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§ 1 Ändringar i föredragningslistan
Dnr feST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Arenden som tillkom
,. Interpellation från Inger Laren (FP) om Climate Arena
>.- .Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur
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§ 2 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2013/53

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde
inledas n,ed musik framförda av elever på kulturskolan.
Vid dagens saImnanträde framför Erik Björklund, Lina Bonander, Anna-Karin Liis och
Michael Åkerlund Äppelbo gånglåt.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för fraIllförandet.

Justerarens signatur
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§ 3 Information om Valbergsområdet
Dnr KST 2013/54

Sammanfattning av ärendet
Konununchef Thomas StjerndorH informerar om Torsby sportcenter och de satsningar
som gjorts i Valbergsområdet.
On,rådet är fullt av möjligheter för träning, motion och rekreation året runt. Det finns
motionsspår både sonunar och vinter, cykelvägar, vandringsleder, asfalterade
rullskidbanor och banor för skidskytte.
Ett komplett testlabb finns i anslutning till Sveriges enda skidtunnel. I labbet kan du
kontrollera din fysiska status och även få hjälp med att lägga upp din träning så den
blir mer effektiv. Vid skidhmneln finns instruktörer som hjälper dig med teknik och
utrustning. Utrustning finns att hyra eller köpa i den närliggande butiken .
Vid foten av Valberget, mitt i Torsby Sportcenter, ligger en familjebacke med område
för skicross, puckelpist och pulkaområde. Valbergsbacken ligger centralt i Torsby .
Liften hålls öppen under december - april under förutsättning att väderförhållande och
snötillgång tillåter.
Hotell och vandrarhemsboende finns i området. Badhus och bowling finns i när
området.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Uldragsbestyrkande
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§ 4. Information om eV-projektet
Dnr f<ST 2012/173

Sammanfattning av ärendet
Inga-Carin Bergkvist är inbjuden till dagens sammanträde för att informera om Creare
Vivere- projektet (CV).
Torsby kommun har tillsammans med Sunne, Munkfors och Årjängs kommuner fått
beviljat ett bidrag på 11 982000 kr ur Europeiska socialfonden för att tillsallunans
driva projektet "Creare Vivere" under perioden 1 februari 2012 till 30 juni 2014.
Creare Vivere är latin och betyder "att skapa är att leva". Ett CV (Curriculum Vitae) är
en samrnanställning av kunskaper, erfarenl1eter och färdigheter. Förkortningen CV
passar bra in på projektet vars syfte är att du som medarbetare ska få chansen att
skaffa dig ett nytt konkurrenskraftigt CV.
Hur vill du jobba?
Världen förändras valje dag. Vår arbetsplats förändras . Och medborgarens krav på
den kommunala servicen förändras.
Med utgångspunkt i detta föds många frågor. Vilken ny kompetens behöver du för att
göra ett bättre jobb? Vad tror du behövs om tio år? Hur kan du få möjlighet att lära dig
av dem som går i pension inom kort? Vad krävs för att vi ska få in fler unga människor
på våra arbetsplatser? Vad behövs för att öka kvalitet och trygghet för medarbetarna?
Hur skapar vi tillsammans ett attraktivt arbetsklimat?
Kort och gott - vad behövs för att du ska trivas på jobbet och kunna möta
medborgarnas behov bättre?

Projektets syfte
Projektets syfte är att ta tillvara och utveckla kompetensen hos de medarbetare som
arbetar närmast invånarna.
I projektet får medarbetarna möjlighet att ta vara på sin kreativa förmåga samt öka sin
flexibilitet och självkänsla för att känna större trygghet i de förändringar som är på
väg.

Justerarens signatur
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forts kf § 4, information om eV-projektet
- En stor generationsväxling närmar sig, vilket innebär omställningar. Vi vill stärka
individens konkurrenskraft. Kraven på medarbetarnas kompetens blir större och det
här projektet ger möjlighet för personalen att utveckla sina förmågor.
Under projektet får medarbetare chansen att skaffa sig ny kompetens för att
specialisera sig inom sitt område. Eller så är målet med den nya kornpetensen att
kunna arbeta i en helt annan verksamhet inom kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur
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§ 5 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2012/193

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-19 ställde föräldrar och personal ett
antal frågor till skolchef Fredric Norlin och barn- och utbildningsnämndens
ordförande Hans Lass (S) om förändringar inom förskolan i Torsby.
En skriftlig salmnanställning av svaren på frågorna har gjorts av skolchef Fredric
Norlin och finns som bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 116
Fredric Norlins skrivelse daterad 2012-11-21

Kommunfullmäktiges beslut
Frågorna är därmed besvarade.
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Datum

2012-11-21

Svar på frågor från allmänhetens frågestund
från KF 2012-11-19
Frågor från Märta N
Vem har kommit med detta förslag och vad är syftet?
Inom förskoleverksamheten sker fyra förändringar nästa år .

..Flytt av förskolorna Kilåsen och SmåfOlk
Den här förändringen sker utifrån ett uppdrag som barn- och utbildningsnämndens
gav skolchef Fredric Norlin i höstas. Syftet var att se på hur nämnden via
verksamhets flytt och lokalanpassning kan spara pengar och nyttja lokalerna mer
optimalt.

Minskad bemanning på fårskolorna Forsbacken och Skogsbacken
Under flera års tid har diskussion förts både med kommunstyrelse och med barn- och
utbildningsnämnden angående närvarostatistiken på förskolorna. Tidigare användes
antalet inskrivna barn som en måttstock för hur bemanningen skulle se ut. Numera så
tas det hänsyn till närvaro statistiken ser ut för de två största förskolorna. I samband
med årets budgetarbete informerade förvaltningen om arbetet med att ta hänsyn till
närvaron på de två största förskolorna, då detaljbudgeten skulle beslutas. Det var
också något som nämnden innan detaljbudgeten fastställdes, beslutade skulle vara en
faktor vid resurstilldelningen.

Organisationsfårändringarna vid Forsbacken och Skogsbacken
Som ett led i att anpassa verksamheten utifrån den minskade bemanningen beslutade
förskolecheferna att en omorganisation skulle göras. Detta i syfte att verksamheten
skulle få bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Personalrotationen
Den här frågan finns med senare och därför hänvisas till det svaret.

