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§ 103 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar sker:
1. Ärende om Valbergsgården tillkommer
2. Punkt nummer 7 och 8 byter plats i ärendelistan.
3. Ärende om AFA-medeI2013 tillkommer.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade ändringar godkänns.

signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104 Mål och vision 2020, delredovisning
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Angela Birnstein inleder mötet med att berätta om mål och visions betydelse och roll.
Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar. Verksamheterna har i uppdrag att ta fram
mål och visioner för sina verksamheter och avdelningar. Med mål vill kommunen veta
vad verksamheten har för mål och med en sh'ategi vill kommunen veta hur de ska nå
sina mål.
Under dagens sammanträde informerar socialnämnden via Ulla-Lena Larsson och
Felicia Weinberg om sina mål- och visionsplaner. Följt av Peter Jonsson
(överförmyndarnämnden), Ninni Boss (kost- och städ), Gösta Kihlgren
(arbetsmarknadsenheten), Ingemar Nordström (kulturavdelningen) och Angela
Birnstein som redovisade ekonomiavdelningens, kansliets- och tekniska avdelningens
planer.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen godkänner de mål och visionsplaner som idag blivit presenterade.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Revidering av
ekonomistyrningsdokument i Torsby kommun
2014
Dnr KST 2013/774

Sammanfattning av ärendet
I dokumentet "Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014" sker
redaktionella ändringar av text.
Finanspolicyn och reglementet för internkontroll finns som bilaga till paragrafen och
godkänns i samband med de redaktionella ändringarna.

Handlingar i ärendet
Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014,2013-11-06
Finanspolicy
Reglemente för internkontroll

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
De redaktionella ändringarna för "Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby
kommun 2014" godkänns tillsammans med finanspolicyn och reglementet för
internkontroll.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 106 Revision av kommunens hantering av
personbilar (inkl bussar) samt förekomsten av
körjournaler.
Dnr KST 2013/559

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering av personbilar (inklusive bussar) samt förekomsten av
körjournaler.
I rapporten sägs bl.a.:
1. Leasingbilsadministratörens syfte bör ses över.
2. Bäth'e samordning mellan fordonens nyt~andegrad och förvaltningarna efterlyses.
3. Det har blivit bättre kvalitet på körjournalerna hos de förvaltningar som tidigare inte
uppfyllde kraven.
4. Inom främst S*rneskolan måste förbättringar ske, med översyn från
förval tningsledningen.
5. Vi ser mycket positivt på den interna kontroll som ekonomiavdelningen utför. Vad
gäller kommunens leasingbilar har den främst omfattat kÖljournaler. Inom området
effektiv administration och tydligt ansvar ser vi möjligheter att utöka den interna
kontrollen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått in svar på revisionsrapporten från
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dessa svar ska vävas samman till
ett gemensamt svar från kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport, 2013-08-27
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott, 2013-10-08
Protokollsutdrag från bam- och utbildningsnämnden, 2013-10-23

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Angela Birnstein får i uppdrag att väva sanunan de svar som inkommit från barn- och
utbildningsnämnden samt från socialnämnden till ett gemensamt svar från
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Stål & Verkstad ansöker om medel
Dnr KST 2013/658

Sammanfattning av ärendet
Stål & Verkstad är en ideell förening bestående av 89 medlemsföretag (sept-13) och
som verkar utifrån medlemmarnas behov, primärt inom områden som forskning och
innovation, kompetensförsörjning, affärsutveckling och samverkan. Stål & Verkstad
benämns oftast som en klusterorganisation.
Sedan starten år 2006 har vi drivit ett antal företagsprojekt med medfinansiering från
offentligheten som t.ex. EV-finansierade Interreg-, Socialfonds- och
Regionalfondsprojekt. Planen är att så även göra fortsättningsvis i den nya
programperioden 2014-2020, dock är vi medvetna om det "glapp i
finansieringsmöjligheter" som finns från dessa fonder. Vi väljer därför att äska
medfinansiering från regionens kommuner redan nu innan fond kriterierna finns
tillgängliga, dels för att inte tappa kritisk kompetens i organisationen men också för att
inte tappa fart i arbetet med att stödja regionens stål- och verkstadsindustri.
Nuvarande projekt avslutas finansieringsmässigt från offentliga aktörer 2013-12-31.
Stål & verkstad ansöker om projektrnedel för år 2014. Ansökt belopp är 30 000 kr.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Stål & Verkstad,-2013-10-08

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 30000 kr i projektrnedel till Stål &
Verkstad.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, medfinansiering projekt.
3. Stål & Verkstad rekvirerar medel senast 2014-11-12.

