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Ks au § 61

Ändringar i föredragningslista
KST dnr 2010/30.10

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
Bidrag till Torsby Countryfestival 2010.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ovanstående ändring.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 62

Svar på remiss – Prissatt vatten? SOU 2010:17
KST dnr 2010/162.01

Torsby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Prissatt
vatten? (SOU 2010:17).
Anders Björck, bitr. kommunchef informerar arbetsutskottets ledamöter om betänkan‐
det och lämnar förslag på yttrande.

Bakgrund
Utredningen har i huvudsak omfattat två uppdrag. Det första uppdraget har varit att
göra en tolkning av termen prispolitik i artikel 9 i ramdirektivet. Det andra uppdraget i
utredning har varit att belysa hur det befintliga styrsystemet genom prispolitik skall
kompletteras och förändras så att det sammantaget och kostnadseffektivt leder till att
god vattenstatus uppnås i Sverige. Med prispolitik menas statens politik som påverkar
priset och därmed nyttjandet/ användningen eller indikation på nyttjandet av vattnet.
Kostnadseffektivitet i detta fall har man definierat som att nå målet god vattenstatus
till så låg kostnad som möjligt.

Sammanfattning
Torsby kommun är av den uppfattningen att man bör primärt fokusera på att minska
tillförseln av skadliga ämnen till naturen. Sekundärt skall man rehabilitera de miljöer
som är förorenade av tidigare utsläpp. Frågan om hur man skall komma till rätta med
de miljöskadliga utsläpp som idag förekommer, anser kommunen att staten skall an‐
vända sig av de tre styrmedel som finns att tillgå. Det vill säga kvantitativ reglering,
ekonomiska och informativa styrmedel. Det är viktigt att finna en balans mellan styr‐
medlen så att man får största möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad. Den största ut‐
maningen anser kommunen är att kartlägga de diffusa utsläppen och komma till rätta
med dessa.
Torsby kommun motsätter sig förslaget i utredningen att man skall styra om Bygde‐
medlen så att den endast får användas till projekt som syftar till att främja en god vat‐
tenmiljö. Dessa bygdemedel är av mycket stor vikt för att utveckla lokal service och
lokala näringslivsprojekt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ks au § 62, Svar på remiss – Prissatt vatten? SOU 2010:17
Synpunkter på utredningen
Torsby kommun kan utifrån redogörelsen i utredningen konstatera att det finns en rad
problem vad det gäller dagens vattenkvalité i många av Sveriges sjöar och vattendrag.
Den vattenkvalité som Sveriges vatten idag har anses inte vara god, varför det krävs
fler insatser för att komma tillrätta med de faktorer som påverkar miljön negativt. Pro‐
blemen har sin grund i både fysiska ingrepp i naturen men även att vi och tidigare
generationer har tillfört naturen olika former av substanser i så hög grad att naturen
inte har klarat av att hantera dessa ämnen.
Av den kartläggning som man har genomfört i utredningen kan vi konstatera att det
kommer att krävas mycket stora ekonomiska resurser för att komma till rätta med pro‐
blematiken som finns för att nå målet en god vattenkvalité. Kommunen är av den upp‐
fattningen att man i första skedet bör rikta fokus på att minska tillförseln av skadlig
substans som negativt påverkar miljön från dagens vattenbrukare. I andra hand skall
man rehabilitera de miljöer som är förorenade av tidigare utsläpp.
Av utredningen framgår det att 800 000 till 1 000 000 enskilda avlopp inte har en re‐
ningsanläggning som är tillfredsställande. Det pågår dock ett visst arbete ute i kom‐
munerna för att komma till rätta med dessa bristfälliga anläggningar. Staten har olika
möjligheter att påskynda detta arbete, dels kan man genom sanktionsåtgärder påskyn‐
da denna process och dels kan man genom bidrag eller möjlighet till avdrag stimulera
ett snabbare agerande hos den enskilde. Utredningens bedömning är att utsläppen från
enskilda avlopp måste sänkas med mellan 10‐50 % från dagens nivåer avseende de tre
södra vattendistrikten.
Vad det gäller industriutsläpp, och utsläpp från areella näringar anser kommunen att
staten genom stimulans eller tvång kan påverka takten på ombyggnationen av re‐
ningsanläggningar. Staten har även möjlighet på olika sätt påverka framtagandet av
andra alternativa substitut som har en så låg grad som möjligt eller helst ingen negativ
miljöpåverkan alls.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun ser dock en stor svårighet med att ekonomiskt gå in och framtvinga
olika åtgärder främst inom industrin och de areella näringarna. Ställer den Svenska
staten större krav på de verksamheter som finns inom landets gränser än vad konkur‐
rerande verksamheter i andra länder har kan det snabbt bli en snedvriden konkurrens
och i ett längre perspektiv ett hinder för etableringar och nya investeringar i landet.
Det kan även få som konsekvens att vissa verksamheter flyttar sin tillverkning till
andra länder med lägre krav. Sett ur ett globalt perspektiv har vi i så fall fått en oöns‐
kad negativ konsekvens. Det är därför viktigt att finna lösningar som ger incitament
till att förändra beteendet så att resursanvändningen minskar, samtidigt stimulera till
att finna metoder och lösningar som har mindre miljöpåverkan än vad som är aktuellt
idag.
Kommunen är av den uppfattningen och ställer sig därmed bakom utredningens för‐
slag om att staten bör till vissa delar ianspråkta de styrmedel som finns att tillgå. Dessa
styrmedel är en kvantitativ reglering, ekonomiska och informativa styrmedel. Proces‐
sen att införa och använda sig av de olika styrmedlen bör som man föreslår i utredning
ske successivt. Svårigheten är att finna rätt nivå av dessa olika styrmedel för att nå ett
så bra resultat som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Den största svårigheten enligt
kommunens bedömning ligger i att kartlägga de aktörer som står för de diffusa ut‐
släppen och komma tillrätta med dessa.
Torsby kommun motsätter sig utredarens förslag om att ta bort den så kallade Bygde‐
avgiften, som är en ersättning för de skador som utbyggnaden av vattenkraften har
inneburit. I jämförelsevis med Norge är summan mycket liten men väldigt viktig för de
kommuner som har vattenkraftsproduktion. Medlen som idag uppgår till mellan 110
och 130 miljoner per år går i huvudsak till att utveckla lokal service och lokala närings‐
livsprojekt. Dessa medel kan ses som en viss kompensation för de kraftigt försämrade
förutsättningarna för besöksnäringen i form av begränsningar i exploateringen av fis‐
ketursim men även inom jord‐ och skogsbruk.
Torsby kommun anser att det är fel att dessa medel skall styras om så att de endast
skall användas till att främja en god vattenmiljö. Staten bör i stället ålägga vatten‐
kraftsproducenterna att avsätta särskilda medel i större utsträckning än vad som görs
idag i syfte att förbättra vattenkvalitén i de specifika sjöar och vattendrag där man ut‐
vinner kraften ifrån.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Anders Björck tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom ovanstående förslag till yttrande över betänkandet
Prissatt vatten? (SOU 2010:17).

