KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kallelse/underrättelse

Tid

Måndag 22 april 2013 kl. 18:00

Plats

Stjerneskolan Torsby

Gruppmöten

Rum 263 (S)
Rum 260 (Borgerliga gruppen)
Rum 258 (V)
Rum 266 (-)
Rum är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00

Val av justerare
Tid för justering

2013-05-29 kl 13:00

Ärendelista
Nr

Offentliga ärenden

Diarienr

1

Kulturskolans elever underhåller

KST 2013/53

2

Göran Enqvist, vd för Torsby Bostäder AB informerar om
bolagets verksamhet

3

Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar om Fritid i
Nordvärmland ABs och Torsby Flygplats ABs verksamheter

4

Allmänhetens frågestund

KST 2013/51

5

Ordet är fritt

KST 2013/52

6

Torsby kommuns och bolagens bokslut och årsredovisningar för
år 2012

KST 2012/209

Sid

1+

bil.

Bokslut
Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut
tillsammans med revisionsberättelse, sep bilaga
Bolagens granskningsrapporter och revisionsberättelse, sep bilaga
Internkontrollrapporter, pärm fimls vid sammanträdet
Skuldrapport per 2012-12-31, sep bilaga
Ansvarsprövning

7

Fastighetsförsäljning del av Västanvik 1:396

KST 2013/123

2

8

Försäljning Överbyn 4:1 (f.d. skolan)

KST 2010/204

9

Kommunfullmäktige

Torsby kommun

Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

68580 Torsby

0560 - 160 10 sekr
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
Kallelse/underrättelse

Nr

Offentliga ärenden

Diarienr

Sid

9

Försäljning del av fastigheten Hole 1:94

KST 2013/36

15

10

Svar på motion från Miljöpartiet De Gröna - Miljömål för Torsby
kommun

KST 2012/346

21

11

Redovisning av besvarade och obesvarade motioner

27

12

Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag

31

13

Bokslut/Delårsbokslut 2012 Värmlands läns Vårdförbund

KST 2013/21

sep
bilaga

Ärenden för kännedom
14

Svar på medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun

KST 2013/56

34

15

Ändring av taxa för utförd tillsyn inom miljö-, bygg- och
räddningsnämnden

KST

43

Eva-Lena Gustavsson
ordförande

Margot Enkvist
sekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som
senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för
s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel 0701-844605.
Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla 2013-04-15.

Kontaktuppgifter tjänstemän
Namn

Titel

E-post

Telefon

Anders Björck
Angela Birnstein
Margot Enkvist
Thomas Stjerndorff
Jan Esping

bitr kommunchef
ekonomichef
sekreterare
kommunchef
teknisk chef

anders. bjorck@torsby.se
angela. birnstein@torsby.se
margot.enkvist@torsby.se
thomas.stjerndorff@torsby.se
jan.esping@torsby.se

0560-16086
0560-16028
0560-16010
0560-16001
0560-16069

Torsby kommun

sid 9

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

§ 63 Arsredovisning
Dnr KST 2011/161

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns årsredovisning delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby kommun 2012

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Del av fastigheten Torsby Västanvik 1:396, omfattande ca 3 350 m 2, säljs till Jerry
Persson och Maria Andersson, till ett pris 10 kronor per m 2 •
2. Torsby kommun upprättar köpehandlingar.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

c1}ll

Utdragsbestyrkande

Köpekontrakt
Bakgrund
Jerry Persson och Maria Andersson ansöker hos Torsby kommun om att få köpa mark
inom fastigheten Torsby Västanvik 1:396 för att uppföra en förrådsbyggnad. Jerry
Persson och Maria Andersson äger grannfastigheten Torsby Västanvik 1:331.

Fastighet
Del av fastigheten Torsby Västanvik 1:396.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Markområdet omfattar c:a 3 350 m 2 •

Säljare
Torsby kommun (212000-1777)
685 80 TORSBY

Köpare
Jerry Persson (741221-6215) och Maria Andersson (760408-6228).
Västanvik 25
685 91 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Torsby kommun säljer till Jerry Persson och Maria Andersson ett markområde av fas
tigheten Torsby Västanvik 1:396, se bifogad karta.

§ 2 Områdenas skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)

2

§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för markområdet uppgår till 33 350 (trettiotretusenfrehundrafemtio)
kronor.

Äganderätten till markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.
Köparen erlägger senast på tillträ~esdagen köpeskillingen genom kontant inbetalning
till säljarens bankgirokonto 443-7992 med angivande av referens "Jerry Persson Väs
tanvik 1:396".

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2013-07-01.

§ 5 Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar .

§ 6 Ansökan om fastighetsbildning och lagfart
Ansökan om fastighet~bildning för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av
säljaren till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och köparen biträder
ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt.
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till
Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta
köpekontrakt.
Kostnaden för fastighetsbildningen och lagfart betalas av köparen.

