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Thomas S~erndorf( kOlllil11mchef
Angela Birnstein, ekonomichef § 142
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§ 127 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2012/25

Ärenden som utgår
•
•

Köp av fastigheten Oleby 1:264
Fyllnadsval efter Anna Nilsson (M) - ersättare i omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

II ad11D\,-OI-<YLIUJ

Justerarens sig natur

lytdragsbestyrkande

I
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§ 128 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2012/75

Sammanfattning av ärendet
KOlmnunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesillmnanträde
inledas lned musik frmnförda av elever på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde frillnför Olivia Bengtsson River flows in you.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för frillnförandet.

sid 6
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§ 129 Utdelning Kulturstipendiet 2012
Dnr KST 2012/444

Sammanfattning av ärendet
Torsby kOlmnun delar årligen ut ett kulturstipendium som stöd och uppmuntran för
förijänstfulla insatser inom kulturens område. Stipendiet kan tilldelas enskild, grupp
eller organisation.
Håkan Lindh tilldelas Torsby kommuns kulturstipendium på 12 000 kronor för sitt
stora musikaliska och sociala engagemang på våra servicehus och inrättningar. Han
har under många år varit lek-och musikledare/orkestermedlem på midsommarhelgen
på Torsby torg, spelat på Björnidets julgransdanser. En stor glädjespridare för många.
Hans historieberättarkonst och sångglädje i kombination med ukulelekomp förmedlad
till andra år efter år uppmärksammas på detta sätt.

Kommunfullmäktiges beslut
Stipendium och blommor överlämnas av kulturchef Ingemar Nordström och
konununstyrelsens ordförande Håkan Laack.

Justerarens sig {ltur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 130 Utdelning av ungdomskulturstipendium
ur Christine Rebanes minnesfond
Dnr KST 2012/684

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Christine Rebanes minnesfond bildades 1987. Stiftelsens ändamål är att
genom ett stipendium uppmuntra ungdom i Torsby för insatser inom kulturens
område.
Till 2012 års stipendiat har styrelsen för stiftelsen utsett Albin Liljestrand, Ransby.
Han får priset för sitt mogna bildskapande och sin drivna teknik. Albin som är född
1996 har sedan han var liten, haft teckning, bild och konst som sitt stora intresse vid
sidan av musiken. Skapandet och intresset för konst har blivit allt viktigare för Albin.
I samband med UKM:s konunun- och länsarrangemang ställde han ut sina verk. Han
har också medverkat i Hamar, i Karlstad under kulhuveckan och på biblioteket i
Torsby under Höstglöd.
Albin deltog även under höstsalongen i Torsby som Norra Värmlands konstförening
hade. Albin går första året på Sundstagymnasiets estetiska linje.

Kommunfullmäktiges beslut
Stipendium på 2000 kr och blOlmnor överlämnas av kulturchef Ingemar Nordström
och konununstyrelsens ordförande Håkan Laack.

Utdragsbestyrkande
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§ 131 Avtackning förtroendevalda
Dllr I<ST 2012/685

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges regler avtackas förtroendevalda som lämnar sitt
uppdrag. De förtroendevalda som tjänstgjort minst 12 år resp 20 år får dessutom en
penningnmuna.
Följande förtroendevalda har slutat under 2012;
Josefin Eriksson (FP)

1 år 6 mån

Ingela Kåreskog (S)

l år 2 mån

Anna Nilsson (M)

10 mån

Annetthe Zettergren (M)

18 år 10 mån

Ingrid Larsson (C)

9 år

Peter Westberg (M)

1 år 8 mån

Olof G Norder (postumt)

31 år 4 mån

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden framför kommunfullmäktiges tack.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 132 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2012/193

Sammanfattning av ärendet
Vid konununfullmäktiges sammanträde 2012-11-19 ställde föräldrar och personal ett
antal frågor till skolchef Fredric Norlin och barn- och utbildningsnänmdens
ordförande Hans Lass (S) om förändringar i:lOm förskolan i Torsby.