Beslutet skickas till
Hans Nilsson
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Förslag till reviderad förbundsordning
för Fryksdalens Samordningsförbund
Dnr KST 2013/634

Sammanfattning av ärendet
Verkställande ~änsteman har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till
reviderad förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund. Förslaget har
granskats av sakkunnig revisor på Deloitte. Fryksdalens samordningsförbunds styrelse
har godkänt den reviderade förbundsordningen och har beslutat att medlemmarna ska
få yttra sig i ärendet.
I huvuddrag innebär detta att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen blir sex,
istället för fyra och att kommuner och landsting får utse gemensamma revisorer.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ann-Marie Berg Fryksdalens Samordningsförbund Torsby-Sunne
Kil, 2013-10-07

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den reviderade förbunds ordningen för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.
2. Kommunstyrelsen väljer ledamot och ersättare.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-11-12

§ 109 Framställan om ändring i
trafikförordningen (1998:1276),
vägmärkesförordningen (2007:90),
förordningen om vägtrafikdefinitioner
(2001 :651) samt vägförordningen (2012:707)
Dnr KST 2013/646

Sammanfattning av ärendet
TransportstyreIsen har inkommit med förslag till ändringar i och revideringar av
trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2207:90), förordningen om
vägtrafikdefinitioner (2001:651) och vägförordningen (2012:707).
Näringsdepartementet önskar nu synpunkter från några utvalda kommuner.

Handlingar i ärendet
Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen
(2007:90), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen
(2012:707), 2013-10-07

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från att lämna remissvar i detta ärende.

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
helene.lassi@regeringskansliet.se

Utdragsbestyrkande
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§ 110 kommunalrådets arvode
Dnr KST 2013/776

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på
kommunalrådets heltids arvode från och med år 2004 ska motsvara ett genomsnitt av
chefsgruppens löneutveckling inklusive kommunchefens lön under året.
Chefslönerna för 2013 gav ett utfall på 3,2 % i höjning, nuvarande cuvodesnivå är 45175
kr/ månad. Beräknad ökning föreslås till 1445 kr/ månad.
Kommunalrådets arvode från och med 2014-01-01 föreslås uppgå till 46 620 kr/ månad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-10-28.

Jäv
Ann-Kah'in Järåsen (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunalrådets arvode uppgår till 46 620 kr/månad från och med 2014-01-01.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 111 Arvode till förtroendevalda
Dnr KST 2013/777

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode skall höjas till 46 620 kr/månad från och
med 2014-01-01 enligt av fullmäktige beslutade princip.
Förh'oendevaldas arvoden föreslås som följd av detta höjas enligt nedanstående
förslag.

Uppdrag

Arvode/månad 2014

Arvode/månad 2013

Kommunstyrelsens ordf

46620

45175

Kommunstyrelsens v . ordf

18650 (40%)

18070 (40%)

Socialnämndens ordf

6990 (15%)

6780 (15%)

Socialnämndens v. ordf

3730 (8%)

3615 (8%)

Socialnämndens au ordf

3730 (8%)

3615 (8%)

Barn- och utbildnings
nämndens ordf

6060 (13%)

5875 (13%)

Barn- och utbildnings
nämndens v. ordf

2800 (6%)

2710 (6%)

Barn- och utbildnings
nämndens au ordf

2800 (6%)

2710 (6%)

Miljö-, bygg- o räddnings
nämndens ordf

4660 (10%)

4520 (10%)

Miljö-, bygg- o räddnings

2330 (5%)

2260 (5%)

Arbetsutskottets ordf KS
Samhällsutskottets ordf KS

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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nämndens v ordf
Konununfullmäktiges ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Överförmyndarnämndens
ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Torsby Bostäders AB ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Fritid i Nordvärmlands ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Torsby Flygplats AB ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Revisor i konununen

1400 (3%)

1355 (3%)

Valnämndens ordf (årsarvode)

5000

5000

Valnämndens ordf vid
valår (års arvode)

10000

10000

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Konununstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
konununalrådslönen.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/ hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar nun ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetiITUTIer är 170 kr och 109 kr för påföljande tinunar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-10-28

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arvode till de förtroendevalda fastställs enligt ovan.
2. Avseende timarvodet för inställelse timmen och påföljande timmaT, får Ander Björck
i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-02 undersöka
arvodesnivåerna i resten av länet.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Ansökan om medfinansiering till
energibesparande åtgärder vid SK Bore och
OK Fryksdalens klubbstuga i Valberget
Dnr KST 2013/707

Sammanfattning av ärendet
SK Bore OK Fryksdalens ansöker om medfinansiering till energibesparande åtgärder
vid deras klubbstuga i Valberget. Medfinansieringen omfattar 51000 kr.
Energibesparingen skall vara minst 15 % och om det uppnås kan de få ett bidrag från
Riksidrottsförbundet.