§ 7 Köpebrev
Köpebrev mellan köpare och säljare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

§ 8 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut, som vinner laga kraft.
Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Torsbyden................................ .

Torsbyden............................... .

FÖr Torsby kommun

Köpare

Håkan Laack

J ry Persson

Thomas Stjerndorff

Maria Andersson

{jj/M~I...~......
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Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Torsby komrnUlI1

®

Kommunstyrelsen

Torsby 2013-0

Hej.
Vi, Jerry Persson och Maria Andersson har önskemål om att få köpa mark
som gränsar mot vår, för att möjliggöra byggnation av vedskjul/redskapsskjul
och eventuell utbyggnad av hus.
fastigheten det gäller är Västanvik 25. med littra 1:331
Delar av mark det gäller, Iittra 1:396, är rödmarkerat
på bifogad karta över aktuellt område.

./
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Maria Andersson 760408-6228
Västanvik 25
68591 Torsby
0560-12435
Email.bsa-48@hotmail.com

1

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-04-08

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

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu i ett år. Under denna tid har det inkommit två
bud på fastigheten. Det ena budet var på SO tkr och det andra budet var på 200 tkr och
budgivare till det senare budet är Roine Rådhström.
Tekniska avdelningen har träffat Roine och diskuterat verksamhet mm. Enligt Roine
ska han använda fastigheten till dels montage av egentillverkade badtunnor dels
uthyrning av lokaler till annat företag samt uthyrning av kontor.
I samband med eventuell fastighetsaffär har det skett en fastighetsreglering där ett

vattenverk som ursprungligen tillhört fastigheten förts över till annan fastighet.
Köpekontrakt
Det finns ett villkorat köpekontrakt som är undertecknat av båda parter där Roine
Rådhström förbinder sig att köpa rubricerad fastighet för 200 000 kr.

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Säljare

Torspy Kommun
685 80 Torsby
Växel: 0560-160 00

212000-1777

Köpare

Roine Rådhström
Mobiltel: 070-58401 45

730126-6230

Överlätelseförklaring och
köpeobjekt

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor
följande fasta egendom (nedan benänrod fastigheten):
Fastigheten Torsby Del av Överbyn 4: l
Överbyn 45, 685 94 Torsby

Köpeskilling

Beloppet med bokstäver

med siffror

TVÅHUNDRATUSEN KRONOR
Tillträdesdag

Enligt överenskommelse, efter att kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft, dock senast 2013-06-01

§ 1 Köpeskillingens

1.

erläggande

2.

l/l-del

200000:

Betalar handpenning 2013-02-21 till Anders Mattsons.
Handpenningen skall i enlighet med villkoren i ett särskilt
depositionsavtal omhändertas och förvaltas av
fastighetsmäklaren.

/~

60000 :

Betalar kontant på tillträdesdagen

H5tTOOO:/ ?-v.1YPtJ

Summa

200000:

På tillträdesdagen skalllikvidavräkning ske.!
§ 2 Fastighetens skick

Köpare och säljare är medvetna om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt.
Parterna har tagit del av Svensk Fastighetsförmedlings skriftliga information till köpare
och säljare för en trygg bostadsaffår. Säljaren har för köparen lämnat följande uppgifter
beträffande eventuella fel eller brister i fastigheten, se bifogad frågelista.

§ 3 Garanti

Säljaren garanterar:
-att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än O kr
-att fastigheten endast belastas av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter,
utrnätnings- eller kvarstads anteckningar.
Ledningsrätt Vatten och Avlopp

M 16-AM-030892
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§ 4 Ansvar för skada,
försäkringar

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar
säljaren för skadan eller försämringen om han orsakar denna eller om den beror på en
olyckshändelse eller på säljarens vanvård.
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om
köparen vid den tidpunkten på grund av dröjsmål inte tillträder fastigheten.
Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är
I8l fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa

§ 5 Samfällighet,
gemensamhets
anläggning, förmåner
mm

Nedanstående förmån, delaktighet i gemensamhetsanläggning eller delaktighet i
samfållighet är inskriven i fastigheten:

§ 6 Äganderättens

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

övergång samt
fördelning av
inkomster, utgifter m m

Gemensamhetsanläggning: Servitutsutredning ej verkställd, SamfåIIighetsutredning ej
verkställd_

Skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten, som avser tiden mre
tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas de av köparen. Part har rätt till
avkastning av fastigheten för samma tid som han svarar för utgifterna.
På tillträdesdagen skall förutbetald så väl som ännu ej betald utgift (t ex
fastighetsavgiftJfastighetsskatt) och avkastning avräknas och fördelas mellan parterna
enligt ovan. Betalningsskyldig gentemot staten för fastighetsavgiftJfastighetsskatt är den
som 1 januari respektive år är ägare till fastigheten.
Befmtligt bränslelager övertas på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris.

