökande självförsöljningsgrad minskar även sårbarheten. Projektet
förväntas också bidra till att främja sysselsättningen på landsbygden.
Kommunen blir en nahulig kontaktyta för projektet till era företag, det kan både vara
livsmedelsföretag och andra företag som kan bidra i affärsutveckling och
marknadspositionering. Mat blir allt mer en fråga onl tjänst inte bara produkt. Detta
kräver andra kompetenser men skapar också helt nya möjligheter bland aru1at kopplat
till mat som upplevelse vilket kan vara en viktig faktor i den stora konkurrensen om
turister.
Det finns många likheter mellan upplevelsebranschen och livsmedelsbranschen bland
annat många små företag på landsbygden och några stora aktörer. Dessa båda
branscher har goda förutsättningar att utvecklas på många platser i Värmland och kan
genom att öka samverkan bidra till ökad kvalitet i de upplevelser som erbjuds
besökare.
Projektet kommer att genomföra aktiviteter på olika platser i Värmlands i samarbete
med de konununer som blir aktiva partners i projektet.

Handlingar i ärendet
Ansökan från NIPA (Nordic Innovation Food Arena ekonomisk förening) om medel
till projekt MaMa - Mat- och marknadsutveckling, 2013-02-22

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby konunun medfinansierar NIFA:s projekt MaMa -Mat- och
marknadsutveckling med 2 x 15.000 kronor lika fördelat mellan 2013 och 2014.

2. Finansieringen sker via verksamhet medfinansiering projekt.

Beslutet skickas till
Alma Vih~n
Lilian Hellshöm,Thomas Stjerndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Tolkförmedling Värmland
Dnr KST 2013/103

Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Värmland vill efterhöra konununens intresse för att delta i en
länsgemensam språktolkverksamhet. I ett antal landsting bedrivs språktolkverksamhet
genom upphandling men i vissa landsting förekommer diskussioner om på vilket sätt
och i vilken regi det ska ske framöver. I två näraliggande landsting/regioner sker
tolkverksamhet i en samverkande form.
Örebro läns landsting och Örebro konunun inrättade i januari 2005 en gemensam
nämnd, kallad Den gemensamma näm.nden för samverkan angående
företagshälsovård samt tolkförmedling. Från september 2007 tecknades även ett avtal
mellan dessa två parter att föra den kommunala tolkförmedlingen till den
gemensanU11a nämnden. Från januari 2009 anslöt sig även Kumla kOlmnun till den
gemensamma nämnden och tecknade avtal om företagshälsovård och tolkverksamhet.
Det är landstinget som är värdorganisation och den gemensanuna nämnden ingår i
landstingets verksamhet.
Västra Götalandsregionen och kOlmnunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla
och Mariestad bildade januari 2012 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. KOlmnunalförbundet bedriver
ännu ingen verksamhet men förberedelser pågår för planerad driftstart 1 april 2013.
En allmän policy för en tolkförmedling ska vara att den bedrivs med hög kvalitet där
strävan bör vara att ha så många auktoriserade tolkar som möjligt. Att kontakten för
den som inte behärskar svenska språket tryggas då ett gemensamt språk saknas.
Skiftande kvalitet på tolkar kan innebära rättsäkerhetsproblem. Att ha tolkförmedling i
egen regi skulle kUlm a ilmebära större krav på auktorisation och att tolkarna
kontinuerligt får information om de verksamheter som de utför sina uppdrag inom.
Att ha en tolkförmedling i egen regi stärker människors rätt till vård och service på lika
villkor genom att kvaliteten höjs, rättssäkerheten förbättras, tillgängligheten till tolkar
förbäth'as och ett professionellt bemötande säkerställs.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ksau 2013-03-12 § 25, Tolkförmedling Värmland
Som ett alternativ för hur språktolkförmedlingen skulle kunna hanteras i Värmland är
att bedriva en gemensam tolkförmedling mellan länets kommuner och landstinget. Om
kommunerna visar intresse för en gemensam verksamhet är det ett antal
frågeställningar som måste utredas vidare.
Förutsäthlingarna för en gemensam organisation mellan landstinget och länets
kommuner är emellertid goda då vi redan har den etablerade hjälpmedelsnämnden
vilken skulle kunna vara den nämnd som hanterar denna gemensanuna fråga. Om inte
alla kOlmnuner är intresserade så kan tolkförmedlingen drivas i ett kommunalförbund
men detta får utredas vidare när samtliga kommuner har meddelat sin ståndpunkt.
Men den gemensanuna nämnden hjälpmedelsnämnden skulle kunna vara ett
alternativ till att bilda ett kommunalförbund.
Torsby kOlmnun har de senaste åren använt tolkcentralen i Karlstad när behov av
tolkning har varit aktuellt, endast tolkning via telefon har varit behovet. Det är i törsta
hand arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för kommunens Hyktingmottagning
som har utnyttjat tolkcentralens tjänster, även skolan och socialförvalhlingen har vid
behov utnyttjat tolktjänsterna.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Landstinget i Värmland, 2013-02-04
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren, 2013-03-19