Handlingar i ärendet
Ansökan om medfinansiering till energibesparande åtgärder vid Sk Bore och OK
Fryksdalens klubbstuga i Valberget, 2013-11-05

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sk Bore och OK Fryksdalen beviljas
51000 kr.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, konto medfinansiering projekt.
3. Föreningarna rekvirerar medlen senast 2014-11-12

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113 Medborgarförslag angående
rovdjursfrågan
Dnr KST 2013/297

Sammanfattning av ärendet
Det har inkorrunit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Olle Persson som
handlar om att "Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan".
Medborgarförslaget handlar om den minskande rovdjursstammen i Norra Värmland
och de konsekvenser som det m edför. Olle Persson vill att:
•

att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan

•

att Torsby kommun lever upp till det som skrivs i översiktsplan om jakt och
utveckling av jaktturism.

•

att Torsby kommun verkar för att rovdjursförvaltningen flyttas från
bevarandeorganisationer och Bryssel, till lokal nivå.

•

Att Torsby kommun tar beslut som stöttar oss som vill minimera
rovdjurstrycket i kommunen.

Hantering av ärendet: Frågan om att kommunen skall ta en aktiv ställning i
rovdjursfrågan är ingen kommunal fråga utan 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.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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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 föreh'ädare, 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
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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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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 h'ädde 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.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Motion från Olle Persson om att Torsby tar aktiv ställning i rovdjursfrågan, 2013-04-12
Svar på motion från Anders Björck. 2013-11-01

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 fål' en kommun inte handlägga ärenden som
inte faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning.
2. Medborgarförslaget avslås då det ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MEDBORGARFÖRSLAG
I februari 2011 antog fullmäktige den nya översiktsplanen för Torsby kommun. Bland många

mål och visioner nämns jakt som en aktivitet med utvecklingspotential. Som läget ser ut idag
i Norra Ny så går utvecklingen åt motsatt håll. ca. 1/3-del av jägarna har försvunnit på en 10

- 15 års period. Det är de utifrån kommande jägarna som skulle komma och spendera
pengar som uteblir. Bifogar en tabell av utvecklingen.
Norra Värmland hade en gång världens tätaste älgstam tillsammans med Jämtland. För stor

för att skogsbruket skulle klara av betestrycket. I dag är läget annorlunda. Nu relaterar jag till
förhållanden som jag känner till, nämligen hur det ser ut i Norra Ny. Den 23 februari gjorde vi
en flyginventering av älgstammen på ca. 20.000 ha. Det är markerna som ingår i Norra Ny
älgskötselområde. Den dagen fanns ca. 121 djur med en uppräkning av 30 %. Det ger ett
snitt på 5,7 djur/l000 ha. Det finns naturligtvis felmarginal i denna siffra. För att ha jaktbar
stam i rovdjursområden säger experter att vinterstammen bör vara större än 6 djurilOOO

ha.
Torsby kommun är ett av de områden i Sverige som har största totala rovdjurstrycket,
förmodligen har vi det allra största. Alla de stora rovdjuren finns på plats, björn, varg, lo och
järv. I och med järvens etablering märks en minskning av bestånden för skogsfågel och hare,
säger länsstyrelsens viltspårare Per Larsson. Att lon håller rådjuren i schack det vet vi. Att
björn och varg tär på älgstammen det vet vi också.
De 250 jägarna som inte längre kommer motsvarar ett pengatapp på ca. 2,6 miljoner kr.
(siffror framtagna efter samtal med näringslivsstrateg Hans Nilsson). Detta gäller enbart
älgjakt. Efter hösten 2012 kommer tappet att bli ännu större på älgjägare. Småviltjakten har
jag ingen samlad bild över. Vet bara att den bara är en bråkdel av vad den en gång var.
Köttvärdet för de älgar som rovdjuren tuggar i sig i Norra Ny (ca. 70.000 ha) är runt 1 miljon.
Alltså i ungefär 3,6 miljoner som årligen tappas i Norra Ny vad gäller älgjakt. Den siffr.:m kan
också omvandlas till arbetstillfällen om man önskar. Till detta kommer värdet av den i stort
sett obefintliga småviltsjakten och de svärmätbara sociala värdena. Det finns flera negativa

aspekter, men de som är intresserade känner till dom och de andra blir bara trötta. Något
positivt känner jag inte till.
Norra Ny är ca. 1/6 -del av Torsby kommuns yta.
Med denna skrivelse vill vi.
att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan
att Torsby kommun lever upp till det som skrivs i översiktplan om jakt och utveckling av
jaktturism.
att Torsby kommun verkar för att rovdjursförvaltningen flyttas från bevarandeorganisationer
och Bryssel, till lokal nivå.
att Torsby kommun tar beslut som stöttar oss som vill minimera rovdjurstrycket i
kommunen.