Fredric Norlin
skolchef
Besöksadress

Fabriksgatan 3, Torsby

Torsby kommun
50. BUN
68580 Torsby

0560-162 96 direkt
070-6104881 mobil
0560-16000 växel
0560-162 95 fax

fredric.norlin@torsby.se
bun@torsby.se
www.torsby.se
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Personalrotation är det mest negativa någon kan göra mot barn. Hur är detta möjligt?
Att rotera personal händer ibland mer ofta på en del enheter/avdelningar än andra och
det kan bero på olika faktorer. Ibland kan det vara nödvändigt för att bedriva en god
pedagogisk verksamhet då det kan finnas arbetslag som inte fungerar särskilt bra
tillsammans. Ibland kan det bero på egna önskemål från personal osv.
Arbetslaget och personalens kompetens och intresse för verksamheten är den
avgörande faktorn för god kvalitet på verksamheten.
Jag anser inte att det är den mest negativa orsaken för barn rent generellt. I vår
verksamhet ska barnen finna trygghet mer än i enskilda pedagoger och vi arbetar för
att barnen ska känna trygghet i sig själva och fungera med flera vuxna. Att knyta
barnen till endast en personal är inte rätt mot barnen och inte heller det bästa för
barnen anser jag. Att barnen kan finna trygghet i miljön och i barngruppen och känna
tillit till vuxna anser jag är mer viktigt för barnens trivsel och utveckling på förskolan.

Vad är bas trygghet fär dig Fredric Norlin?
Bastrygghet för våra förskolebarn är inte avhängd en enskild barnskötare eller
förskollärare. Bastryggheten sitter i barngruppen, lokalerna, personalgruppen i sin
helhet och att det finns rutiner för verksamheten som gör både personal, föräldrar och
barn trygga.

Grundtrygghet är basen fär all inlärning, vet ni detta?
Hur barn blir inskolade i vår verksamhet är olika frår" barn till barn. Vi har de senaste
åren ofta använt oss av s.k. föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrarna tar ett
större ansvar under inskolningsperioden och barnet kan med hjälp av föräldern lära
känna samtlig personal och de andra barnen på avdelningen. Hur lång tid detta tar är
individuellt. Vissa barn behöver bara några dagar medan andra behöver lite längre tid.
Föräldraaktiv inskolning innebär att även om varje barn har en utvald person som har
huvudansvaret för inskolningen, så skolas barnet in på samtlig personal på
avdelningen. Vi ser gärna att föräldern stannar så länge behovet av dennes trygghet
finns. När man "skolar" in ett barn på en personal blir barnet ofta mer otryggt eftersom
man hänger upp tryggheten vid en person. Vid eventuell sjukdom eller när personalen
slutar sin arbetsdag ska barnet ändå kunna känna sig trygg och må bra med övrig
personal.
Trygghet är viktigt och utvecklas i barnet självt. På förskolan utvecklas barnens
trygghet med hjälp av trygga föräldrar, kompetent personal, de andra barnens
trygghet och inspirerande miljö. Personalens styrka ligger i att skapa situationer som
barnen känner sig trygga i.
Barnen lär och utvecklas i samspel med andra. I samspelet tränas mängder av saker
och inlärningen sker på ett naturligt sätt. Barn som får möta många människor får
många möjligheter till samspel och utveckling. Det är berikande och lärorikt att möta
andra, även för barn. Vi ser barnen som kompetenta barn som är fyllda av nyfikenhet
och lust att lära.
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En storbarnsavdelning med 26 barn samt två vuxna + en springvikarie är bara
katastrofalt. Hur kan någon föreslå något sådant?
Det kommer att vara 26 barn inskrivna på avdelningen Hajen på Forsbacken.
Närvarostatistiken visar att det ytterst sällan är mer än 20 barn närvarande. Måndag
torsdag 8-13 kommer det att finnas tre personal i gruppen. Springvikarier kommer inte
att användas annat än vid kort frånvaro, preds som kan ske idag på våra förskolor. Vi
pratar för övrigt om barn som är 5 år, som till hösten ska börja förskoleklass. Där
kommer det inte finnas 3 vuxna på 26 barn.

Hur kan du Fredric Norlin samt ansvariga politiker godkänna något som detta?
Som skolchef har jag uppdraget från barn- och utbildningsnämnden att ta fram
underlag och förslag till beslut i de frågor de önskar. Utifrån de uppdrag jag har fått
har jag därför tagit fram förslag till beslut angående flytt av förskolorna Kilåsen och
Småfölk samt förslag till minskad bemanning på Forsbacken och Skogsbacken.
Som skolchef ansvarar jag för att detta förhandlas och att nämnden får information om
vad förhandlingar med de fackliga organisationerna har resulterat i. Därefter är det
nämnden som avgör om de två ovanstående händelserna.
När det gäller omorganisationen och personalrotationen är inte det en fråga, varken för
mig som skolchef eller för nämnden. Det är förskolecheferna som beslutar om detta.
Deras beslut om omorganisationen hänger samman med att de på bästa vill skapa
förutsättningar för att ha en bra verksamhet på Forsbacken och Skogsbacken utifrån en
minskad bemanning.
När det gäller personalrotationen känner jag mig trygg i, att vi har duktiga
förskolechefer som verkar för en positiv utveckling av vår förskola. I förhandlingar
med de fackliga organisationerna hade de inget att invända mot
personalplaceringarna. Även det ger mig en trygghet i att det här kommer att bli bra.

Har ni gjort en konsekvensbeskrivning av allt detta?

Ja, konsekvensbeskrivning gjordes inför nämndbesluten. Riskanalysbedömningar har
gjorts i samråd med personal och de fackliga organisationerna. Handlingsplan för hur
överskolningen till de olika avdelningarna ska gå till där extra hänsyn tas till barn i
behov av särskilt stöd har också tagits fram i samråd med personal.

Varför sparas det inte på alla rektorer?