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering EU-projekt ”Landsbygdstrafik”
KST dnr 2010/239.50

Anders Björck, bitr. kommunchef informerar om EU‐projekt ”Landsbygdstrafik”
Det är ett projekt där företaget Reach Europe AB i samarbete med Landstinget och
Karlstads universitet tillsammans med arbetsgivare ska arbeta med och undersöka
möjligheten till arbetspendling.
Tanken är att projektets erfarenheter och modeller på sikt ska lyftas in i ordinarie verk‐
samhet hos Värmlandstrafik och kommunerna.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från att delta i projektet i föreslagen form.

Beslutet expedieras till
Anders Björk
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beredskapsplanering – Projekt ”Dammbrott
Klarälven”
KST dnr 2010/198.30

För tio stora, reglerade älvar i Sverige, genomförs en samordnad beredskapsplanering
främst avseende riskerna vid eventuellt dammbrott. Flera projekt har redan slutförts,
alternativt är under slutbehandling, och nu är turen kommen till Klarälven. Huvudak‐
törer, tillika finansiärer, är dammägarna (i vårt fall Fortum) och Svenska Kraftnät men
såväl kommuner som Länsstyrelsen utgör aktörer planeringsmässigt och som under‐
lagsleverantörer.
Slutmålet är att riskerna är väl analyserade och definierade samt att samhällets bered‐
skap är väl planerad och övad.
Arbetet sker i tre faser; utarbetande av gemensamt planeringsunderlag, utveckling av
beredskapsplaner samt information till allmänheten.
Kommunernas del i arbetet omfattar bland annat framtagning av plan för räddningsin‐
sats. Den Största nyttan för kommunen, förutom att säkerheten höjs avsevärt, är att
man får del av ett oerhört omfattande och högkvalitativt underlag om riskerna.
Länsstyrelsens del i arbetet omfattar bland annat att samordna beredskapsplaneringen
längs älven, att upprätta en plan för egen krishantering samt fortsatt arbete med att
utveckla beredskapen.
Länsstyrelsen hemställer nu att kommunen ska meddela kommunens kontaktperson i
ärendet