Vilt c:i:U(f~L
Olle Persson
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Ledamot i Norra ny älgskötselområde
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Utvecklingen i älgjaktiagen i Norra Ny JVK.
De senaste 10 - 15 åren fram till idag.

JAKTlAG
ljusnäs
Björby
Björkenäs
ljusnästorp
Stöllet
Ennarbol - Åstrand
Gravol
Osebol
Värnäs, övre
Fastnäs
Kårebol
Elindebol
Backa
Södra Torp
NedreVämäs
Ambjörby
Månäs
Munkebol
Näsberget

SUMMA

ANTAL nu

Minskning

%

18

2.0
10
10
9

53
29
42
35

10

18
35
44

31
76
46
31
22

33
27
23
27
28
27
30
45
42
22
8

23
14
45
O
17
10
4
7
8
1
31
4
9
14

752

506

246

ANTAL förr
38
34
24

26
56
65
32
60
33
44

33
31
35

35

24
14
17
46
42
18

15

75
O
39
30
13
20
23
3
41
9
29

64
33

Minskning med ca. 250 personer.
Branschpraxis i turistbranschen för vad en "turistn omsätter per dygn med boende
mat, transport och aktivitet är 1500 kr
Anta att alla 250 var här i 7 dagar. Det torde vara ett realistiskt genomsnitt., ej för högt.

250 st x 1500 kr x 7 dgr ger smått otroliga 2.625.000 kr

Älgarna som vargarna tuggar i sig är enL uppgift 1- 3 per 1000 ha. Norra Ny JVK är ca. 70000 ha.
Grovt räknat kan det röra sig om 150 älgar.
150 älgar x 80 kg =12000 kg. x 7S k. =900.000 kr
Norra Ny berörs idag av 6 vargrevir, och varje vargrevir tar mellan 120 - 150 älgar årligen enligt forskarna.
Till detta ska läggas det som björnar tar.

3.3.4

Rottfärder, Kanoting, Golf,
Fritidsfiske och Jakt

l

Flottfärder bedrivs med färdigbyggda flottar
samt timmerflottar. Båda dessa nyttjar
Klarälven på en sträcka mellan Branäs och
Edebäck (Hagfors kommun). Flottfärdema är
en fortsatt stark del av kommunens
aktivitetsprofil.

Klariilven - från Höljes till Edebäck
(Hagfors kommun)

-

Röjdån - mellan Torsby och Östmark

,tö", tillgänglighet.

)

Rekommendationer
Fiskekort samordnas - turistfiskekort
för hela kommunen
(15 fiskevårdsområden).

Populära kanotleder är:
-

Mål
Flottfiirder, Kanoting, GoU, Fritidsfiske
och Jakt ska produktutvecklas och ges

Ett större utbud av guidade fiskepaket
och kommersiella fiskeaktiviteter
erbjuds.

- Rottnan - från norska gränsen i norr till
Kynunendammen i söder.
Kanotaktivitetema kan kompletteras med
kajakuthyming och motsvarande paketutbud.

3.3.5

Gllfbana.finns i Oleby fyra km öster om
TOJ:5by samhlille. Banan har nio hål och 12
uIsIagsplatser. Planer finns på att utöka banan
till 12 hål

Motorsport

Inom Torsby kommun finns fyra
anläggningar för motorsport. Intresset för
rallycross och moton;port i allmänhet är stort
bland invånaJlla i Torsby kommun-

I Torwy kommun finns 15 fiskevårdsområden
Den största anläggniIl:,oeIl ärmotorsportbanan
i Höljes där olika ammgemang (t ex rallycross
VM) kan locka upp till 30 000 besökare.

som erbjuder fiske i ett stort antal sjöar och
strömmande vatten. Den kommersiella
exploateringen av fisket är hittills mycket
begränsad och turistfiske i större omfattning
förekommer endast i Klarälven, på sträckan
mellan Höljes ochSysslebäck.

Anläggningar för bilsport finns också i
Östmark ochAmbjörby .