Jag kan inte som ansvarig chef för verksamheten se att det i dagsläget är möjligt att ta
bort fler rektorer. Vi har idag färre rektorer än tidigare, samtidigt så har inte
rektorsuppdraget eller förskolechefsuppdraget minskat i omfattning utifrån de senaste
förändringarna i skollagen.
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Fråga från Ronny Blom
Hur kan man lägga ned förskolan Småfolk när man har en vision om en levande och attraktiv
landsbygd?
Barn- och utbildningsnämnden har uppdraget från kommunfulhnäktige att anpassa
verksamheterna utifrån den budgetram nämnden har fått sig tilldelad. Förskolan
Småfölk är dyr i förhållande till övriga förskolor och det är därför naturligt att se på
åtgärder som först och främst innebär besparingar på hyra, kost och städ, inte på
personal.
Möjligheten att välja förskolan i Östmark finns för de som önskar att barnen inte ska
placeras på en förskola i tätorten.

Frågor från Asa Boden
Åsa har skrivit tre frågor.

För att ha barnen på kvällis behöver man säga till två dagar i fåroäg. Som timvikarie kan man
bli inringd samma dag och då kanske man får säga nej till jobb om man inte får dagis till
barnen?
När det gäller kvällsbarnomsorgen så har vi ingen möjlighet att ha jour utan
personalen är schemalagt utifrån det behov som finns. Om det är planerad
kvällsverksamhet så är barnen välkomna att delta om man som förälder blir inringd
som timvikarie men för att personalen ska kunna ha framförhållning i sitt schema och
för att vi ska använda resurserna när de bäst behövs så har vi ingen som är schemalagt
då det inte är några barn inplanerade.

Ett av mina barn har haft en svår period på dagis och det har inträffat incidenter ... Nu har det
äntligen löst sig och han tyr sig mer till en fröken och allt fungerar bra. Ska vi då behöva mötas
aven massa nya fröknar som inte känner till honom? Som han inte känner till! Som han inte
har träffat överhuvudtaget förut? Det kommer att bli många barn som skolas in på nytt när det
ändras så här.
Att det finns barn som har behov av extra stöttning och som det ibland tar tid för att
finna sig tillrätta är något som jag, tillsammans med personalen får planera och ta
hänsyn till. Den personal som kommer är alla erfarna och kompetenta och vi kommer
att göra överlämningar personal emellan så att inte viktig information kring barnen
tappas bort. Jag tror att barn på förskolan har generellt lätt att ta till sig ny personal och
jag kan se att det fungerar bra på de flesta avdelningarna när det kommer in vikarier
och ny personal. Det blir förstås ett tyngre ansvar till en början på den/de som är kvar
på avdelningen men min erfarenhet säger att de som kommer finner sig snabbt tillrätta
och barnen accepterar och knyter nya kontakter. Jag tror inte att vi behöver göra nya
inskolningar utan barnen är trygga i sin miljö och med sina kamrater och har kvar
personal som de känner förtroende för.

Ska det vara 15 barn på två fröknar?
Vi kommer inte att ha grupper med 15 barn på 2 fröknar. En avdelning på Forsbacken
kommer att ha 26 st. barn födda -07. Måndag-torsdag 8-13, då det är som mest barn
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kommer det vara 3 personal i gruppen. Närvarorstatistiken visar att det sällan är över
20 barn närvarande. På Skogsbacken kommer man att arbeta mer i mindre grupper
bland de äldrebarnen och fördela sig över lokalerna för att skapa god verksamhet. På
övriga förskolor är personalstyrkan den samma som det är idag.

Fråga från Magnus Spångedai
Varfor dra in två tjänster nu på fårskolan nu när det fods fler barn. Är det inte de små vi ska
satsa på?
De två tjänsterna som är minskningen avser på förskolorna Forsbacken och
Skogsbacken är inte borttagna från barnomsorgen. 0,5 tjänst har gått till att förstärka
förskolans personalpool. 1,5 tjänst har gått till de utökningar som behövts då behovet
av förskoleplatser ökat i Oleby. Tjänsterna är därför omfördelade, inte indragna.

Fråga från Malin Jonsson
Har Torsby kommun antagit några riktlinjer for antal barn per personal inom forskolan? I så
fall när antogs de och hur lyder riktlinjerna?
Den här frågan svarade Hans Lass på vid kommunfullmäktigesammanträdet.

Frågor från icke namngivna personer
Hur ska tre fröknar klara av att ta hand om 17 småbarn, vid t.ex. matning, påklädning och
blöjbyten?
Att vi idag planerar för 17 yngrebarn per avdelning beror på att vi planerar för att
kunna möta behovet av önskade placeringar. För närvarande har vi 15 barn per
yngrebarnsavdelning och vi kommer att successivt öka utifrån behovet. Vår
målsättning är förstås att ha grupper med de yngsta på 15 då vi anser att det är en
lagom stor grupp för dem
När det gäller placerade barn per avdelning så är det just placerade barn. Vi vet av
erfarenhet och den statistik som finns att det ytterst sällan händer att samtliga
inskrivna barn är närvarande. Det finns alltid en del frånvaro bland barnen och vi ser
genom vår statistik att särskilt på yngrebarnsavdelningarna är närvaron mindre.
Naturligtvis får vi se på andra lösningar inom förskolans verksamhet och
omstrukturera personalen över avdelningarna om närvaron skulle öka.

Hur ska BUN klara av att efterfolja läroplanen med de små medel de får?
Både chefer och personal arbetar utifrån de läroplaner som gäller. Det arbetet kan
påverkas utifrån hur budgettilldelningen ser ut. Just de här förändringarna ser vi inte
kommer att påverka arbetet med läroplanen. Omorganisationerna gör att det går att
minska bemanningen utan att kvaliten på verksamheten blir lidande.