§ 7 Städning m m

Säljaren svarar för att tomten vid tillträdet är avstädad och att byggnad eller lägenhet, som
skall användas av köparen som bostad, äi: utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader
och utrymmen skall vara avstädade och tömda.
Säljaren skall före köparens tillträde ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte
säljaren detta skall köparen uppmana honom att göra det. Om säljaren inte har tagit bort
egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat
överenskommits - rätt att göra sig av med egendomen på sälj arens bekostnad eller överta
egendomen.

§ 8 Lagfartskostnader m m

Alla inskrivnings- och inteckningskostnader som uppkommer vid köpet betalas av
köparen. Eventuell kostnad för lösen av säljarens lån, som inte skall övertas av köparen
enligt § 1, betalas av säljaren.

§ 9 Överlämnande av
handlingar

Sedan köpeskillingen har betalats enligt de i § 1 angivna villkoren, skall säljaren till
köparen överlänma ett köpebrev avseende fastigheten. Köpebrevet skall vara korrekt
undertecknat och bevittnat. Säljaren skall också överlämna övriga handlingar som krävs
för att köparen skall beviljas lagfart får sitt köp. Säljaren skall vidare överlänma
pantbrev, kartor och andra handlingar angående fastigheten som säljaren innehar och som
är av betydelse för köparen som ägare av fastigheten.

§ 10 Pantförskrivning

Om det krävs för köparens fmansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens
bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av
pantbrev avseende fastigheten innan köparen har beviljats lagfart.

M16-AM-030892
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§ 11 Kontraktsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt
till skälig ersättning. Skulle kontraktsbrottet vara väsentligt, har motparten dessutom rätt
att häva kontraktet. Vid bedömning av denna ersättnings- och hävningsrätt skall dock
hänsyn tas till extraordinära omständigheter, som avtalsparten inte kunnat råda över.
Vid köparens kontraktsbrott regleras säljarens ersättning i första hand ur betald
handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att
genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, skall
mellanskillnaden återbetalas till köparen.
Parterna är medvetna om att säljaren skall betala full mäklarprovision, även om hävning
skulle ske enligt denna paragraf Vid köparens kontraktsbrott skall dennes ersättning till
säljaren omfatta även provisionskostnaden.

§ 12 Myndighets beslut

Säljaren garanterar att något föreläggande från myndighet, t ex skorstensfejarmästare,
miljö- och hälsoskyddsnämud, som begränsar fastighetsägarens möjligheter att bestämma
över fastigheten, inte finns denna dag.
Säljaren garanterar också att det denna dag inte finns någon obetald skuld som avser
(med kryss markerad):

!2l Gatubyggnadskostnadlgatumarksersättning!gatukostnad
!2l Anslutningsavgift för el
!2l Anslutningsavgift för VA
§ 13 Energideklaration

Säljaren skall enligt 6 § lagen om energideklaration för byggnader se till att det innan en
byggnad säljs finns en energideklaration för byggnaden upprättad. En upprättad
energideklaration rar användas i tio år.
Köparen har med stöd av 14 § lagen om energideklaration för byggnader, begärt att
säljaren skall fullgöra sin skyldighet enligt ovan.
Om någon energideklaration inte fmus senast på tillträdesdagen skall säljaren till köparen
utge ett belopp som motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration.
Köparen avstår efter mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 § lagen om
energideklaration för byggnader få göra en energfdeklaration på säljarens bekostnad.
Regleringen skall framgå av likvidavräkningen.

§ 14 Villkor

att kommunfullmäktige senast 2013-04-23 beslutar om försäljning och att beslutet vinner·
laga kraft. Skulle det visa sig att villkoret ej uppfylls, ska detta köp återgå och alla
prestationer återgå utan vederlag för någondera part.

§ 15 Villkor bygglov

Villkor för detta köp är även att köparen innan tillträdet beviljas bygglov för den av
honom tänkta verksamheten på fastigheten. Bygglov söks snarast efter kontraktsdatum.
Skulle det visa sig att bygglov ej beviljas så att detta villkor ej uppfylls, ska detta köp
återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. Kostnaden för
bygglovsansökan ska i så fall betalas av Torsby kommun.

§ 16 Radon

Köparen är medveten om radonförekomst i byggnaden och har tagit del av information
rörande denna från säljaren.

M16-AM-030892
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§ 17 Avstyckning

Ett område av Torsby Överbyn 4:1 se bifogad karta, bilaga till kontral'iet. Området skall
frånskiljas genom fastighetsbilchringsförättning. Ansökan inges av säljaren. Skulle
avstyckning av det berörda området vägras av Lantmäterimyndigheten eller annan
myndighet, skall detta köp återgå och av köparen erlagda likvider återbetalas till fullo.
Därutöver äger varken köpare eller säljare rätt till ersättning eller skadestånd. Alla
kostnader som uppkommer i samband med 1antmäterifårättningen skall betalas av
säljaren.
Parterna accepterar de mindre avvikelser från angivna gränser som lantmätaren finner
nödvändiga får att kunna genomfåra fårrättningen.