Jakt av olika slag har en stark lokal

Endurobana (motonykelsport) har nyligen
anlagts öster om K""alksjön nära Tomby tätort..

förankring.. med många utövare. Ur turistisk
synvinkel är verksamheten begränsad, med
ett fåtal kommersiella förmedlin~~
5<>-<'

Planer finns för utveckling
och breddnino_
o av
verksamheten i Ostmmk

~ utveckling av jaktturism har potential.
JakttuIism är en verksamhet som inte är
särskiltväderkänslig och bedrivs framför allt
från september till februari och kan utvecklas
ytterligare. Kommunens jaktfonner anses som
mycket exklusiva av utländska älg- och
fågeIjägare. Jaktturister sover, äter, handlar
och bedriver annan kringverksamhet som
tillför kapital till kommu.oen.. A1I1så även
jaktturismen slår tillbaka och påverkar
samhälIet pooitivt..

Rekonunendationer
Kommunen ser positivt på
motorsporten och stödjer
verksamheten genom att bl.a. delta
aktivt i större arrangemang_

1~DRAG UR ÖVERSIKTSPlAN
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Bilaga till medborgarförslag

KONTAKTUPPGIFTER
OUe Persson

Olabacken4

68051 Stället
0563~1364.070h8254364

olabacken@telia.wm

Gör.m Nordqvist

ijusnastoitp

68051 Stöllet
0563-82078.0705815231
iillhem2@hotmail.oom

Håkan Svartvik
I!lilfl5malfl5gården Wimäs

68051 Stöllet
0563~1354,07~57527S9

hakan.svartvik@edu.torsby.se
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§ 114 Medborgarförslag - Rovdjursstammarna i
landet samt i Torsby kommun
Dnr KST 2013/233

Sammanfattning av ärendet
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Eva Forsgren.
Motionen i korthet: "Torsby kommuns intäkter består till största delen av
skatteintäkter från invånarna dessutom intäkter i form av olika avgifter och taxor samt
ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika ljänster som
kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna. Vi kommuninnevånare delges olika
svåra beslut i form av neddragningar och nedläggningar av de kommunala åtaganden
och service på grund av kommunens rådande ekonomiska möjligheter. I dag finns eller
berörs kommunen av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar.
Regeringens förslag på antal vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte
reagerat?
Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland annat, var fjärde vuxen
svensk känner för att röra sig i skog och mark där det finns stora rovdjur. Vi vet även
att jakthuismen i landet omsätter cirka 1500 gånger mer än rovdjursturismen. Täta
rovdjursstammar leder till minskade intäkter och färre arbetstillfällen. Var ligger de
förlorade inkomsterna på jaktturism i Torsby kommun? Tamdjurens betesmarker
måste också förses med rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har räknat ut
prislappen för det. Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600
miljoner och då avvärjer inte stängslen alla angrepp. Vill vi stängsla alla våra
fårbesättningar med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg miljard.
Fårbesättningar slaktas ut och markerna förbuskas eller ersätts med tyngre djur som i
vissa områden kan ge markskador. Förutom bortfallet av intäkter och ökande
kostnader påverkas naturligtvis även fastighetsvärdena av den ökande
rovdjursförekomsten. Summerar man kostnaderna av ovan nämnda effekter för
vargreviren i Torsby kommun så gör kommunen en förlust på emellan 40 - 80 miljoner
och då är långt ifrån alla förluster inberäknade.
Vi vill att kommunen gör en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna

Utdragsbestyrkande
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som kommunen har p g av den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen. Vi
vill att kommuninnevånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda
neddragningar, nedläggningar m.m. innan medborgarna har fått tagit del av
genomförd konsekvensanalys, det brådskar. Vi vill att kommunen med sin
konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust som drabbat kommunen
på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns inom konununen och begär ett
skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med förlusten. Vi vill att kommunen
skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen."
Hantering av ärendet: Frågor som rör rovdjursstanunar och viltvård är inga
kommunala frågor utan skall hanteras av staten. Rovdjurs- och viltvårdsfrågor 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 sanuna år ett beslut om att inrätta regionala
viltförvaltningsdelegationer.
Beslutet innebär att de regionala rovdjursgrupperna och viltvårdsnärnnderna 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 älgstanunen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvinsstanunarna
• Licensjakt och skyddsjakt inom länet
• Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på minirninivåer för förekomsten av björn och
lodjur i länet

Justerarens signatur

ML

Utdragsbestyrkande
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• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv
i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsormådena
• 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
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.