5

Tar ni hänsyn till 01:orna på Forsbacken som ska byta till en grupp med bara S-åringar. De ska
ju genomgå en stor förändring redan till hösten igen då de börjar fdrskoleklass? Här fanns det
två frågor som berörde samma sak. De får därfdr ett gemensamt svar.
Utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut om minskad bemanning på förskolan
Forsbacken från den 1 januari 2013 behöver vi organisera arbetet på ett annat sätt. Det
går inte att"arbeta som vanligt" med en personal färre. Att göra yngrebarn- och
äldrebarnsavdelningar redan från 1 januari går inte på Forsbacken. Det är för många
barn för att kunna organisera så.
Vi har tittat på många olika lösningar och kommit fram till att det här förslaget är det
förslag som är mest hållbart till hösten. Det innebär:
minst antal flyttningar av barn
innebär att det går att ta emot de barn som står i kö
Anledningen till att organisera alla -07:or på en avdelning är att i en grupp med äldre
barn kan man arbeta på ett annat sätt och klarar det med en mindre bemanning.
En av fördelarna med att ha en "femårsgrupp" är att barnen kommer att få en bra
övergång inför förskoleklass. De får känna på hur det är att vara i en grupp med
jämnåriga och kan ta mer eget ansvar. Om ett halvår ska de klara av mycket mer i en
miljö som är ny och främmande på många sätt. Personalen kommer att göra sitt
yttersta för att det ska bli så bra som möjligt för barnen och ge dem de bästa
förutsättningarna för att de ska få en bra start i förskoleklass till hösten.

Fredric Norlin
skolchef
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§ 6 Ordet är fritt
Dnr KST 2013/52

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) tar upp frågan om de planer som finns att få en ambulanshelikopter
till Värmland. Ett beslut som skall fattas av Landstingsfullmäktige. Inger tycker att
innan beslut fattas i frågan bör de politiska partierna gemensamt ta fram ett underlag
för att försöka påverka beslutsfattarna att se fördelarna med att placera ambulans
helikoptern i Torsby.
Håkan Laack (5) instämmer i Ingers förslag att det finns många fördelar med en
placering i Torsby och deltar gärna i ett gemensamt upplägg.
Bengt Berg (V) informerar från ett möte i Karlstad som Region Värmland bjudit in till
för att diskutera en ny strategi - Vännlandsstrategin. Strategin skall innehålla konkreta
mål för infrastruktur, utbildning och kompetens, näringsutveckling och innovation, för
livskvalitet och för profilering av Värmland. Alla mål tar sikte på 2020.
Hans Lass (S) tar upp de delar i kommunens Mål och Visioner som berör kompetens
och kvalitet där ett av delmålen är att kOlmnunen ska ha en attraktiv gymnasieskola
med hög kvalitet i sin verksamhet. Lass menar att Torsby inom 5-6 år skall ha Sveriges
bästa gymnasium och Sveriges bästa skidgymnasium

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 7 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen under 2013
Dnr KST 2012/692

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 mars 2012 fattat beslut om nyupplåning och
omsäthling av lån för kommunen under 2012. Smmnanlagt har kommunen haft rätt att
teckna nya lån OlTl 71 150 000 sek sml1t att sätta om lån som under året förfaller till
betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en
generell borgen om 184 257 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 2 200 000 sek att
finansiera inköp av hangar av PS 110 %. Detta gör att den totala lånermnen kommer att
belöpa sig på 73 350 000 sek.
Dessutom har Torsby Bostäder AB i en särskild skrivelse redogjort för sin finansiella
ställning inför 2013 och bett att reducera den kommunala borgen inför kommande år
för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt
en marginal för kommande investering/underhållsåtgärder under 2013-2014.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-12-06
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 122
KOlmnunstyrelsen 2013-01-07 § 6

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under 2013 med 73 350 000 sek.

2.

KOlmnunstyrelsen har under 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013.

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-01-21

forts kf § 7, ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen
under 2013
3.

Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 milj kr jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på
respektive skuldebrevs ursprungliga lånebelopp .

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 8 Arvode för förtroendevalda 2013
Dm KST 20"12i690

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2013-01-01 till 45 175 kr/mån
e nligt av fullmäktige beslutad princip.
Förtroendevaldas arvoden föreslås son1 följd av detta att höjas enligt nedan.
Uppdrag

Arvode/mån 2013

KOlruTIunstyrelsens ordf
Kommunstyrelsens v. ordf
Arbetsutskottets ordf Ks
Samhällsutskottets ordf Ks
Omsorgsnämndens ordf
Omsorgsnämndens vice ordf
Omsorgsnämndens arbetsutskotts ordf.
Barn- och utbildningsnämndens ordf.
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningnämnden, ordf AU
Miljö-bygg och räddnings
nämndens ordförande
Miljö-bygg och räddnings
nämndens v. ordf
Kommunfullmäktiges ordf
Överförmyndarnämndens ordf.
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord
Revisorerna i kOlrununen
Valnämndens ordförande
Ärsarvode

45175
18070 (40%)

43725
17490

6 780
3615
3615
5875
2710
2710

(15 %)
(8%)
(8%)
(13%)
(6%)
(6%)

6560
3500
3500
5685
2625
2625

4520 (10%)

4373

2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
1355 (3%)
5000
10000 valår

2186
2186
2186
2186
2186
2. 186
1311
5000
] O000 valår

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-01-21

forts § 8, arvode för förtroendevalda 2013
Utöver måTIadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kOlnatu nalrådslönen.
Om omsorgsnä.mndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode för detta. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande också är
ordförande i arbetsutskottet får han/hon årsarvode för detta.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler
S0111. gäller för ledarnot.
Tunarvodet för inställelsetilmne 170 kr och 109 kr för påföljande tunmar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-12-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 125
Kornmunstyrelsen 2013-01-07 § 6

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Förtroendevaldas arvoden höjs enligt ovanstående förslag från och med
2013-01-01.

2.