§ 18 Skriftliga
meddelanden

Skriftliga meddelanden enligt detta avtal skall ske genom personligt
överlämnande/överIänmande genom bud, brev, rekommenderat brev, E-post eller telefax
till den/det adress/telefaxnr som angetts får motparten på avtalets fårsta sida eller till
mäklarens butiks uppgivna adress/telefaxnr.
Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a) om avlämnats personligenlbud: vid överlänmandet;
b) om avsänts med brev: vid mottagandet,
c) om avsänts med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,
d) om avsänts med E-post: vid avsändandet och
e) om avsänts med telefmc vid avsändandet.

Utväxling av kontrakt

Detta köpekontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar. Säljare och köpare tar var sitt
och ett behålls av Svensk Fastighetsfönnedling som arkivhandling.

Säljarens underskrift

15 februari 2013

Köparens underskrift

15 februari 2013

...

~ ~
...........

Roine Rådhström

.......................................................................- ...•..... _......................

M16-AM-030892
M074.041018 Copyright © Svensk Fastighets(örmedling. Eftertryck Förbjudes.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 49 Försäljning av del av fastigheten Hole 1 :94
Dnr KST 2013/36

Sammanfattning av ärendet
Roland Jönsson, ägare av fastigheten Torsby Hole 1:234 har frågat kommunen om att få
köpa ca 100 m 2 från kommunens fastighet Torsby Hole 1:94 för att möjliggöra
byggnation av ett förråd.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-11 § 22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det på bifogad karta markerade markområdet säljs till Roland Jönsson för ett pris
av 10 kr/m2 •
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling.

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerarens signatur .

Utdrags bestyrkande

®

Torsby kommun
Tekniska avd.
Jan Esping

Torsby 9 januari 2013
Som ägare av fastigheten Hole 1:234 önskar jag att köpa mark strax
norr om fastigheten, ca 100 kvm till ett pris av ca 1000kr .

. .1"~d vänlil\h~äl'niS g
, -- lfl:RLc:-~,-"-<~ , - :(J ~ D\7
{Roland Jönsson '

l

Framgårdsvägen 5
. 685 33 TORSBY
056071343
070617 1343
roland.jonsson1944@gmail.com

(,__
\\CA~D ~.

.JcA~

®
Köpekontrakt
Bakgrund
Roland Jönsson ansöker hos Torsby kommun om att få köpa mark inom fastigheten
Torsby Hole 1:94 för att uppföra en förrådsbyggnad. Roland Jönsson äger grannfastig
heten Torsby Hole 1:234.

Fastighet
Del av fastigheten Torsby Hole 1:94.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område avsett för bostäder (detaljplan för del
av Hole 1:94 m fl (Grönbenan) lagakraft 2612-10-17).
Markområdet omfattar 100 m 2 •

Säljare
Torsby kommun (212000-1777)
685 80 TORSBY 

Köpare
Roland Jönsson (441011-6257)
Framgårdsvägen 5
68533 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Torsby kommun säljer till Roland Jönsson ett markområde av fastigheten Torsby Hole
1:94, se bifogad karta.

§ 2 Områdenas skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)

2

§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för m.arkområdet uppgår till l 000 (ett tusen) kronor.
Äganderätten till markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.
Köparen erlägger senast på tillträdesdagen köpeskillingen genom kontant inbetalning
till säljarens bankgirokonto 443-7992 med angivande av referens "Roland Jönsson Hole
1:94".

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2013-05-01.

§ S Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar.

§ 6 Ansökan om fastighetsbildning och lagfart
Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av
säljaren till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och köparen biträder
ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt.
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till
Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta
köpekontrakt.
Kostnaden för fastighetsbildningen och lagfart betalas av köparen.

§ 7 Köpebrev
Köpebrev mellan köpare och säljare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

§ 8 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av komm:unfullmäktige ge:p.om
beslut, som vinner laga kraft.
Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Torsby den................................ .

Torsby den:....

?l

?:~.I.? ...?.~ ..

För Torsby kommun

Håkan Laack

Köpare

*S~:J>. : :~~.::?.:::.if.
Roland Jönsson

Thomas S*rndorff

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-04-08

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-02-26

Ärende; Svar på motion från Karl-Erik Keck
(MP) - Miljömål för Torsby kommun
Uppdrag
Kommunfullmäktige (Kf § 63, KST 2012/346) har överlämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Motionens lydelse
"Karl-Erik Keck (MP) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styr dokument och en milj ö ansvarig person skall då leda kommunens miljöarbete.
Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en miljömedveten
kommun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.
Bakgrund.