Uldragsbeslyrkande
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Vad det gäller de politiska diskussioner som förekommer avseende bland annat
rovdjursfrågan, sker dessa inom respektive parti och inte inom kommunen som
organisation.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Motion av Eva Forsgren, Rovdjursstammarna ökar i landet samt Torsby kommun ch
därmed stiger kostnaderna, 2013-03-26
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-11-01

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som
inte faller inom kommunens kompetensområde, eller som sh"ider mot lag eller annan
författning.
2. Medborgarförslaget avvisas då det ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

e,xp, dO/3-1/--:zg c/J

Till! Torsby kommun
Kommunfullmäktige

Rovdjursstammarna ökar i landet samt i Torsby kommun och därmed stiger kostnaderna!

Ärende: Har kommunen gjort en konsekvensanalys av de sodo-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen?

Torsby kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna dessutom
intäkter i form av olika avgifter och taxor samt ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska
intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.
Vi kommuninnevånare delges olika svåra beslut i form av neddragningar och nedläggningar av de
kommunala åtaganden och service på grund av kommunens rådande ekonomiska möjligheter.
I dag finns eller berörs kommunen av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar.
Regeringens förslag på antal vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte reagerat?
svårfångade kostnader är markägarnas minskade intäkter för jaktarrenden. I ett vargrevir
beräknar man att kostnaderna uppgår till minskade jaktarrenden mellan 1 och 4 miljoner. Torsby
kommun har 13 st revir d v s en utebliven inkomst på 13 till 52 miljoner.
Det jaktbara viltet har stora värden i form av kött och rekreation. En älg värderas till cirka 16000
kronor och ett rådjur är värt ungefär 6 500 kronor (enligt SLU:s beräkningar). Då vi vet ganska exakt
hur många rovdjur vi har i landet och hur mycket de äter kan man enkelt räkna ut det uteblivna
jaktvärdet på de bytesdjur som rovdjuren konsumerar. Det blir lite drygt 600 miljoner per år.

I Torsby kommun äter vargarna älg för (13 revir X 130 dödare älgar/revir X 16 000:- =) 27 miljoner.
Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland annat, var fjärde vuxen svensk känner för
att röra sig i skog och mark där det finns stora rovdjur. Vi vet även att jaktturismen i landet omsätter
cirka 1 500 gånger mer än rovdjursturismen. Täta rovdjursstammar leder till minskade intäkter och
färre arbetstillfällen. Var ligger de förlorade inkomsterna på jaktturism i Torsby kommun?
Tamdjurens betesmarker måste också förses med rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har
räknat ut prislappen för det. Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600 miljoner
och då avvärjer inte stängslen alla angrepp.
Vill vi stängsla alla våra fårbesättningar med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg
miljard. Detta är inte en engångskostnad. Staketen måste bytas ut med jämna mellanrum och
underhållas flera gånger per år. I Värmland tar länsstyrelsens pengar slut snabbt för
rovdjursavvisande stängsel. De djurhållare som ansöker om stängsel möts av långtgående
pappersexercis och sedan kanske ett nej. f:årbesättningar slaktas ut och markerna förbuskas eller
ersätts med tyngre djur som i vissa områden kan ge markskador.
Förutom bortfallet av intäkter och ökande kostnader påverkas naturligtviS även fastighetsvärdena av
den ökande rovdjursförekomsten. I Värmland, Örebro och Dalarna län, som till stora delar är täckta
av vargrevir sjunker fastighetsvärdena enligt seB. Orsakerna till detta kan kanske inte helt tillskrivas

rovdjursförekomsten, men det är onekligen så att många fastighetsägare har mött detta som ett
argument för ett lägre värde vid en fastighetsförsäljning.
Tyvärr har flera av kommunens unga jägare köpt fastigheter i Norrland och flyttar på grund av
vargreviren. Har kommunen råd att förlora unga kommunmedborgare och skattebetalare?
Summerar man kostnaderna av ovan nämnda effekter för vargreviren i Torsby kommun så gör
kommunen en förlust på emellan 40 - 80 miljoner och då är långt ifrån alla förluster inberäknade.
Många effekter återstår att räkna på. I slutändan måste man också inse att vi lever med ändliga
resurser och att vi har 846 arter på våra rödlistor i Sverige som är minst lika hotade som vargen, hur
mycket satsar vi på dem? Hur mycket har kommunen satsat på den endemiska fjärilen som lever på
Trolldruvan i Rännberg? Lever den ännu?
Innan man bestämmer hur mycket rovdjur det ska finnas måste man bestämma sig för vad de får
kosta. Gör man tvärt om är risken stor att drabbade människor ytterligare förlorar förtroendet för
myndigheter och politiska beslutsfattare.
Att som idag låta vargstammen öka ohämmat till vilka förluster/kostnader som helst skapar problem
för kommunmedborgarna och ger en minskad acceptans för rovdjurspolitiken. Kommunens tystnad
under många år i denna för kommunen så viktiga fråga skrämmer. Vi behöver en debatt om vad
rovdjuren får kosta kommuninnevånarna och drabba medborgarna mer än en sifferexercis kring
vargpopulationens storlek och genetiska status.