Följande arvodeshöjningar föreslås för de kommunala bolagen:
(Beslut om arvoden för bolagen tas på resp bolags årsstämma).
Arvode/mån 2013
Uppdrag
2260 (5%)
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf. 2260 (5%)
Torsby Flygplats AB ord
2260 (5%)

Arvode/mån 2012
2186
2186
2186

Beslutet skickas till
Lars-Erik Mattsson, Samtliga nämnder

.
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§ 9 LSS-bostäder i Torsby
Dnr KST 2012/149

Sammanfattning av ärendet
l Torsby kommun finns ett antal personer son, är i behov av LSS-boende och
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen har sett på ett antal
alternativ för att tillfredsställa detta behov. Man har sett på Solliden men detta boende
är för institutionsmässigt för att kunna accepteras. Torsby bostäder har kontaktats men
de har i nuläget inga möjligheter att tillhandahålla boende. Det bästa alternativet är att
bygga ett gemensamt boende som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt LSS (Lagen
om särskilt stöd) . Detta skall innehålla 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamma
utrymmen och tvättstuga. På tomten behövs även ett förråd . Byggnadsytan beräknas
till ca 500 m 2 och förrådet till ca 8011:12 . Aktuellt område är i korsningen Valbergsvägen
- Enstigen.
Berörd personal inom omsorgen och tekniska avdelningen har sett ut en tänkbar tomt
inom detaljplanelagt område för bostäder som är beläget på väsh'a sida av vägen in till
Linden, korsningen Valbergsvägen - Enstigen.
Upphandling
Tekniska avdelningen har enligt beslut § 107, KST 2012/149, gjort en upphandling
enligt LOD som vann laga kraft den 24/12 2012. Investeringskostnaden beräknas till
10200000 kr. Detta inkluderar anbud på 9 295 000 kr, kostnader som rör projektering,
anslutning och oförutsedda utgifter.
Med denna investeringskostnad som grund har en hyreskalkyl presenterats för
omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för
LSS budgeten 2013.
För att beslutsprocessen inte ska försena byggprocessen vill tekniska avdelningen
teckna två avtal med utsedd entreprenör. Ett avtal som omfattar projektering av
byggnationen före beslut i kOlmnunfullmäktige och ett avtal som gäller övriga delar av
entreprenaden.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-01-21

forts kf § 9, LSS-bostäder i Torsby
Teknisk försörjning gata, VA
Detaljplan för utsett område, som är beläget på västra sida av vägen in till Linden,
vann laga kraft 1993-10-26, men området saknar teknisk försöljning avseende gata och
VA.

Kostnad för teknisk försöljning gata och VA, ingår inte i beräknad investeringskostnad
för LSS-boendet, men den har redovisats som exploateringskostnad samtidigt 11,ed
tekniska avdelningens investeringsbudget. Dock ingår kostnaden inte i budgeten.
Äskande
Tekniska avdelningen äskar tilläggsanslag för exploateringskostnader för teknisk
försöljning gata (Enstigen) med 600 000 kronor och för teknisk försörjning VA med
400 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-07 att i väntan på beslut från kommunfullmäktige
ge tekniska avdelningen möjlighet att teckna ett projekteringsavtal med utsedd
entreprenör.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighets chef Mats Ågren, 2012-12-20
Tjänsteskrivelse av evA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-12-20
KOlmnunstyrelsen 2013-01-07 § 4

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen beviljas investeringsmedel med 10200 000 kr. Finansiering
sker via upplåning.

2.

Tekniska avdelningen får ett tilläggsanslag för exploateringskostnader för teknisk
försörjning gata (Enstigen) med 600 000 kronor och för teknisk försörjning VA med
400 000 kronor. Finansiering sker från eget kapital.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen, Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 10 Detaljplan för del av Västanå 1:65 - Toria
Dm KST 2011/158

Sammanfattning av ärendet
Helmia Fastigheter AB har förvärvat rnark väster om nuvarande anläggning vid Toria
och tagit fram handlingar för antagande av ett förslag till detaljplan i ett område dels
inom västra delen av gällande detaljplan för Toria Center och dels utvidgning västerut.
(Handläggning enligt PBL - SFS 1987:10 då ärendet påbörjades före 2011-05-02).
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av handelsområdet. Området föreslås
planläggas för att möjliggöra utveckling av verksamheterna på befintliga Toria Center,
butik, verkstad och bilförsäljning. För att skapa utrYlmne för detta flyttas drivmedels
försäljning, återvilming och parkering längre västerut mot det nya området. Även
möjligheter för, snabbmatsrestaurang, ny in/utfart för leveranser och parkering m.fl.
åtgärder övervägs.
Det nya området omfattas i sin helhet av strandskyddsbestämmelser medan ändringar
i området som ingår i nu gällande detaljplan genom planförfarandet medför att
upphävt strandskydd återinförs och åter prövas i den nya planen.
I och med att strandskydd gäller för området har normalt planförfarande bedömts vara
nödvändigt. En del av det nya planområdet är redan ianspråktaget för handel och den
tillagda marken utgörs av hygge efter avverkning av skog på platsen.
Program (samråd del 1)- och markägarsamråd (samråd del 2) har genomförts. I
samband med samråd del 2 har planområdet utvidgats c:a 15 meter västerut.

Handlingar i ärendet
Plan- och genomförandebeskrivning 2013-01-03
Plankarta med bestämmelser 2012-12-04
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-12-13 § 180
Kommunstyrelsen 2012-01-07 § 25

Justerarens signatur
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forts kf § 10, detaljplan för del av Västanå 1 :65 - Toria
Avtal mellan Trafikverket/kommunen respektive kommunen/exploatören angående
trafiklösningar finns påskrivet, Vidare har anmälan enligt miljöbalken 12 kap 6 § gjorts
och komplettering on, detta har införts i planbeskrivningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Västanå 1:65 (Toria Väst).

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 11 Svar på motion från Karl-Erik Keck (MP)
om energiåtervinning vid Skidtunneln
Dnr KST 2010/554