Arbetsutskottets beslut
Torsby kOlmnun är intresserad aven länsgemensam språktolkverksamhet som bedrivs
med auktoriserade tolkar med hög kvalite. I dagsläget är det endast telefontolkning
som vi har behov av och några behov av kontakttolkningen ser vi inte för närvarande.
Omfattningen kommer inte att vara speciellt stor då vårt avtal med Migrationsverket
omfattar endast 25 kommunplacerade flyktingar och 15 som bosätter sig på egen hand.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff, Gösta Kihlgren, Landstingshuset

Justerarens signatur

ci)L 1)/

Utdragsbestyrkande
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§ 26 Nominering till Brottsofferjouren
Dnr KST 2013/31

Sammanfattning av ärendet
I samband rned extra årsmöte den 29 november 2012 beslutades att Föreningen
Brottsofferjouren Norra Värmland avvecklas och bildar gemensam förening med
Brottsofferjouren Södra Värmland.
I samband med ordinarie årsmötet ska ledamöter och ersättare från BOJ Norra
Värmland väljas som ska ingå i den gemensanuna styrelsen för de sammanslagna
jourerna BOJ Södra Värmland och BOJ Norra Värmland. Därför uppmanas kommunen
att nominera två ordinarie och en ersättare till detta.
Den/de som nomineras skall vara medlem i BOJ och betalat medlemsavgiften samt
vara tillfrågad om att ställa upp.

Handlingar i ärendet
Information från Brottsofferj ou ren Norra Värmland, 2013-01-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 § 13 Nominering till Brottsofferjouren

Arbetsutskottets beslut
Torsby konunun avstår från att nominera till Brottsofferjouren.

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren Norra Värmland Tallbacksvägen lOC 684 30 Munkfors

Utdragsbestyrkande
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§ 27 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.
KOlmnunfullmäktige har beslutat överlämna ärendet för handläggning till
kommunstyrelsen. A v 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 firms inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk. I miljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning
genomförs men detta har nonchalerats.
Torsby konullun 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.
Konununinnevånare 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 imlaJl vargen återinfördes i svensk nahll'.
Lindberg menar att Torsby kOlmnuns politiker måste sätta sig in i problematiken och
därefter försöka påverka instanser som haJldhar rovdjursfrågorna inom Länsstyrelsen,
Nahuvårdsverket och Regeringen. SedaJl tidigare har Torsbys styrande avfärdat
skrivelser i likadaJ1a ärenden med hänvisning till att det inte är en konununaI fråga
utan den tillhör riksdagen. Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har
självstyrelse och kaJl och bör ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ksau 2013-03-12 § 27, Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kOlmnunllmevånarna".
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
Konununfullmäktige 2013-01-21 § 17, Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby
kOlmnun
Tjänsteskrivelse av HR-chef Anders Björck, 2013-02-04

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt konununallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kOlmnunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen beslutar därför att avvisa medborgarförslaget då det
ligger utanför den konununala kompetensen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

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. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560-16086 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)
• Godkänna 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 förordning
(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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Till Kommunfullmäktige i Torsby kOllumb::.:.:..........,,:.:.::.::.:::::::......:; .
Medborg~n·förslag

om ett vargfi.-itt Torsbv kommun.