Kommunfullmäktiges beslut
Föräldrar eller personal finns inte representerade vid dagens sammanträde varför
frågan tas upp vid nästa fullmäktiges3.lmnanträde.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

i ()1<

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande

'2011-01-07.-/
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§ 133 Maxtaxa inom barnomsorgen 2013
Dm KST 2012/556

Sammanfattning av ärendet
Barll- och utbildningsnämnden föreslår oförändrade avgifter för maxtaxa inom
barnomsorgen 2013.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-18 § 57
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 114
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 153

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Maxavgift för barn i förskoleverksamhet enligt följande:
Barn 1:
3 % av inkomsten, dock högst 1 260 kronor/månad
Barn 2:
2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad
Barn 3:
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
Barn 4:
Ingen avgift

2.

Maxavgift för barn i skolbarnomsorg enligt följande:
Barn 1:
2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad
Barn 2:
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
Barn 3:
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
Barn 4:
Ingen avgift

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

sid 11

Torsby kommun

sid 12

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

§ 134 Kopieringstaxa 2013
Dnr KST 2012/648

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt aU ta dej av allmänna handlingar hos en kommun eller en
m y ndighet utan att betala. Om han eller hon därelnot önskar en kopia på allmili'1
handling har kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara
fastställd av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga

~änster

utförs utöver de som finns angivna i taxan.

Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2013.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 103
Kom.'11unstyrelsen 2012-12-03 § 142

Kommunfullmäktiges beslut
Kopieringstaxa för 2013 enligt följande;

Kopiering till allmänhet - svart-vita kopior
A4
2kr/kopia
A3
3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar - svart-vita kopior
A4
50 öre/kopia
A3
1 kr/kopia
Kopiering internt - svart-vita kopior
A4 och A3
25 öre/kopia
Kopiering internt - färg
A4 och A3
2.00/kopia

;lJldragsbeslyrkande

Torsby kommun
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forts kf § 134, kopieringstaxa 2013
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt
A4
5.00/st
A3
1O.00/st
Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare ~änster utöver de som anges
i kopieringstaxa 2013.
KOlmnunens faxar får endast användas av korrununens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Växeln

Justerarens signatur

tlCfl! ()Ä(

Utdragsbestyrkande

'--<n/ LD

1o\1- o
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§ 135 Renhållningstaxa för 2013
Dnr KST 2012/618

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för 2013.

Avgift 2013
exkl 11Wl1tS

Avgift 2013
inkl 11101ns

1308 kr

1635 kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

814 kr

1018 kr

Fritidshus, 190-1 kärl, hämtning
var 14:e dag, fr o m 15 maj t o m
15 september

662 kr

828 kr

Containerområde

662 kr

828 kr

Minimihämtning, 190-1 kärl,
hämtning vecka 27/28 och 43/44

396 kr

495 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras
abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll betalar varsin avgift om 320 kr.

320 kr

400 kr

Avgift per extra sopsäck

38 kr

47,50 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie
hämtningsperiod vid fritidshus

50 kr

62,50 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10080 kr

12600 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16384 kr

20480 kr

5040 kr

6300 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Veckohämh1ing 360 l kärl

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts kf § 135 renhållningstaxa för 2013

Avgift 2013
exkl moms

Avgift 2013
inlcl moms

Veckohämtning 660 l kärl

8192 kr

10240 kr

14-dagarshämtning 360 l kärl

2520 kr

3150 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4096 kr

5120 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1180 kr

1475 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1824 kr

2280 kr

Extrahämtning 360 l kärl

112 kr

140 kr

Extrahämtning 660 l kärl

184 kr

230 kr

H yra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580 kr

725 kr

Tömning av container 8 m 3

1172 kr

1465 kr

Tömning av container 10 m 3

1380 kr

1725 kr

Hämtning av löskubikmeter

184 kr

230 kr

Hämtning per ton

832 kr

1040 kr

Transport per timme

756 kr

945 kr

2000 kr

2500 kr

Sopbil- Kärl 15  30 m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30  50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grov avfall vid hushåll exkl
hämtningsavgift

Extra debitering/hämtning fÖl' lång hämtningsväg
mellan

Torsby kommun
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forts kf § 135 renhållningstaxa för 2013
Handlingar i ärendet
Förslag till avgifter för renhållning 2013,2012-10-24
KonununstYl'elsens arbetsutskott 2012-11-21 § 109
Konununstyrelsen 2012-12-03§ 148

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för renhållning att gälla från 2013-01 -01, fastställs enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

sid 16

för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen att gälla fr o m
1 januari 2013

Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 §137 (

rM

1( 13)

V -TAX

2013

tör användande av
Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger Hantverk
Utbildning
Sjukvård

Sto1111arknader
Sporthallar

Annanfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men inte älmu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. För
tempererade utrynunen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används enligt
definition av bostadsfastighet räknas varje påböljat 300-tal m 2 brutto area (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Information
Utöver vad som sägs i delma taxa, avseende anläggnings- och brukningsavgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns vatten- och avloppsanläggningar
(AB V A 2008) antagen av kommunfullmäktige 2008-03-27 § 33 samt
Information till fastighetsägare för användande av Torsby kommuns vatten- och
avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2012-?? -?? § ???