Handlingar i ärendet
Hemställan från länsstyrelsen 2010‐05‐11

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommuns Räddningschef Bengt Carlsson är kontaktperson i projekt ”Damm‐
brott Klarälven”

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen/Leif Gustavsson
Bengt Carlsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering projekt ”Stål & Verkstad 2015”
KST dnr 2010/229.03

Stål & Verkstad ansöker om medfinansiering i Projekt Stål & Verkstad 2015.
Sedan hösten 2009 fungerar Stål & Verkstad som en ideell förening med 55 medlemsfö‐
retag. Finansieringen av verksamheten har sedan starten till största delen bestått av
medel från den offentliga sektorn – Länsstyrelsen, Region Värmland, kommunerna
Arvika, Degerfors, Eda, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hällefors, Karlskoga, Karlstad,
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Torsby. Karlstads universitet.
Vinnova och EU:s olika fonder är även finansiärer.
Även om den privata finansieringen stadigt ökar, kommer organisationen långsiktigt
behöva offentliga medel för att driva utvecklings‐ och pilotprojekt som företagen har
nytta av.
Torsby kommun har 2008‐08‐25 § 89 beslutat att medfinansiera projekt Kompetens‐
centrum Stål & Verkstad med 115 000 kr för år 2009‐2011.
Den nya ansökan avser år 2012‐2013.
Hans Nilsson, Vd för Torsby Utvecklings AB (TUAB), informerar arbetsutskottet om
Stål & Verkstads ansökan om medfinansiering. De företag i Torsby som medverkat
inom ramen för tidigare projekt är Wermlands Tunnplåt (WTAB), AB Wermlands
Elektronik (Weab), AB Tepro Maskin och Pac AB och Torsby Ugnen AB, men det finns
flera företag inom denna sektor som kan beröras av projketet. Det är ca 120 personer
som arbetar inom verkstadsindustrin i Torsby Hans Nilsson påtalar att detta projekt är
viktigt för kommunens verkstads‐ och elektronikindustri.

Handlingar i ärendet
Ansökan medfinansiering Stål & Verkstad 2015
Tjänsteskrivelse Hans Nilsson, 2010‐06‐10

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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& Verkstad 2015”
Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun medfinansierar Projekt Stål & Verkstad med totalt 70 000 sek
35 000 sek år 2012
35 000 sek år 2013
2. Medlen tas från EU kontot, verksamhet 62010

Beslutet expedieras till
Stål & Verkstad
Hans Nilsson, TUAB
Annelie Lindberg
Ekonomiavd
Elisabet Olsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vänortsutbyte Mragowo i Polen
KST dnr 2010/215. 01

Torsby Bostäder AB har varit i Mragowo Polen på studieresa. Vid ett möte med sta‐
dens borgmästare fick Sven‐Åke Pettersson vd för Torsby Bostäder AB, en förfrågan
om Torby kommun vill bli vänort med Mragowo.
Torsby kommun har idag vänortsavtal med fem orter i Europa och Påskön i Stilla Ha‐
vet.
Torsby kommun antog en policy för internationella kontakter 2004‐03‐25.
I den står bl. a. att vänortsavtal innehåller inga ekonomiska förpliktelser och vänortskontakter
skall i övrigt behandlas som övriga internationella kontakter. Inga nya vänortsavtal bör ingås.
De vänorter där samarbetet kan inriktas mot konkreta projekt eller där ett fungerande samarbete
finns skall prioriteras.
Nämndernas eget ansvar för internationella kontakter skall understrykas. Det ingår i respektive
nämnds uppdrag att bevaka möjligheterna att starta internationella samarbetsprojekt som kan
ge mervärde till verksamhetsutvecklingen och kompetens.