En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar:
Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av ett
miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland
allmänheten osv.
De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan (finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar:
Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån"
dvs. riksdagen förväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags
formuleringar finns med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget

Anders Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-16000 växel
0560-16025 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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samlat strukturerat och organiserat arbete med målen. Det finns inga framtagna
utgångsvärden på utsläpp mm, det finns nästan inga uppföljningsbara målformuleringar,
knappast några kontakter med andra aktörer i kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. I de enkäter som
SKL gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande
politisk vilja, är stora hinder för miljömålsarbetet. Ett annat argument som hörs inom
kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett miljöarbete utan att ha lokal miljömål.
Ofta lyfts omlastningscentralen fram som ett exempel men samtidigt har kommunen en
energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en flygplats. Om sådant
måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom andra
energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om
kommunens personal måste flyga. I Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utan
formulerade mål som uppfyller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan
väl, ännu i alla fall, påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.
Detta bör också kombineras med en Energi-och klimatplan som varje kommun måste ha.
Kommentar:
Vad vi förstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som genomförts i
samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt lagen om
kommunal energiplanering.

Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.
Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling, miljöriktiga leasingbilar, bilpoot skötsel av
våra skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten-och luftkvalite, utemiljöer,
naturinventeringar, trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m. Ja
alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resursanvändande, eftersom
detta är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att ha en person som är ansvarig för samordning av kommunens
arbete med miljö-energi-och naturfrågor. Denna person bör tillika vara kommunens
kontaktperson i dessa frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position. En
sådan tjänst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att
aktivt ansöka om statliga bidrag till detta.
Kommentarer:
Riksdagsbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar, medborgare
mm skall engageras och att det är kommunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att
resonera kring miljömålsarbetet.

Med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg
då, finns t ex en kommunekolog som kan jobba med naturvårdsfrågorna.

2

Ev. kan ett samarbete med t.ex. Sunne om en tjänst som miljöstrateg vara ett första steg i rätt
riktning."

Förslag på hantering av motionen
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljömål. Förvaltningen kommer under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om att rekommendera fullmäktige att
anse motionen som besvarad.

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef

3

Motion från Miljöpartiet de Gröna.

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

Bakgrund.
En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar: Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av
ett miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland allmänheten osv.
De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan. (Finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar: Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaningfrån riksdagen till den lokala
nivån" Dvs riksdagen förväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags formuleringar finns
med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget samlat strukturerat och
organiserat arbete med målen. Det finns inga framtagna utgångsvärden på utsläpp mm, de t finns
nästan inga uppföljningsbara målformuleringar, knappast några kontakter med andra aktörer i
kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. I de enkäter som SKL
gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande politisk vilja,
är stora hinder för miljömålsarbetet.
Ett annat argument som hörs inom kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett
miljöarbete utan att ha lokal miljömål. Ofta lyfts omlastnigscentralenfram dom ett exempel men
samtidigt har kommunen en energis lukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en
flygplats. Om sådant måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom
andra energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om kommunens
personal måste flyga. I Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utanformulerade
mål som uppfYller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan väl, ännu i alla fall,
påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.
Detta bör också kombineras med en Energi- och klimatplan som varje kommun måste ha.
Kommentar: Vad vi förstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som
genomförts i samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt
lagen om kommunal energiplanering.
Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.

Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling. miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel av våra
skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten- och luftkvalite, utemiljöer, naturinventeringar,
trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m.
Ja alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resurs användande, eftersom detta
är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att att ha en person som är ansvarig för samordning av kommunens arbete
med miljö- energi- och naturfrågor. delila person bör tillika vara kommunens kontaktperson i dessa
frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position.
En sådan tjänst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att aktivt
ansöka om statliga bidrag till detta.

Kommentarer: Riksdagbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar,
medborgare mm skall engageras och att det är kommunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att resonera
kring miljömålsarbetet.
Ja med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg då,
finns t ex en kommunekolog som kanjobba med naturvårdfrågorna.
Ev. kan ett samarbete md t. ex. Sunne om en tjänst som mihöstrateg vara ett första steg i rätt
riktning.