2 (13)

Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 2012-??-?? § ??? att gälla från och med 2013-01-01.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av V A- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Tekniska avdelningen äger enligt delegation rätt att ingå, teckna och bäva avtal.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

Avgiftsskyldighet

§ l För att täcka nödvändiga kostnader för Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet
inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt
denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5§§ lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412)jämställs med fastighetsägare.

Engångsavgifter
Periodiska avgifter

§ 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter
engångsavgifter) och bmkningsavgifter (periodiska avgifter).

Fastigheter

§ Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och
obebyggd fastighet.

Avgifter

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger enligt §§ 24-28 i lagen om allmänna
vattentjänster va- lagen

För vilka ändamål?

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Avgiftsskyldighet
inträder

Anläggnings
avgift

Bruknings
avgift

V, vattenförsöljning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvatten
avlopp från fastighet

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Nej

Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen Voch S,
inträder när" huvudmannen upprättat förbindelsepunkt
for ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet
är uppfyllda.

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som
gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
3 (13)
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Anläggningsavgifter (§§ 5 - 11)
Avg(fierför allmänl1a vattel1(jänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter
Följande avgifter
ingår för
bostadsfastig het

5.1 För bostadsfastighet och därmedjiimställdfastighet
skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a) en avgift avseende framdragning
av val-je uppsättning servis
ledningar till förbindelsepunkter
för V, och S.

38376 kr

47970 kr

b) en avgift avseende uppl-ättande
av val-je uppsättning
förbindelsepunkter
för V, och S.

33044 kr

41305 kr

10,72 kr

13,40 kr

7676 kr

9595 kr

c) en avgift per m2 tomtyta
stön-e än 2000 m 2
d)

en avgift pel- lägenhet

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, se § 8.

Gemensam
förbindelsepunkt

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas den del av avgiften enligt 5.1 a) som hänför sig till
framdragning av servisledningar lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskai-ta eller annan karta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter för'delas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (B TA)
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d)
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5,5.6 och 5.7 tas ut
ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsnings
regel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

Antalet lägenheter
bestäms efter
bygglovsritningar

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt
vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller
uppmätning som huvudmannen godkänner.
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Extra FP

5.5 Upprättas ytterliga."e förbindelsepunkter skall erläggas
Avgifter enligt 5.1 a) och b).

Ökad tomtyta

5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c)
för tillkommande tomtyta som hälTör från fastighet för vilken
tomt)rteavgift inte skall anses vara fömt erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas
begränsningsregeln i 5.3 .

Om- eller tillbyggnad

5.7 Skel' om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt
5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

§ 6 Anläggningsavgifter 1lI11UIIl fastighet
Följande avgifter
ingår för
annan fastighet=
industrifastig het

6.1 För allnanfllstighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a) en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning sel"vis
ledningar till förbindelsepunkter
förVoch S,

38376 kr

47970 kr

b) en avgift avseende upprättande
av val"je uppsättning
fÖI"bindelsepunkter
för V och S,

33044kr

41305 kr

33 kr

41,25 kr

c) en avgift per m2 tomtyta mellan
2 000m 2 och 10 000m 2 •

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, se § 8.

Gemensam
förbindelsepunkt

6.2 ÄI" föl"bindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt
förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

Anstånd
tomtyteavgift

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs,
medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av
fastighets al"eal, motsvarande mal"k som tills vidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbi ldningsåtgärd fi-ångår
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen
(SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
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anståndet upphör.
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen .

Extra förbindelsepunkt

6.5 UpP"ättas ytterliga."e förbindelsepunkter skall edäggas avgift
enligt 6.1 a) och b)

Ökad tomtyta

6.6 Ökas fastighets toml)'ta skall erläggas avgift enligt 6.1 c)
fö." tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken
tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd

§ 7 Obebyggdfastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

7.1 För obebyggdfastighet skall erläggas del av full
anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet Annan fastighet
5.1 a) 100 %
6.1 a) 100 %
Se.-visavgift
5.1 b) 100 %
6.1 b) 100 %
Avgift per uppsättning FP,
6.1 c) 70 (!lo
5.1
c)
100
%
Tomtyteavgift
0%
5.1 d)
Lägenhetsavgift

Avgiftema är uttryckta i % av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
avgiften enligt 5.1 a) och b),
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall edäggas resterande avgifter
enligt följande:
Bostadsfastighet Annan fastighet
5.1 b)
*)
6.1 b) 30 %
Tomtyteavgift
5.1 c)
100 %
Lägenhetsavgift

Avgifterna är uttryckta i % av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Reducerad avgift,
specialfall

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
- en ledning 75 % av avgiften enligt 5.1 a) ."esp. 6.1 a)
- två ledningar 100 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a
Avgifter i övrigt:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

5.1
5.1
5.1
6.1
6.1

b)
c)
d)
b)
c)

v

s

45%
45%
45 (!lo
45 (Yo
45%

55%
55%
55%
55°A,

55%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

aAÄ
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, lör vilket
avgiftsskyldighet inte tidigare lö."elegat, skall erläggas avgifter
enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de
sammanlagda avgifterna för tillkommande förbindelsepunkter inte
till högre belopp än 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även
0111 servisledn ingarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna dänned blivi
högre.

Senarelagd
servisledning

8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas
senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 8. 1,
erläggas en etableringsavgift 0111 50 % av avgiften enligt
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till
följd av att arbetet ej utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.

Särskilt avtal

§9
9.1 Om for viss eller vissa fastigheter kostnaden for att forse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning
avviker från fastigheterna inom verksamhetsoml"ådet i öv.-igt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen sä."taxa.
9.2 Är det inte skäligt att for viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren elle." annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Betalning av avgift

§ 10
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid
som anges i räkning.

Dröjsmålsränta

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i
räkningen, skall erläggas d."öjsmålsränta enligt § 6 ."äntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.

Betungande avgift

10.3 Enligt lagen om allmänna vatten1jänster skall en anläggnings
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år,
om avgiften uppgår till belopp S0111 är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på valj e del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifJ-ågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas en ligt 10.2.

Förändring skall anmälas 10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat
förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats . Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmäln ingsp likt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
(
(JI.~
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Fastighetsägaren
ersätter extra
anordningar

§11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utfolis på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighets
ägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag S0111 befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandE
av den tidigare servisledningens allmänna del.
11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i
stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen
skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder
och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 12-18)
Avg!fterför allmänna vatten tjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Arliga avgifter

§ 12
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas bmkningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a) en fast avgift mr bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet
per mätställe och år

2060 kr

Med moms

2575 kr

en fast avgift mr annan fastighet
pel· mätare och år
Qn 2,5
Qn6
Qn 10
Qn 15
Qn 25
Qn 40 eller större

3 092 kl 3 865 kr
6 512 kl 8 140 kr
11 416kr 14270 kr
16336 kr 20420 kr
21236 kl" 26545 kr
26 268 kl- 32 835 kr

b) en avgift per m 3 levererat vatten, V
För mätt mängd mellan O och 9999 m 3

11,76 kr

14,70 kr

och mottaget spillavlopp, S

11,76 kr

14,70 kr

Tillsammans V+S

23,52 kr

29,40 kr

För mätt mängd från och med 10000m3
levererat vatten, V

8,24 kr

10,30 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,24 kr

10,30 kr

16,48 kr

20,60 kr

Tillsammans V+S

c) en avgift per lägenhet och ål"
mr bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet mr
vatten, V,
spillvatten, S,
- per lägenhet

d) en avgift per år och
varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta max
10 000 m 2 fÖl" annan fastighet
Voch S

1032 kr

10,72 kr

1290 kr

13,:~:r/

(
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgiftema.
Följande skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift
A vgift per m 3
A vgift per lägenhet
Avgift efter tomtyta