Handlingar i ärendet
Sven‐Åke Petterssons skrivelse 2010‐05‐26
Antagen Policy för internationella kontakter.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ser inte att dagens upparbetade relation med Mragowo ger tillräckligt
med underlag för att bilda vänort med dem, men det står Torsby Bostäder AB fritt att
utveckla och vårda ett utbyte och samarbete.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB/Sven‐Åke Pettersson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Föreningen Emigration och Historia
KST dnr 2010/236.03

Den ideella föreningen Emigration och Historia ansöker om bidrag. Föreningen med
säte i Östmark har som målsättning att tillgängliggöra bygdehistoriskt material, vara
ett besökscentra samt skapa arbetsillfällen i bygden. Föreningen har de senaste åtta
åren hyrt lokaler i Östmarks Församlingshem, men det finns inget undertecknat hyres‐
avtal och föreningen känner stor osäkerhet med denna vetskap att de kan komma att
mista sin lokal med kort varsel.
Med anledning av detta så vill föreningen säkerställa möjligheten att skaffa en ny lokal
och ansöker därför om bidrag.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Föreningen Emigration och Historia 2010‐06‐08.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avvaktar med beslut om bidrag till Föreningen Emigration och Histo‐
ria för tillfället.

Beslutet expedieras till
Föreningen Emigration och Historia
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag till viltmålsbana i Hultmanstorp i Sysslebäck
KST dnr 2010/217.03

Ovansjö viltvårdområde ansöker om 100 000 kr i bidrag till en viltmålsbana‐
korthållsbana i Hultmanstorp Sysslebäck.
Föreningen omfattar 32 000 ha inom Finnskoga‐Dalby Jaktvårdskrets. Senaste jaktsä‐
songen löstes drygt 300 jaktkort.
Utöver jaktlig verksamhet bedriver Kvistbergsskolan, omfattande verksamhet med
skytte‐ och naturvård vid föreningens nuvarande anläggning. Där finns det även jakt‐
stuga, älgskyttebana, lerduvebana och inskjutningsbana.
Saknaden av viltmålsbana gör att träningskostnaderna blir orimligt höga. Anlägger
man en viltmålsbana kan man sänka kostnaden för träningsskjutning för både ungdo‐
mar och övriga, samt bibehålla intresset för jakt och skytte. Ljudnivån kommer också
att sänkas i och med en ny bana

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Ovansjö VVO, 2010‐05‐28

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun beviljar 30 000 kr i bidrag. Bidraget är öronmärkt till ungdomsverk‐
samheten i föreningen. Pengarna tas från ansvar 0211, verksamhet 00118 medfinansie‐
ring projekt.

Beslutet expedieras till
Ovansjö viltvårdområde
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MK Ratten ansöker om bidrag
KST dnr 2010/211.03

MK Ratten ansöker om 70 000 kr bidrag till Niwa‐banan i Reito. Föreningen vill för‐
bättra sekretariat och servering samt lägga ny asfalt på banan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från MK Ratten

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun kan inte bevilja bidrag till MK Rattens Niwa‐bana, eftersom den lig‐
ger i Sunne kommun

Beslutet expedieras till
MK Ratten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby Pistolskytteklubb ansöker om bidrag
KST dnr 2010/237.03

Torsby Pistolskytteklubb är en aktiv förening inom flertalet skyttegrenar och aktiva på
alla plan, från dem som skjuter på klubbens bana till elitskytte i både SM och EM.
En av de stora skyttegrenarna är Westernskytte. Det är en gren som funnits några tiotal
år och kommer från USA i begynnelsen, det är en av de snabbast växande skyttegre‐
narna i hela världen.
Grundtanken med westernskytte är att ge deltagaren en blandning av precision och
snabbhet i skyttet men det ger även en mental och teknisk utmaning. Tävlingen består
av ett antal stationer som deltagaren skall utföra, vanligtvis 6‐8 för en endagars tävling
men även fler stationer kan förekomma på större arrangemang som löper över flera
tävlingsdagar som t ex SM, EM.
Torsby Pistolskytteklubb har fått i uppdrag att anordna EM i Westernskytte den 7‐10
juli 2010. Intresset för tävlingen har visat sig stort och många fler har anmält sig än vad
som budgeterats och planerats. Därför söker föreningen 39 750 kr i bidrag för att kunna
genomföra tävlingen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Torsby Pistolskytteklubb, 2010‐06‐01