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck har 2010-12-16 lämnat en motion som lyder:
"För att minska driftkostnaderna för vår Skidtunnel och för att i någon mån göra
Torsby lite grönare, miljömässigt sett, vill vi att tekniska och ekonomiavdelningen
skyndsamt utreder energiåtervinningen vid Skidtunneln via modern
värmepumps teknik.
För att åstadkomma kyla i tunneln användes ca 2 miljoner kWh/år till en kosh1ad av ca
1,5 milj kronor. Största delen av denna energi kan återvinnas med hjälp av
värmepumpar som då ger hetvatten som ansluts till fjärrvärmenätet (ca 400 m
ledning). Nätet ansluts då också lämpligen till vid tunneln näraliggande byggnader
som då också får tillgång till fjärrvännen då tunneln är i vila."
Svar på motionen
Tekniska avdelningen har dels varit i kontakt med Värmevärden (fjärrvärme
leverantören i Torsby) dels gjort egen utredning i ärendet.
Enligt Värmevärden så är de i princip inte emot att köpa spillvärme från Skidtunneln.
Det som hindrar en anslutning är att det är ett avstånd på ca 600 m mellan anslutning
från tunneln och befintlig fjärrvännekulvert. I nuläget har inte Värmevärden några
utbyggnadsplaner som leder till att detta avstånd kortas.
När man ser i tid när på året det produceras mest spillvärme så är det sommar och
tidig höst då det är lågt behov av fjärrvärme.
I nuläget bedömer därför tekniska avdelningen att projektet inte är genomförbart
beroende på att de tekniska förutsättningarna inte finns vilket gör att projektet inte är
ekonomiskt försvarbart. Sker det däremot en utbyggnad av fjärrvärmenätet så att det
blir ett acceptabelt avstånd till hmneln kommer en ny bedömning att göras.
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forts kf § 11, svar på motion från Karl-Erik Keck (MP) om
energiåtervinning vid Skidtunneln
Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet de Gröna daterad 2010-12-20
Kommunfullmäktige 2010-12-21 § 162
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 173
KOlmmmstyrelsen 2013-01-07 § 17

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen bedömer att projektet i nuläget inte har den ekonomiska
bärighet som krävs för att kunna genomföras.

2.

Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Karl-Erik Keck
Mats Ågren
Emelie Ollen

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 12 Svar på motion från Mikael Persson (M)
om Valbergets friluftsområde
Dnr KST 2011/225

Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson (M) lämnade 2011-03-29 en motion om att Torsby kommun skall ta
initiativ till att undersöka möjligheter att "få i ordning Valbergsbacken" (skidbacken i
Valberget Torsby SportCenter) samt att kommunen skall bjuda in intressenter för att
diskutera anläggningens framtida ibruktagande. Mikael Persson vill även att
kommunen utreder möjligheten att komplettera med isytor i Valbergsområdet.
Förslag till svar
Kommunen har sedan motionen lämnades in, haft möten och dialoger med
intressenter i Valberget som Hovfjällets ski och board, S~erneskolans IF, Bore och
näringslivet. KOlmnunens fritidsavdelning och tekniska avdelning har medverkat. Som
ett resultat av dessa möten har kommunen i samarbete med Leader växtlust
kompletterat anläggningarna med ny ponnylift, nytt snösystem i både alpindelen och
2,5 km slingan. Den gamla skidliften kommer att monteras 2013 för åkning i den övre
delen av backen. Kommunen jobbar även vidare med kompetensutveckling i de olika
föreningarna.
Under vintern 2012-2013, kOlmner S~erneskolan att starta skicrossutbildning och
därför anpassas alpina backen för detta med puckelpist och skicross, detta möjliggör
även träning för längdskidåkarna i den allt viktigare utförskörningstekniken.
Isytor, har varit uppe för diskussion och yta för skridskoåkning, lekplats och alpin
lekplats bedöms vara lämplig i område söder om Vajbergsstugan mot grillpJatsen.
Platsen innehåller fornlämningar som måste slutundersökas före ibruktagande. Budget
saknas och projektet är inte kostnadsberäknat.

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
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forts § 12, svar på motion från Mikael Persson (M) om Val bergets
friluftsområde
Handlingar i ärendet
Motion daterad 2011-03-29
Konununfullmäktige 2011-03-29 § 19
Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 172
Komrnunstyrelsen 2013-01 -07 § 17

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Mikael Persson
Emelie Ollen
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PROTOKOLL
2013-01-21

§ 13 Svar på motion från Gustav Olsson (M) om
lekplats i centrala Torsby och för kännedom
svar på medborgarförslag om utbyggnad av
lekplats i Tingshusparken
Dnr KST 2012/559
Dnr KST 2012/389

Sammanfattning av ärendet
Förslag om utbyggnad av lekplatsen i Tingshusparken har inkommit dels som
medborgarförslag från Anna och Gunnar Karlsson och dels som motion från Gustav
Olsson (M) som anser att kommunens lekplatser är slitna och tråkiga.
Tekniska avdelningen har sen 2008 medel anslagna till investeringar i lekplatser och
lekutrustning har monterats i Tingshusparken, på lekplatsen i Kilåsen, vid Torsby
SportCenter (Valberget) samt på lekplatsen i Fågelsången.
Inför investeringar i lekplatser har samtal förts med förskolerektorer och förskole
personal som har kontakt med småbarnsföräldrar, samtal har förts med övriga
småbarnsföräldrar, lekplatser på andra orter har besökts och samtal med föräldrar på
andra orter har genomförts i syfte att ta reda på hur attraktiva lekplatser anläggs.
Meningarna spretar, många är av den åsikten att större lekplatser samlar till sig större
barngrupper och skapar därigenom möjlighet att barn får någon att leka med (eller att
man leker bredvid varandra som små barn gör) på lekplatsen, andra vill ha flera små
lekplatser i de olika villaområdena.
Tekniska avdelningens planering är nu att utöka Tingshusparkens lekplats med
ytterligare någon attraktion för de mindre barnen, att tillföra Kilåsen och Fågelsångens
lekplatser ytterligare utrustning samt att framför allt utveckla lekplatser vid Torsby
SportCenter, som redan är ett utflyktsmål för förskolor och barnfamiljer. Lekutrustning
kan även bli aktuell på det nya Fridhemsområdet.
Svaret på medborgarförslaget har kommunicerats med förslagsställaren.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

forts § 13, svar på motion från Gustav Olsson (M) om lekplats i
centrala Torsby och för kännedom svar på medborgarförslag om
utbyggnad av lekplats i Tingshusparken
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Ann och Gunnar Karlsson, 2012-06-27
Motion från Gustav Olsson (M) 2012-10-22
Kommunfullmäktige 2012-10-22 § 110
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 171
Kommunstyrelsen 2013-01-07 § 19

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen fortsätter utveckla påbörjade lekplatser i dialog med
förskole- och föräldragrupper.

2.

Motionen anses besvarad .

3.

Redovisningen av medborgarförslaget godkänns.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Ann o Gunnar Karlsson
Mikael Löfvenholm
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

//'

'-- - V

Lit/!