14.1
14.1
14.1
14.1

a
b
c
d

V

S

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

A vgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig fOr· allt vatten som
leverer-as till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att fOr
bebyggd fastighet vattenfOl"brukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
3
antagen förbrukning om 130 m /lägenhet/år vid lägenhetsyta
2
3
< 100 m och 200 m /lägcn hetlår vid lägenhetsyta > 100 m2 .
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs förbrukningsavgiften för vatten genom
mätning av levererad mängd vatten enli gt taxa § 12.1.b eller om
mätning ej kan ske, efter schablonförbrukning antagen av
huvudmannen.
Är fastighet anslutet till kommunalt spillvatten men med eget
vatten fastställs förbrukningsavgiften för avlopp antingen med
mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 12.1 b) eller
efter schablonförbrukning antagen av huvudmannen.
Utesittnillgstid för vattenmätare skall följa de perioder som gäller
för kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå
till 30 m 3 per lägenhet.

Extra mätställe

12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall
erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av avgiften
enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Särskild test
av mätare

12.6 Antas vattenmätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om
vatten- och värmemätare, STAFS 2007 :2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen , kan/
J .~
begäca pr·övning av frågan hos Statens va- nämnd.

!)
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12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
för undersökningskostnadema i en lighet med vad som framgår av § 16.

Vatten till
dagvatten nätet

12.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande
avleds till dagvattenledning (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift
med 30 % av avgiften enligt 12.1 b) mottaget spillavlopp eller om
mätning ej sker efter huvudmannens uppskattade mängd.

Svårbehandlat
Spillvatten

§ 13 Särskild avgift för svårbehandlat spillvatten
Syftet med denna avgift är att ta betalt för den extra kostnad som, särskilt
förorenat spillvatten förorsakar. Då spillvattnets beskaffenhet avsevärt
avviker från normalt kommuna ltspillvatten gäller följande debiterings
underlag och föreskrifter.
13.1 För spillvatten med en biokemisk syreförbrukning efter 7 dygn
(BS7) som i medeltal överstiger 200 mg/l eller för avloppsvatten med en
halt av suspenderat material som överstiger 260 mg/l erläggs en
tilläggsavgift enligt följande:

,.,.

.

Halt I avloppsvatten
mg/I
9-200
200-260
>260

BOD-7
tillägg kr/kg
0,00 kr
8 kr
8 kr

Susp.
til lägg kr/kg
0,00 kr
0, 00 kr
2,75 kr

Fosfor
tillägg kr/kg
103,20 kr
103,20 kr
103,20 kr

Mängden avloppsvatten som tillförs avloppsanläggningen i förbindelse
punkt skall mätas kontinuerligt med indikerande, registrerande och
summerande utrustning.
I förbindelsepunkten eller på annan av huvudmannen godkänd plats
skall även finnas utrustning för kontinuerlig mätning och registrering
av temperatur, pH och anordning för automatisk provtagning av
flödespropOltionella prover. Uppsamlingskärl för prover skall vara
placerat i kylskåp.

Föroreningsmängder och föroreningshalter i avloppsvattnet som tillförs
avloppsanläggningen i förbindelsepunkten bestäms under 6 driftdygn per
debiteringsperiod. Provtagning skall utföras i enlighet med av brukaren
upprättat och av ti llsynsmyndighet godkänt egenkontrollprogram.
Brukaren installerar och underhåller utrustning enligt ovan. Kontroll av
mätare skall ske enligt egenkontroUprogram.
13.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende där bio
kemisk syreförbrukning avsevärt avviker från normalt kommunalt
spillvatten äger kommunen utfärda särskilda föreskrifter och
debiteringsgrunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

§ 14 TillfOrs avloppsnätet större spillvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd elle." avleds inte hela den
levere.-ade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift fo."
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som
avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens
bekostnad av ifrågavru"ande vatten- eller spillvattenmängd eller på
ann~t sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastIghetsägaren.

()Ä
.
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras
efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden
mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

Obebyggd
fastighet

§ 15 För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas.

Särskild service

§ 16
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller
har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vatten
tillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan 1110ms Med mOlm
Nedtagning eller uppsättning av mätare
(gäller ej öppnande eller avslutande av
824 kr
abonnemang)
1030 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel
516 kr
645 kr
Montering eller demontering av stryp bricka
] 030 kr
824 kr
i vattenmätare
Länsning av vattenmätarbrunn
824 kr
1030 kr
Byte av sönderfrusen eller skadad
vattenmätare, inkl ny mätare
Självkostnad
Provning av vattenmätare vid ackrediterad
Självkostnad
provningsanstalt
Underlåtenhet att lämna tillträde vid besök
412 kr
för kontroll, avläsning, byte vattenmätare
515 kr
Byggvatten mätarskåp
-uppsättning och nedmontering av mätarskåp
1000 kr
1250 kr
-hyra av mätarskåp per månad
400 kr
500 kr

Särskilt avtal

§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheten
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen säliaxa.
17.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 12-15 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 0111 avgiftens storlek.