Vi vill att I<ommunen gör en konsekvensanalys av de sodo-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av varg reviren som fortgår i kommunen.
Vi vill att kommuninnevånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda neddragningar,
nedläggningar m m innan medborgarna har fått tagit del av genomförd konsekvensanalys, det
brådskar.
Vi vill att kommunen med sin konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust som
drabbat kommunen på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns inom kommunen och
begär ett skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med förlusten.
Vi vill att kommunen skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen.

Jägareförbundet Torsby Jaktvärdskrets.
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§ 115 Medborgarförslag: Inför TES-planering
för samtliga anställda inom Torsby kommun
Dnr KST 2012/662

Sammanfattning av ärendet
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Maria Linusson.
"Inför TES-planering för samtliga anställda inom Torsby kommun".
Bakgrund; All personal anställd inom hem~änsten i Torsby kommun använder TES.
Undertecknad förstår ej varför endast hem~änstpersonal, och ej övriga
kommunanställda, skall ha detta system?
Varför TES för alla anställda?
TES är ett system som detaljplanerar arbetstagarens insatser, minut för minut, varje
arbetspass. Alla utförda insatser registreras via mobiltelefoner och en bluetoothdosa
som sitter i hemmen där insatserna utförs. Om avvikelser förekommer finns koder att
registrera detta med. All arbetstid är således minutiöst granskad och planerad för att
optimera nyttjandet av arbetskraften och för att minimera "luft" under ett arbetspass.
Dokumentationen sägs också vara en garanti för att utlovade insatser faktiskt blir
utförda, - till anhöriga.
Sammanfattning; Undertecknad ser det som en självklarhet att samtliga
kommunanställda omfattas av samma dokumentationssystem med samma regler. Idag
ser undertecknad att hem~änst-personalen särbehandlas inom Torsby kommun, i
jämförelse med alla andra kommunanställda.
Alla kommunanställda, oavsett vilka arbetsuppgifter denne har, - kan göra ett dags
schema. Alla kan skriva avvikelser från dags-scheman. Alla kan granskas utifrån TES
dokumentation. Det som behövs är en dator och en mobiltelefon. Bluetooth-dosor, ej
nödvändiga överallt. Det viktigaste är planeringen, och förmodad tidsåtgång till valje
utförd insats, samt avvikelserapportering. Detta för att kunna utvärdera alla anställdas
insatser.

Uldragsbeslyrkande
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Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv, och ur jämställdhets
hänseende att från kommunledningens sida korrigera nuvarande olikheter för
kommunanställda inom samma kommun, Torsby kommun. I dagsläget anser
undertecknad att hem~änstpersonalen särbehandlas inom Torsby kommun eftersom
alla anställda ej omfattas av samma mätverktyg och utvärdering.
Ställ dig du, som läser medborgarförslaget frågan: Vilken annan grupp anställda
granskas och ifrågasätts samt bedöms ej kunna ta individuellt ansvar för ett
dagsprogram, - förutom hem~änstens personal? Och, - varför?
Hantering av medborgarförslaget: TES är ett verktyg som är framtaget och anpassat
för hem~änsten som ett kvalitetssäkringssystem. Syftet med systemet är att på ett
digitalt sätt kunna säkerställa och planera beviljade insatser inom social~änstlagen
samt hälso- och sjukvårdslagens område i den kommunala verksamheten. Systemet
skall garantera så att den enskilde vård- och omsorgstagaren får det stöd och den
omsorg som denne är beviljad utifrån aktuell lagstiftning.
Att införa TES för samtliga anställda i kommunen skulle medföra stora
utvecklingskostnader för Torsby kommun då systemet helt är inriktat mot vård- och
omsorgsverksamhet. Det är inte realistiskt att Torsby kommun skulle bära
utvecklingskostnader för att utveckla TES i syftet kunna användas i alla kommunala
verksamheter. Vidare så har inte andra kommunala verksamheter samma
dokumentationskrav som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Dock
använder sig d e flesta verksamheter av någon form av planeringsverktyg för både
kortsiktig såväl som långsiktig planering.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Maria Linusson, TES-planering för samtliga anställda inom
Torsby kommun, 2012-12-04
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-11-01