Torsby 29-05-2012 för Miljöpartiet-de Gröna

Karl-Erik Keck

Datum

2013-04-12

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Redovisning av besvarade och obesvarade
motioner
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Vid sista redovisningen 2012-11-19 fanns det 12 obesvarade motioner.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
motioner

Antal besvarade
motioner

Antal obesvarade
motioner

2012-11-19

1

-

l3/JJ

2012-12-18

-

1

12

2013-01-21

-

3

9

2013-03-18

3

-

12

Inför kommunfullmäktige 2013-04-22 finns det 12 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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4 nytillkomna motioner november 2012- mars 2013
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)

Motioner som lämnats in under
perioden

2012-11-19 § 124 Gerd Persson (FP)

Rätt till telefoni

2013-03-18 § 36

Ev nedläggning av Stjerneskolans
program skall behandlas i

(V) och (MP)

..____ . _ . ___.__._______ ._._._._._________. __J~?!E.!E.~~~!~~ä.~!!g~_____.. _______.__
Sätt stopp för den anonyma maten
2013-03-18 § 37 Alf Llrsson (C)
2013-03-18 § 38

Kommunens vindkraftssatsning

(MP)

4 besvarade motioner november 2012- mars 2013
Sammanträdes Motionär
datum (Kf)

Motion som besvarats under perioden

2012-12-18 § 147 Bengt Berg (V)
2013-01-21 § 11

Karl-Erik Keck (MP)

Fryksdalsbanan, Värmlands- och
kollektivtrafik
Energiåtervinning vid Skidtunneln

2013-01-21 § 12

Mikael Persson (M)

Valbergets friluftsområde

2013-01-21 § 13

Gustav Olsson (M)

Lekplats i centrala Torsby

2

Motioner
nr

Inlämnat
Kf-datum

Motionär och parti

Motionens titel/diarienummer

1

Kf 20 11-02-22
§ 10

Gerd Persson (FP)

Parboendegaranti

2

Kf 20 11-06-21
§77

Karl-Erik Keck (MP)

Torsby som Fairtrade kommun

3

Kf2012-04-23
§ 43

Karl-Erik Keck (MP)

Insamling av komposterbart material och tillverkning av biogas

4

Kf2012-06-25
§ 63

Karl-Erik Keck (MP)

Miljörnål för Torsby kommun

5

Kf2012-06-25
§ 64

Anders Wiss (M)

Bilda bolag (Torsby Energi AB) som långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs utvecklar system och
samarbete för att samarbeta och leverera energi i olika former till energiförbrukare på marknaden

6

Kf2012-09-17 §
91

Bengt Berg (V)

Ta till vara Torsbys kulturhistoriska värden

7

Kf2012-10-22
§ 107

Vänsterpartiet

Skolskjutsar i Torsby kommun

8

Kf2012-10-22
§ 111

Gustav Olsson (M)

Gör Stjerneskolan till en kommunal friskola

9

Kf2012-11-19 §
124

Gerd Persson (FP)

Rätt till telefoni

Ansvarig
avdeln.

Ks

Motioner
nr

Inlämnat
Kf-datum

Motionär och parti

Motionens titel/diarienummer

10

Kf2013-03-18 §
36

(V) och (MP)

Ev nedläggning av Stjemeskolans program skall behandlas i kommunfullmäktige

11

Kf2013-03-18 §
37

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

12

Kf2013-03-18 §
38

(MP)

Kommunens vindkraftssatsning

Ansvarig
avdein.

Datum

2013-04-12

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010.
Vid redovisningen 2012-11-19 fanns det 10 obesvarade medborgarförslag.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
medborgarförslag

Antal besvarade
medborgarförslag

Antal obesvarade
medborgarförslag

2012-11-19

-

2

8

2012-12-18

2

-

10

2013-01-21

1

5

6

2013-03-18

1

2

5

Inför kommunfullmäktige 2013-04-22 finns det 5 obesvarade medborgarförslag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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5 obesvarade medborgarförslag 2013-04-22
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag

2011-11-29 § 130 Rolf Nilsson

Förslag på verksamhet i Lekvattnets
skola - s.k. allaktivitetshus

2012-12-18 § 152 Ingemar Dahlström

Torsby kommuns mark och dess
ändamål

2012-12-18 § 153 Maria Linusson

Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun

2013-01-21 § 1

Bo Lindberg

Ett vargfritt Torsby kommun

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg
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2012-12-18 § 152 Ingemar Dahlström

Torsby kommuns mark och dess
ändamål

2012-12-18 § 153 Maria Linusson

Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun

2013-01-21 § 1

Bo Lindberg

Ett vargfritt Torsby kommun

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg

Naturum

9 besvarade medborgarförslag november 2012 
mars 2013
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag som besvarats
under perioden

2012-11-19 § 125 Maria Linusson

Vinterservice åt de äldre inom
kommunen

2012-11-19 § 126 LeifHalvarsson

Rovdjur i Torsby kommun

2013-01-21 § 13

Anna och Gunnar Karlsson Lekplats i Tingshusparken
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2013-01-21 § 18

Annette Axelsson Juul

Vägbelysning på genomfartsvägen
genom Branäs

2013-01-21 § 19

Curt Åsberg

Senarelägg vägrensslåttern i Torsby
kommun till i slutet av augusti, början av
september