Avfalls kvarn

17.3 Finns inom fastighet, för vilken den allmänna va- anläggningen
brukas, avfallskvam installerad efter medgivande av huvudmannen
utgår avgift härför med belopp som beräknas i vmje enskilt fall.

Betalningsperioder

§ 18 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad,
teliial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 12-15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 10.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för vmje
debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad
förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning
12 (13)

~ör

ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör
därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.

Abonnent med
speciella krav

§ 19
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen ·
visst fall eller avseende eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
va- förhållande, får huvudmannen i stället konuna överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek

Arlig reglering
av avgifter

§ 20 Huvudmannen fastställe.' avgiftsbeloppen, enligt §§ 12-16,
dock inte oftare än en gång årligen,

Taxans införande
Taxan träder i kraft

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2012-01-0l. De brukningsavgifter enligt
§§12.1 , 12.3 och 12.7 samt § 14, som är baserade på uppmätnin g hos
fastighetsägare, skall dock ti lJämpas, i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut, från närmast
föregående avläsning.

Tvist
Tvist

§ 22 Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen
beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas
av Statens va- nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

13 (13)
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

§ 136 Avgifter för avlämning av externslam år
2013
Dnr KST 2012/621

Sammanfattning av ärendet
2012
0-3 m 3
Större mängd än 0-3 m 3

exkl. moms inkl. moms
185 kr
231 kr
3
70 kr per m 88 kr per m 3

Tekniska avdelningen föreslår avgifter för år 2013 för avlämning av externslam enligt
följande:

2013
0-3 m
Större mängd än 0--3 m 3
3

exkl. moms inkl. moms
190,4 kr
238 kr
72 kr per m 3 90 kr per m 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 106
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 145

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för avlämning av externslam fastställs att gälla fr o m 2013-01-01 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

jJtdragsbestyrkande
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§ 137 VA-taxa 2013
Dnr KST 2012/613

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår höjning av VA-taxan med ca. 3 % (öresavrundning
förekommer) jämt fördelat över alla ingående poster för 2013.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av evA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Förslag till VA-taxa 2013
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11 -21 § 108
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 147

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för

vatten~änster

enligt bifogat förslag till VA-taxa 2013 fastställs.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Fjärrvärmetaxa Östmark 2013
Dnr KST 2012/627

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen i Öshnark har 27 abonnenter, :5 kommunala och 22 privata
där kommunens andel ligger på ca 53% av förbrukningen . Fjärrvärmetaxan i Öshnark
är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Rörlig kostnad
kr/kWh

Kostnad
exkl. moms
2012
0,69

Fast kostnad kr/år 2470

Kostnad
inkl. moms
2012
0,87

Kostnad
exkl. moms
2013
0,7]

Kostnad
inkl. moms
2013
0,89

3087

2470

3087

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-10-24
KOInmunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 111
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 150

Kommunfullmäktiges beslut
Priset för den rörliga kostnaden höjs från 2013 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2012-12-18

§ 139 Fjärrvärmetaxa Sysslebäck
Dnr KST 2012/267

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen i Sysslebäck omfattar dels kommunala byggnader, dels
industribyggnader samt hyresfastigheter ägda av Torsby kommun och Torsby
Bostäder. Den första etappen av fjärrvärmeutbyggnaden omfattar ca 80
privatlägenheter med Torsby bostäder och Torsby kOlmrmn S0111. hyresvärd.
Fjärrvärmetaxan i Sysslebäck är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
2012

Typ av bostad

Fast kostnad/år
exkl. moms

Fast kostnad/år
inkl. moms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
lnOlns

Rörlig kostnad
kWh inkl.
lnOlns

Småhus

2080

2600

0,75

0,94

Lägenhet

1200

1500

0,75

0,94

2013

Typ av bostad

Fast kostnad/år
exkl. moms

Fast kostnad/år
inkl. 1110ms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
lnoms