Undertecknade föreslår att Torsby kommull vcrk:tl' fOr att bli en vargi'Ii kommun.
Bakgrund:
Projekt Varg startade 1976 och såg som enda möjlighet att om vargen ska återkonuna
till svensk natur så måste den inplanteras på nytt. De områden man faUll som lämpliga
var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare vara nedlagd
men några år efter dök vargar upp påjust de platser som projektet !)ckat ut som
lämpliga områden.
Varför varg skulle återinforas i landet firms inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt elJer ekonomisk
I miljöärenden är det laav på att en kOIlsekvensutredning genomförs men detta har
nonchalerats. '

Konsekvenser:
Torsby kommun är for närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjursattneker på tamdjur och j akthundar under åren. Många
bänder hur slutat med får och småviltsjakt med läshund har i prak-tiken upphört.
Kommuninnevånare vågar inte längre plocka svamp eller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är inte längre tänkbart.
Fortsätter denna rovdjurspoltik blir det omöjligt fOr märmiskoma utanför tätorterna att
leva det liv som man gjorde llman vargen återinfordes i svensk natur.
Atgärder:
Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter försöka
påverka instanser som handhar rovdjursfi-ågorna inom länsstyrelsen, naturvårdsverket,
och regeringen
Vi vet sedan tidigare att Torsbys styrande har avflirdat skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kommU11al 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.

"Kollununpolitil<cr är valda av och skall. fOrctriidll kommuninnevånarna"
Vi vill hlinvisa till MiljöbaIken (1998:808) ändrad: SFS 2012;442

1 kap. MiljöbaUeens maj och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna j delma balk syftar tiII att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tiIlfOrsäkras en hälsosam och god
milj ö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har elt skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar for att
förvalta naturen väL

4

MiJjöbalken skall tillämpas så att
l. människors häl.sa och miljön skvddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av lororellimrar eller mman påverkan.
2. värdefuJla llatul'- och kultutmiJjöe.r skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, va1ien och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,
Även plan ock bygglagen (2010:900) kan tillämpas i fragan.
l § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. l kap. Syfte, imtehåll och definitioner.
Ll.~Egmmel~S<X!1a syl1m:J.i!1..1l1.h1.l1ed hänsyn till dell enskilda rnännisk,.uns frihet. ii'i:imia
!1.!l.~amhällsptveck.linR1J~gjämli~f.LQ9h..godn §'Qfi.~l[!1Jevnads16rhål1ande.'1 och el1 god
Q\Oh.l~!lli§iktigt hållbar livsmiljö ror människorna i dagens samhälle och mr
kommande aenerationer.
Slutledning:
Vi hal' skrivit detta medborgarförslng föl' att många människor som vi mött inom
kommunen känner att de fiitt sin livskvalitet klart försämrad av den rådande
rovdjurspoliliken där människan kommer i andra hand gentemot rovdj\n'en och
framför aUt vargen.

Vi föreslår dlhf6r att:
Torshy kommun ska påverim regeringen, Hinsst'jrelsen och naturvårdsverket for
att bH en vurgfri kommun,

Torsby den 2013 01 01

;

i ,,

: : _L{~;"A.~\......,_
130 .Lindberg
Hålvägen 18
0560-13150

68591 TORSBY
Bilagor: 224 namnunder:>krifter
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§ 28 Svar på motion från Karl-Erik Keck (MP)
om miljömål för Torsby kommun
Dnr KST 2012/346

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (MP) lämnade till kommunfulhnäktige 2012-06-25 en motion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala milj ömål för Torsby KOlmnun. Dessa tillsanunans n,ed
lämpliga styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kOllUlLUnens
miljöarbete. Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en
miljömedveten kOllunun. 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
Konummfullmäktige 2012-06-25 § 63, Motion från Karl-Erik Keck (MP) - Miljömål för
Torsby kommun
Tjänsteskrivelse från HR-chef Anders Björck, 2013-02-26

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
KOlmnunstyrelsen har gett förvalh1ingen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljömål. Förvaltningen konuner under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg. Hänned anses motionen
bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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.
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.