2013-01-21 § 20

Sune Larsson

Parkeringsordningen i Torsby samhälle

2013-01-21 § 21

AnnaSzakal

Inför anhörigbidrag/hemvårdsbidrag i
Torsby kommun

2013-03-18 § 41

Curth Åsberg

Ombyggnad toalett Folktandvården

2013-03-18 § 40

Lisbet Werme och Laila
Persson

Utomhusmiljön för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården
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Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

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

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

J",,,,,,", "~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-04-08

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen beslutar därför att avvisa medborgarförslaget då det
ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bo Lindberg

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun.
Undertecknade föreslår att Torsby kommun verka!' får att bli en vargfri kommun.
Bakgrund:
Projekt Varg st;'lTtade 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
lTlen några år efter dök vargar upp på just de platser som projektet pekat ut som
lämpliga områden.
Varfor varg skulle återinf'ciras 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.
Konsekvenser:
Torsby kommun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många TOvdjursaHacker på tamdjur och jakthundar under aren. 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
säJIskapshundell på skogspromenader är inte längre tänkbart.
Fortsätter denna rovdjurspoltik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att
leva det liv som man giorde ilUlan vargen återinfördes i svensk natur.
Atgärder:
Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter f'årsöka
påverka inst~U1Sel' som handhar rovdjursfi'ågorna inom län;;styrelsen, naturvårdsverket,
och regeringen
Vi vet sedan tidigare att Torsbys styrande har avfärd?t skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kommunal fl'åga utan den tillhör riksdagen.
Delma ståndpunkt är inte relevant då vaJ:ie kommun har självstyrelse och kan och bill'
ha åsikter i ii'ågor som rör kommunens befolkning.
"KommullpolitikCl" är vllldll av och skall fÖl'ctl'lida kommuninnevånarna"
Vi vill hänvisa till Miljöbalken (1998:808) ändrad: SFS 2012;442
l kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna j denna balk syftar till att främja en hållbar ntveckling SOlU
innebär aH nuvarande och kommande generationer dlIförsäkras en hälsoSaJll och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra oeh omka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.
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Miljöbalken skall tillämpas så aH
l. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och oläRenhetel' om'seH om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljoer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras~
4. mlu'k, vatien och fysisk miljö i övrigt används så att en Ii'ån ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt Iångsi"kti6>i. god hushållning tryggas,

Aven plan ock bygglagen (2010:900) kan tillämpas i ii·ägan.
l § I denna lag films bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. J kap. Syfte, innehåll och defInitioner.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till..4c.1JJ;,!lskilill:t l11änni,,'il<:at~~ rrih~j, främill.
en samh~illsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden oell en god
och låm!siktiuJ hålL12~livsmili2_Jöt'l1liinp'iskorna i dagens samhii!lc och tQI
kommande generationer.
Slutledning:
Vi har skrivit detta medborgal'fdl'slag föl' att många märmiskor som vi mött inOI11
kommunen känner att de fått sin livskvalitet klart försämrad av den rådande
rovdjurspolitiken där människan kommer i andra hand gentemot J'OvcUuren och
framtor allt vargen.

Vi föreslilr därför uH:
Tors!;)' kommun sim påve,kn regeringen, IiillsstyreJsen och TIafurv:'!rd.werJ.;er fUl'
lltt hH en vllrgfri kommull,

Torsby den 20 I 3 O l 01

Bo Lindberg
Hålvägen 18

0560-13150
68591 TORE.;BY
Bilagor: 224 namnunderskrifter

5

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

Bo Lindberg
Hålvägen 18
685 91 TORSBY
0560-13150
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Dnr.~~~.P.?~~t.~~:.~~....
Till:
Anders Björk
Torsby kommun