Rörlig kostnad
kWh inkl.
moms

Småhus

2080

2600

0,77

0,96

Lägenhet

1200

1500

0,'77

0,96

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 112
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 151

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 139, fjärrvärmetaxa i Sysslebäck
Kommunfullmäktiges beslut
Priset på den rörliga kostnaden höjs från 2013-01-01 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Fastställelse av vägbidrag för 2013, taxor
för enskilda vägar
Dnr KST 2012/620

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslog i sin budget 2013 en sänkning av årligt bidrag till
enskilda vägar med statsbidrag från 10% till 5% av Trafikverket medgivet bidrag.
Vid konununstyrelsens arbetsutskotts behandling av kommunstyrelsens budget
diskuterades vägbidraget och arbetsutskottets förslag är att vägbidraget behålls
oförändrat 2013, det vill säga att 10% utbetalas i bidrag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 107
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 146

Kommunfullmäktiges beslut
Ärliga driftbidrag och bidrag till iståndsättningsarbeten betalas ut med 10% av
Trafikverkets medgivet bidrag för år 2013 enligt:
Taxor (bidragsnivå) för enskilda vägar

BUDGET FÖR 2013 GÄLLANDE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

Årligt driftbidrag:
Ärligt bidrag för enskilda vägar med statsbidrag
vid 10% i kommunala bidrag.
Ärligt driftbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag
(de s.k. 1:50 vägarna)
Extra bidrag till Klarabro-Tutstadholmens VSF

1 250 0000:

75.000:

5.000:

Torsby kommun
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forts kf § 140, fastställelse av vägbidrag tör 2013, taxor tör enskilda
vägar
Iståndsättningsarbeten:
Iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsäthlingsarbeten samt nya ansökningar under
2012 och 2013 som skall utbetalas 2013 vid 10% i
kOlmIlUnala bidrag för vägar med statsbidrag samt
40% i bidrag för vägar som saknar statsbidrag.
Summa vägbidrag 2013 :

70.000:

1.450.000

Obs! I ovanstående budgetsiffror ingår ej skador i
samband med överSVälmlingar eller andra natur
katastrofer.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Fastställande av avgifter för brandposter
från och med 2013-01-10
Dm KST 2012/623

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns VA-kollektiv håller 214 brandposter för i huvudsak
Räddningstjänstens räkning. Pör närvarande beräknas genomsnittlig kosb1ad till 700
kronor per styck och år, för drift och underhåll.
Tekniska avdelningen föreslår att avgift tas ut av Räddningstjänsten för brandposter
enligt uppskattad underhållskostnad 700 kronor/år exklusive mervärdesskatt.
Evenhlell nyanläggning eller borttagning av brandposter inklusive utökad eller
minskad ledningsdimension, föreslås debiteras enligt självkostnadspris.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 104
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 143

Kommunfullmäktiges beslut
Brandpostavgift debiteras från och med 2013 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Räddningstjänsten
MBR

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 142 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget inför 2013. En ny
intäktsprognos har tagits fram för 2013 och en uppdatering av resultatbudget/plan har
gjorts.

Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen har gjort en total genomgång av affärsverksamheter för att
detaljbudgeten för 2013 ska vara rätt fördelad. Diverse åtgärdsförslag har redovisats
för att komma till rätta med de avvikelser som films.
Affärsverksamhet Industrifastigheter
För industrifastigheter är 4 % outhyrda. För att förbättra resultatet har följande
åtgärder tagits fram;
Planerad försäljning av "nödlidande" fastigheter samt omförhandling av hyresavtal
gör att verksamheten förväntas förbättra sitt resultat inför 2014 och ett O-resultat kan
uppnås 2015. Inom 4 år skall ett resultatkrav motsvarande TBAB' s (Torsby Bostäder
AB) vara uppnått.
Affärsverksamhet Hyresfastigheter
Här är för närvarande 28 % outhyrda vilket motsvarar 74 lägenheter av 264 lägenheter.
Ätgärder för att kOlmna till rätta med avvikelser;
•
•
•
•

Planerad försäljning av 25 lägenheter
Ta fram ett styrdokument för hantering av sociala lägenheter
Ta fram regler för styrning av central bostadsuthyrning
Öka attraktiviteten i våra boenden genom förbättrade miljöer

T orsby kommun
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forts kf § 142, detaljbudget 2013, slutlig avstämning
.. Bättre felanmälningssysteIn
.. Införande avegenkontroll och ronderingsrutiner
.. Målsättningen är alt inom tre år uppnå en vakans om 10 %
Affärsverksamhet Interna lokaler
Här är det 2 % som är outhyrda (Ekeby, Tjädern och Transtrands skola). För att komma
till rätta med avvikelser som finns inom verksamheten har följande åtgärder planerats;
..
..
..