Justerarens signatur
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås. TES är ett kvalitetsuppföljningssystem inom vård- och
omsorg som skall säkerställa att den enskilde omsorgstagaren får de insatser som
denne är beviljad. Det är inte realistiskt att Torsby kommun skall bära
utvecklingskostnaderna för att TES skall anpassas till och kunna användas i alla
kommunala verksamheter.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunstyrelsen
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Insänt av;
Maria Linusson
Värnäsmon 18,
68051, Stöllet
maria.linusson@gmail.com
0563-811 15, 073-09 811 15

Stöllet 2012-12-04
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Ärende; Medborgarförslag
Förslag; Inför TES-planering för samtliga anställda inom
Torsby kommun.
Bakgrund; All personal anställd inom hemtjänsten i Torsby
kommun använder TES. Undertecknad förstår ej varför
endast hemtjänst-personal, och ej övriga kommun
anställda, skall ha detta system?
Varför TES för alla anställda?
TES är ett system som detalj -planerar arbetstagarens
insatser, minut för minut, varje arbetspass. Alla utförda
insatser registreras via mobiltelefoner och en bluetooth
dosa som sitter i hemmen där insatserna utförs. Om
avvikelser förekommer finns koder att registrera detta
med.All arbetstid är således minutiöst granskad och
planerad för att optimera nyttjandet av arbetskraften och
för att minimera "luft" under ett arbetspass.
Dokumentationen sägs också vara en garanti för -att
utlovade insatser faktiskt blir utförda, - till anhöriga.

Sammanfattning; Undertecknad ser det som en självklarhet
att samtliga kommunanställda omfattas av samma
dokumentationssystem med samma regler. Idag ser
undertecknad att hemtjänst-personalen särbehandlas inom
Torsby kommun, i jämförelse med alla andra
kommunanställda.
Alla, - kommunanställda , oavsett vilka arbetsuppgifter
denne har, - kan göra ett dags-schema. Alla kan skriva
avvikelser från dags-scheman .Alla kan granskas utifrån
TES-dokumentation. Det som behövs är en dator och en
mobiltelefon. Bluetooth-dosor, ej nödvändiga överallt.
Det viktigaste är planeringen, och förmodad tidsåtgång till
varje utförd insats, samt avvikelserapporteringen . Detta för
att kunna utvärdera alla anställdas insatser.
Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv,
och ur jämställdhetshänseende att från
kommunledningens sida korrigera nuvarande olikheter för
kommunanställda inom samma kommun, Torsby kommun.
I dagsläget anser undertecknad att hemtjänst-personalen
särbehandlas inom Torsby kommun eftersom alla anställda
ej omfattas av samma mätverktyg och utvärdering.
Ställ dig du, som läser medborgarförslaget frågan:
-Vilken annan grupp anställda granskas och ifrågasätts
samt bedöms ej kunna ta individuellt ansvar för ett dags
program, - förutom hemtjänstens personal? Och, - varför?
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§ 116 AFA-mede12013
Sammanfattning av ärendet
I slutet av 2012 har Torsby kommun fått en återbetalning av AF A-medel med 14,7 mk.
Efter beslut i fullmäktige avsattes pengarna att i första hand användas för
personalutveckling. Besluten i frågan delegerades till kommunstyrelsen. Under 2013
söktes och betalades ut medel till olika projekt. Bland annat till Barn- och
utbildningsnämnden (3,45 mkr), till socialnämnden (3,6 mkr), till HR för avräkning
mot eV-projektet (3,0 mkr) och till kommunstyrelsen (2,1 mkr) att användas i olika
personal- och verksarnhetsutvecklande projekt. När nu året närmar sig sitt slut uppstår
frågan hur man hanterar pengarna som skall finansiera satsningarna men som till
årsskifte inte är förbrukade.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein, 2013-11-05

Arbetsutskottets beslut
l.Medel som är avsatt till att finansiera verksarnhets- eller personalutveckling enligt
tidigare beslut och inom en förvaltning som inte rikserar redovisa ett underskott får
balansera inta använda medel till kommande år.
2. I förvaltningarna där man riskerar ett underskott skall pengarna i första hand
användas att täcka det uppkomna underskottet. Enbart överskjutande medel får flyttas
till kommande år.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2013
10-15-2013-11-12

Handlingar i ärendet
Redovisnig av inkomna meddelanden 2013-11-12

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