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun beviljar Torsby Pistolskytteklubb 30 000 kr i bidrag.
2. Kommunchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att kontakta föreningen för att
komma överens med föreningen om marknadsföringsinsatser vid arrangemanget.
3. Pengarna tas från ansvar 0211, marknadsföring

Beslutet expedieras till
Torsby Pistolskytteklubb
Thomas Stjerndorff
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Projekt Tillgänglighetsguiden
KST dnr 2010/13.01

Som ett led i tillgänglighetsarbetet i Torsby kommun skall en uppdatering göras av en
äldre tillgänglighetsguide från 96/97.
Tillgänglighetsguiden skall vara ett verktyg, till hjälp för kommunens funktionshind‐
rade och för andra som behöver veta hur tillgängligheten är, i och till lokaler som vän‐
der sig till allmänheten, och då utifrån olika funktionshinder. Den skall också kunna
användas av dem som önskar besöka vår kommun. Man bör dock tänka på att det som
är tillgängligt för en person kanske inte är det för en annan. I guiden har ett urval av
affärer, allmänna inrättningar såsom, banker, apotek, tandläkarmottagningar, kommu‐
nala boenden, fritidsanläggningar mm inventerats.
I guiden skall finnas ett urval av verksamheter med bra service i form av god tillgäng‐
lighet i inne‐ och/eller utemiljön. Tillgänglighetsguiden skall med jämna mellanrum
uppdateras då informationen i den snabbt kan bli inaktuell.
Guiden skall publiceras på Torsby kommuns hemsida samt ges ut i tryck.
Gunilla Montán Halvarsson har projektanställts för att uppdatera guiden.
Vid dagens sammanträde informerar Margot Enkvist, administrativ chef på kommun‐
kansliet om det pågående arbetet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2010‐01‐25 § 1.
Gunilla Montán Halvardsson, tjänsteskrivelse, 2010‐06‐05.
Ordföranden tackar för informationen och hälsar Gunilla Montán Halvardsson väl‐
kommen till ett kommande arbetsutskott under hösten

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
ks au
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-06-14

Ks au § 72

Information om den nya myndigheten Trafikverket
KST dnr 2010/255.01

Region Värmland har skickat ut en inbjudan till ett informationsmöte om den nya
myndigheten Trafikverket. Informationen hålls på Värmlands museum, hörsalen den
30 juni 2010, kl 10.30‐15.00
Den 1 april bildades det nya Trafikverket som ansvarar för planering, förvaltning och
utveckling av ett samhällsekonomiskt, effektivt och hållbart transportsystem. Trafik‐
verket ansvarar för den nationella planeringen för de fyra trafikslagen; väg och järn‐
väg, luft‐ och sjöfart. Trafikverket ansvarar också för byggande, drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar.
Regeringen fastställde den 29 mars 2010 den nationella trafikslagsövergripande planen
för utveckling av transportsystemet 2010‐2021. Då beslutade regeringen också den
definitiva ekonomiska ramen för den regionala infrastrukturplanen för Värmland.
Region Värmland inbjuder därför till en informationsdag om det nya Trafikverket och
om arbetet med den nationella planen, aktuella investeringar och samarbetsformerna
mellan Trafikverket, region Värmland och länets kommuner under den kommande
planperioden.
Inbjudan har gått till kommunstyrelsens samhällsutskotts ledamöter och ersättare och
berörda tjänstemän på tekniska förvaltningen.

Handlingar i ärendet
Region Värmlands inbjudan 2010‐06‐02
Arbetsutskottet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-06-14

Ks au § 73

Meddelanden
KST dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐05‐11‐2010‐06‐08

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-06-14

Ks au § 74

Ansökan om förlustbidrag till Torsby Countryfestival
KST dnr 2010/248.03

Torsby Countryfestival ansöker om 75 000 kr i förlust bidrag till Countryfestival som
kommer att arrangeras i Torsby 9‐10 juli 2010
Countryfestivalen är en festival som pågår lördag och söndag och drar stor publik till
Torsby.

Arbetsutskottets beslut
1. Vid redovisad förlust efter countryfestivalen beviljar Torsby kommun 75 000 kr till
Torsby Countryfestival i förlustbidrag.
2. Eventuellt utbetalat bidrag tas från ansvar 0211, verksamhet 22013 marknadsföring

Beslutet expedieras till
Torsby Countryfestival
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