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 milföarbete och är villig attjobba 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 riksdagen förväntar 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. Det finns 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. I 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. I Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utanformulerade
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: Vad vi förstår 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, utemiljöer, 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 milj ö- energi- och naturfrågor. denna person bör tillika vara kommunens kontaktperson i dessa
frågor. De flesta kommuner har en miljö strateg 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
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§ 29 Komplettering av delegation avseende
lokal- och anläggningsbidrag
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 .

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fritidschefen ges i delegation att bevilja bidrag upp till 10000:- för verksamheter som är
jämförbara och som kan jämställas med redovisade lokaler och ilnl~ggnillgar.

Beslutet skickas till
Kicki Velander
KommtUlstyrelsen

Uldragsbestyrkande
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§ 30 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
02-06-2013-03-06.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-03-06

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Konunwlstyrelsen
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§ 31 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein redogör för arbetet med Mål och vision 2020. Uppgiften
är att involvera hela organisationen i målarbete. Frågor som tas upp på scumnanträdet
är bland annat:
Bör inte även mellanchefer länma sina respektive mål?
Bör inte varje mål kvalitetssäkras för att säkerställa att de överensstfumner med
fullmäktiges intention?
Bör inte målen kompletteras med mätbara nyckeltal?
Hur ska uppföljning av målen ske?
Ekonomichefen ger förslag på hur målarbetet kCUl förbättras, som till exempel att
komplettera verksamhetsmålen med mätbara nyckel tal där så är möjligt. Målen blir då
mer konkreta och dänned lättare att följa upp.
Information ges även om resurspersoner. Biträdculde kommunchef bistår på begäran
med frcuntagande av nfumldmål, verkscunhetsmål och kvalitetsnyckeltal i de olika
förvalhlingar och avdelningar. Ekonomiavdelningen bistår på begäran vid
frcuntagande av mätbara ekonon"liska nyckeltal samt hjälper till att samla in materialet
inför rapporteringstillfällen. Informationsansvarig hjälper till att offentliggöra visions
och målarbetet på webben.

Handlingar i ärendet
Powerpoint av ekonomichef Angela Birnstein

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet skickar tillbaka materialet till kommunstyrelsen och övriga nfunnder
för att se över relevculs och kvalitet, att komplettera målen med mätbara kvalitets
och/eller ekonomiska nyckeltal, att ange vem som är cu"lsvarig och när målen ska vara
uppfyllda.

Utdragsbestyrkande
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forts ksau 2013-03-12 § 31, Mål och vision 2020
2. Arbetsutskottet ber barn- och utbildningsnänmden att följa tidigare uppmaning och
att ta fram mål för nämnd och verksamheter ner tilllnellanchefsnivå enligt ovan.
3. Arbetsutskottet ber omsorgsnämnden att komplettera med verksamhetsmål från
mellancheferna.
4. Arbetsutskottet ger biträdande kommunchef uppdrag att på begäran bistå med
framtagande av nämndmål, verksamhetsmål och kvalitetsnyckeltal i de olika
förvalhungarna och avdelningarna.
5. Arbetsutskottet ger ekonomiavdelningen uppdrag att på begäran bistå vid
framtagande av mätbara ekonomiska nyckeltal samt hjälpa till att samla in materialet
vid olika rapporteringstillfällen.
6. Arbetsutskottet ger ekonomiavdelningen uppdrag att i första instans pröva det
lämnade materialet och att vid behov sända det tillbaka för ytterligare beredIung innan
det lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Samtliga nänu1der
Konununstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson
HR-chef Anders Björck