!AP

2.0\1-0\ -Jl

/0..D

Torsby kommun

sid 25
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PROTOKOLL
2013-01-21

§ 14 Fyllnadsval efter Anna Nilsson (M) som
ersättare i omsorgsnämnden
Dnr KST 2012/592

Sammanfattning av ärendet
Anna Nilsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2012-11-09
Konununfullmäktige 2012-11-19 § 123

Kommunfullmäktiges beslut
Hans Forsbäck (M), Vägsjöfors 8, 685 94 Torsby väljs som ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till
Anna Nilsson
Hans Forsbäck
Omsorgsnämnden
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson
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PROTOKOLL
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§ 15 Ändring i Torsby kommuns ABVA för 2013
Dnr KST 2012/614

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår ändring i Torsby kommuns ABVA Allmänna
bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.
Osäkerhet kan förekomma huruvida det är den gällande ABV A som används. För att
säkerställa att rätt upplaga av Torsby kOlmnuns ABV A används, förslår tekniska
avdelningen att ABVA förtydligas med salwna årtal som ny VA-taxa, för 2013 skall
således ABVA kallas ABV A 2013, trots att den antagits av kOlwnunfullmäktige i mars
2008.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
KOlwnunstyrelsens samhällsutskott, 2012-12-10 § 162
Kommunstyrelsen 2013-01-07 § 9

Kommunfullmäktiges beslut
Ändring av årtal för ABVA, till ABV A 2013, fastställs.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur
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Allmänna bestämmelser
för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagna att gälla fr o m
1 januari 2013

Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2013 § 15

Allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun
gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller mman
författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller am1an anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmälma
bestämmelser.

2. Huvudman för den allmänna V A-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska
avdelningen.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4. Huvudmam1en levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvatten anläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
Huvudmam1ens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmmmen garanterar inte att visst vattentryck eller viss
vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvilming
endast om huvudmam1en efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring,
kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna
anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.

l

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmmmen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren
ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sanmlankoppling med
installationen i övrigt.
Vattemnätares plats ska vara godkänd av huvudmmmen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet,
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmmmen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
8. Vatten som utnyttjats för värmeutvilming får avledas till den allmälma
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller vannvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen annlälas till huvudmmmen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvam utan
huvudmmmens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfålligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmamlen finner det nödvändigt för att förebygga person
eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmmmen
bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
2

åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när
huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen
bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmatmen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från
fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning
än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmam1en filmer vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmatmen har rätt att fordra att fastighetsägaren för joumal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmam1en anger hur joumalföring och provtagningar ska
göras.
15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA
pumpenhet eller am1an aktuell pumpenhet som förblir dem1es egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 16 Interpellation från Inger Laren (FP) om
Climate Arena
Dnr KST 2013/55

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) lämnar till dagens salmnanträde en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack (S) som lyder;
"Strax före jul kunde man i Värmlandstidningen läsa om ett stormöte i Sunne om
planerna för en storsatsning på en testanläggning för fordonsindustrin. Anläggningen
skulle ligga vid Gettjäm och man antydde att det skulle betyda utveckling för hela
Värmland och Sverige.
Denna anläggning skulle ju ligga på gränsen till vår kOlmnun och borde innebära
många arbetstillfällen inom såväl byggbranschen som service och transport.
Hur ser du på möjligheter och risker med detta projekt och hur förbereder sig Torsby
Kommun för att dra så stora fördelar som möjligt av projektet".
Håkan Laack svarar;
Motor och fordonsintresset är stort i Torsby kommun. Många typer av kompetenser
finns hos många personer på flera platser i vår kOlmnun. Därför följer vi utveckling
som sker i Sunne vad gäller projektet Climate Arena med intresse.
lag bedömer att projektet är i sin linda, men man jobbar nu hårt för att hitta långsiktiga
samarbetsparhlers och hyreskontrakt. Trots allt är det en del pengar som skall fram.
Om man gör en jämförelse motsvarar investeringen ungefär 50 gånger
skidtunnelprojektet eller motsvarande tre Branäsanläggningar. Utgångsläget är att
projektet skall drivas kommersiellt och det offentliga kan bli tydligt berört genom
samhällspåverkan på olika sätt. Säkert även i vår kommun.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

forts kf § 16, interpellation från Inger om Climate Arena
lag bedömer att det finns relativt gott om tid för att eventuellt behöva ställa om vår
verksamhet och möta effekter och behov med anledning av projektet och att vi med
inhesse följer utvecklingen och önskaT Sunne lycka till.

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2012-01-18
Svar daterad 2013-01-21

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Inger Lan~n
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PROTOKOLL
2013-01-21

§ 17 Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby
kommun
Dnr KST 2013/56

Sammanfattning av ärendet
Bo Lindberg lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag där han föreslår att
Torsby kOlmnun verkar för att bli en vargfri kommun.
"Projekt Varg" som startades 1976 och såg som enda möjlighet att, om vargen ska
återkOlmna 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 kOlmnun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kOlmnuner 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.
KOlmnuninnevånare 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 kOlmnuns politiker måste sätta sig in i problematiken och
därefter försöka påverka instanser som handhar rovdjursfrågorna inom länsstyrelsen,
nahuvårdsverket och regeringen.
Sedan tidigare har Torsbys styrande avfärdat skrivelser i likadana ärenden med
hänvisning till att det inte är en kOlmnunai fråga utan den tillhör riksdagen. Denna
ståndpunkt är inte relevant då varje kOlmnun har självstyrelse och kan och bör ha
åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

forts kf § 17, medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninnevånanla"
Lindberg hänvisar till Miljöbalken och plan- och bygglagen i frågan.
Förslagsställaren vill att Torsby kOlmnun ska påverka regeringen, länsstyrelsen och
naturvårdsverket för att bli en vargfri kommun.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2013-01-01