Svar på Anders Björks yttranden på inlämnat medborgarförslag
Anders du svarar egentligen inte på mitt förslag utan blandar bort korten med en
hänvisning till en dom i förvaltningsdomstolen där Nordanstigs kommun fick bakläxa
på sitt beslut att kommunen SKALL vara vargfri.
Mitt förslag går ut på att Torsbykommuns politiker skall engagera sig frågan och ta
ett beslut på att VERKA gentemot politiker i riksdag och regering samt statliga
myndigheter om att skapa förutsättningar för att bli en vargfri kommun. Detta ska
därför inte blandas ihop med ett primärkommunalt beslut som Torsby kommun ska
fatta om att bli en vargfri kommun. Bakgrunden till medborgarförslaget är att få ner
skadorna och niinimera den oro som befolkningen uppvisar. Senast från Vitsand som
sändes i SVT. Detta samt möjligheten att bedriva j akt som det gjorde innan vargen
återkom.
Du hänvisar till kommunallagen 5§ 45 men där står väl inget om att en kommun inte
får ha åsikter i frågor utan att ordföranden inte skall ta upp frågor som strider mot lag
eller annan författning. Mig veterligt kan inte en åsikt i en fråga strida mot någon lag.
Det förefaller också synnerligen märkligt att medborgarförslaget har hamnat på
tjänstemannasidan då skrivelsen är riktad mot att ledande kommunpolitiker ska verka
politiskt för att Torsby kommun på sikt ska kunna bli en vargfri kommun.
Du vill få mig att tro att bara för att staten äger en fråga så kan vi inte ha åsikter om
den - detta är naturligtvis direkt felaktigt. I sådana fall borde inte exempelvis
kommunen få ha åsikter i infrastrukturfrågor som t.ex. E45 an och E16, Men där har
ledande kommunpolitiker agerat. Ta bara t.ex. rondellen vid Kajseden korset.
Min hänvisning till miljöbalken och plan och bygglagen finns däremot ingen
kommentar om.
Du slaiver om de regionala rovdjursgrupperna och duttar lite om älgjakt och annat för
det måste ju stå något i svaret. Förmodligen vet du att naturvårdsverket har den
övergripande makten över dessa grupper så i vargfrågan har de liten eller ingen
möj lighet att påverka.
Opinionen mot rovdjur bör därför komma från medborgarna och deras företrädare dvs.
kommunernas politiker.
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Enlig massmedia kommer många medborgarförslag om rovdjur in hos kommunerna
runt om i landet. I Orsa kommun tog fullmäktige nyligen ett beslut att kommunen
skall bli en pilot kommun utan vargrevir. I Rättvik har medborgarförslaget varit uppe i
fullmäktige men har återremitterats för omarbetning. Där har nu även
Socialdemokraterna beslutat sig för att stötta förslagen när det nästa gång kommer upp
i fullmäktig.
I Malung - Sälens kommun har det lämnats in 1700 medborgarunderskrifter till
kommunen med krav på en vargfri kommun.
Bergs kommun i Jämland har fått ett medborgarförslag i ämnet. Till och med i
Falkenbergs kommun har det inkommit sådant förslag. Vi får se hur besluten går.
Det är kanske inte är troligt, med det verkar som om Torsby kommun har andra
tolkningar av lagen än kommuner i Dalarna eller är det som du skriver att det ligger
utanför Torsbys kommuns "kompetens".
MEN det är ALLTsA inte en juridisk prövning av den kommunala kompetensen som
är syftet med medborgarfdrslaget. Ledande kommunpolitiker ska inte kunna "gömma"
sig bakom frågan om kommunal kompetens, utan jag hemställer att
medborgarförslaget tas upp i kommunfullmäktige till vanlig prövning
Vargen påverkar alla människor, som bor där varg finns, inte bara jägare. Därför är det
viktigt att frågan lyfts till fullmäktige så våra förtroendevalda får ge sin syn på saken
och att medborgarna får en klar bild var deras politiker står i frågan.

Med vänlig hälsning

Bo Lindberg

Datum

201-3=O~

l..on-01'-\"l...

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

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

Anders Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-16000 växel
0560-16025 fax

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

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

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

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef

Bilaga kopia av medborgarförslaget.
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Miljö- och byggkontoret
PROTOKOLL
2013-03-21

MBR §40

Ändring av taxa för utförda tillsyner
MBR dnr 2012.0848.0003

Från senaste räddningschefsträffen i Värmland framkom att taxor för tillsyner som
utförs enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva
varor, ligger på ett betydligt högre belopp i andra värmländska kommuner än de
750 kronor/timme som fastställdes i MBR-nämnden 2012-10-25, § 150 då taxor för ex
terna arbeten 2013 antogs.
Mot bakgrund av detta föreslås en taxeändrittg som gör att Torsby ligger i nivå med
övriga Värmland. Den föreslagna taxan innefattar kostnadstäckning för förberedelse
arbete, det faktiska tillsyns arbetet, efterarbetet efter utförd tillsyn, fordonskostnader
och de långa restiderna då många av kommunens tillsynsobjekt finns på stora avstånd
från Torsby.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får på delegation av fullmäktige själva fatta be
slut om egna taxor.
Miljö-, bygg-och räddningsnämnden beslutade 2013-02-21 att återremittera ärendet till
räddnings~änsten för ytterligare beredning.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Ändring av tillsynstaxa för att komma i samma nivå som andra värmländska kommu
ner samt för att uppnå kostnadstäckning för de kostnader som tillsynsarbetet innefat
tar.
Taxan för tillsyn ingår i de taxor som tidigare antagits för utförda externa arbeten
och beslutas om av rniljö-, bygg och räddningsnämnden själva på delegation av kom
munfullmäktige.
1. Första timme: 1240 kronor (gällande i tre år)
Följande timmar: 750 kronor/timme
(samma taxa som beslutats om för utförda tillsyn er 2013 avseende både för första och
följande timmar)
2.

Att den nya tvådelade taxan ska gälla från och med 2013-03-01.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

/---,
II

l

,,(,',?)?
\

~

\..

.'

~