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Emelie Ollen
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Medborgarförslag om ett varg:(ritt Torsby kommun.
Undertecknade föreslår att Torsby kommun verkar för att bli en vargfri 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 fann som lämpliga
var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare vara nedlagd
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 sj äl, varken biologisk,
kulturell t eller ekonomisk
I miljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning genomförs men detta har
nonchalerats.
Konsekvenser:
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 rovdjurspoltik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att
leva det liv som man gjorde innan vargen återinfördes i svensk natur.
Åtgärder:
Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter försöka
påverka instanser som handhar rovdjursfrågorna inom länsstyrelsen, naturvårdsverket,
och regeringen
Vi vet sedan tidigare att Torsbys styrande har 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.
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninnevånarna"
Vi vill hänvisa till Miljöbalken (1998:808) ändrad: SFS 2012;442
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.
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Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och 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 tryggas,
Även plan ock bygglagen (2010:900) kan tillämpas i frågan.
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Slutledning:
Vi har skrivit detta medborgarförslag för att många människor som vi mött inom
kommunen känner att de fått sin livskvalitet klart försämrad av den rådande
rovdjurspolitiken där människan kommer i andra hand gentemot rovdjuren och
framför allt vargen.

Vi föreslår därför att:
Torsby kommun ska påverka regeringen, länsstyrelsen och naturvårdsverket för
att bli en vargfri kommun.

Torsby den 2013 01 01

/
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Bo Lindberg
Hålvägen 18
0560-13150
68591 TORSBY
Bilagor: 224 namnunderskrifter
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§ 18 För kännedom - svar på medborgarförslag
om vägbelysning på genomfartsvägen genom
Branäs
Dnr KST 2011/617

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om vägbelysning längs vägen förbi Branäs-anläggningen, har
inkOlmnit från Annette Axelsson Juul och har handlagts och beslutats av
kommunstyrelsen.
Aktuell sträcka är ca 2500 Hl lång och passerar fem fastigheter för åretruntboende.
Belysning finns på Branäsanläggningens gator inom området samt på vägen från
Ransby fram till gamla affären. Mellan de båda belysningsanläggningarna saknas
belysning på en sträcka av c:a 400 m
I Torsby kOlmnuns vägbelysningsstrategi som reviderats fLo.m. 1 januari 2013 framgår
bl.a: "Vid utbyggnad av vägbelysning ska särskild hänsyn tas till de oskyddade
trafikanterna, så att de vägsträckor som ofta används av dem prioriteras."
KOlmnunstyrelsen har beslutat att ny vägbelysning byggs på den obelysta sträckan
mellan anläggningarna. Övrig del av förslaget ang vägbelysning Branäs uppfyller inte
kriterierna i kommunens vägbelysningsstrategi.

Handlingar i ärendet
KOlmnunstyrelsen 2013-01-07 § 16

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 19 För kännedom - svar på medborgarförslag
om att senarelägga vägrensslåttern i Torsby
kommun till i slutet av augusti, början av
september
Dnr KST 2012/354

Sammanfattning av ärendet
Curt Åsberg har lämnat medborgarförslag om att senarelägga vägrensslåttern med
hänsyn till att växter skall hinna fröa av sig.
Tekniska avdelningen utför vägrens- och dikesslåtter främst som en
siktröjning/trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Övrig hackslått planeras att utföras utifrån
önskemål från föreningar mfl (ex ÖShnarksdagarna) och för att få kontinuitet i
utförandet (resursplanering) samt att om utförande inplaneras för sent riskeras att
ytor inte är tillgängliga pga dålig bärighet.
Tekniska avdelningen svarar att de fortsätter vägrensslåtter enligt tidigare planering
men kommer att ta hänsyn till att önskvärda växter ska kunna fröa av sig, när så är
möjligt.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie OIIen

Justerarens signatur !
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 20 För kännedom - svar på medborgarförslag
om parkeringsordningen i Torsby samhälle
Dnr KST 2012/490

Sammanfattning av ärendet
Sune Larsson har lämnat ett förslag att kOlmnunen "skall ta in ett vaktbolag som skall
övervaka att parkeringsordningen i Torsby samhälle sköts på ett tillfredställande sätt".
Tekniska avdelningen svarar bland annat att på kvartersmark gäller civilrättsliga
regler för parkeringsövervakning. Vid civilrättsligt förfarande är markägaren den ena
parten medan trafikanten/den enskilde är den andra parten.
På gahllnark tillämpas ett offentligrättsligt system för parkeringsövervakning, vilket
irmebär att samhället i form av staten eller kOlmnunen är den ena parten, medan
trafikanten/den enskilde är den andra parten. Enligt lagen om kommunal
parkeringsövervakning bestämmer kommunen själv om den skall ansvara för
parkeringsövervakningen på gatumark.
Torsby kommun har idag inte kommunal parkeringsövervakning. Det är polisen som
övervakar att parkeringsreglerna efterlevs. KOlmnunen bestälmner vilka
felparkeringsavgifter som skall tas ut för parkeringsförseelser.
Var det är tillåtet eller inte att parkera anges i Trafikförordningen och utöver generella
uppställningsregler har Torsby kommun, liksom de flesta kommuner, lokala
trafikföreskrifter.
Parkeringsövervakning sköts av polisen liksom tidigare.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 21 För kännedom - svar på medborgarförslag
om att inför anhörigbidrag/hemvårdsbidrag i
Torsby kommun
Dnr KST 2011/686

Sammanfattning av ärendet
Anna Szakal har lämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen inför
någon form av anhörigbidrag/hemvårdsbidrag eller någon form av ekonomisk
ersättning till anhöriga/familjer med personer som har någon form av ett
neuropsykiatriskt funktionshinder
Dessa personer behöver mycket stöd och hjälp av familj/anhörig för att klara det
dagliga livet.
Omsorgsnämnden hänvisar till LSS-lagstiftningen i första hand och i de fall där
personer inte omfattas av personkrets enligt LSS finns l1,öjlighet att få sitt ärende
prövat via social~änstlagen SoL.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2012-12-18 § 209

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Emelie Ollen

Justerarens signatu

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-01-21

§ 22 För kännedom - Svar på revisionsrapport
om granskning av redovisning av
anläggningstillgångar.
Dnr KST 2012/610

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av revisorerna i Torsby kOlllilllm granskat hur kommunen
tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i revisions
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts revisionsrapporten och
korlUl1unstyrelsens svar.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