Lokalnyt~andeplan skall upprättas
Regelbundna träffar lTled internhyresgäster skall genomföras för att diskutera
verksamhetsförändringar
Verksamheten förväntas uppnå ett O-resultat inom tre år

Affärsverksamhet Allmänna lokaler
Två fastigheter är ute för försäljning (Jofa-huset och Överbyns skola). Övriga
fastigheter skall finansieras till största delen nLed skattemedel då de är av allmänt
intresse (t ex Prostgårdslagårn, Kvarntorp, Röjdåfors kvar Iron)
Åtgärder för att förbättra resultat;
Löpande utredning på denna grupp av fastigheter pågår för att minimera kostnaderna.
Äskanden
• Ökade kapitalkosh1ader för konstgräsplan med 150 tkr
.. Ökade driftskostnader för den nya gång- och cykelvägen i Oleby med 125 tkr
Äskanden totalt 275 tkr
Konsekvenser för budget inom ram
.. Röjning/slaghack i egen regi 100 tkr
.. Minskat vägbidrag från 10 % till 5 % (taxa) 625 tkr
.. Brandvatten (debitera räddnings~änst) (taxa) 150 tkr
.. Asfalt för att upprätthålla gatuplan 800 tkr
Konsekvenser totalt 1 675 tkr.

Juste ~a re,ns

signatur
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forts kf § 142, detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Förslaget från kOlmnunstyrelsen är att tekniska avdelningen beviljas 250 000 av äskade
medel.
Nät" det gäller listan över konsekvenser för en budget inom rarn föreslår tekniska en
sän kning av årligt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag från 10% tillS';!.,.
Arbetsutskottet beslutade att bidragsnivån skall vara oförändrad. Konsekvenserna får
inrynunas i tekniska avdelningens budget.
Investeringsbudget för 2013 föreligger. Den ryms inom reinvesteringsramen.

It-avdelningen
Äskanden;
•

•

Avtal med QuadracOln förlängs till sista juni 2015 enligt avtal. För 2013 äskar IT
avdelningen 250 000 sek. Finansiering för åren 2014 och 2015 tas upp i vårens
budgetberedning.
IT avdelningen äskar n,edel till utbyggnad av bredband för 2013 med 2 000 000
sek.

Kommunchef
Äskanden;
•

För att säkra att den nya verksamheten "Trygghetsboende" kan fortsätta på samma
sätt som under 2012 och under ombyggnation äskas 500 000 sek. Medlen skall
användas att finansiera de personer inom arbetsmarknadsenheten som bedriver
verksamheten för tillfället.

•

Förstärkning av kommunstyrelsens, ansvar konununchef, verksamhet TUAB med
280 000 sek under 2013 för att förstärka organisationen under omorganisation.
Till vårens budgetberedning 2013 bör det övervägas om handlingsprogralmnets
medel istället ska fördelas ut för att få en enklare hantering av detta.

/
Utdragsbestyrkande
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forts kf § 142, detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Barn- och utbildningsnämnden
Bam- och utbildningsnämnden (BUN) har fastställt detaljbudget för förskola och
grundskola samt för de förvaltningsövergripande kostnaderna.
Äskanden;
•
•
•

BUN äskar 400 000 sek för att kunna tillföra ytterligare resurser för skolorna i
ÖShnark, Asped samt högstadiet på Kvistbergsskolan fr. o. m . hösten 2013
BUN äskar 1000 000 sek för att kunna erbjuda icke lagstadgade utbildningar inom
vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden (undersköterskor o svets)
BUN äskar 300 000 sek (kst 2012/492.60) för att finansiera utökad barnomsorg i
Höljes

Utredningen kring Gymnasieskolan pågår och barn- och utbildningsnämnden ber om
förlängd handläggningstid.

Finansiella mål
Finansiella delmål för 2013 och långsiktiga mål har tagits fram.
• Nettokostnadsandelen för 2013 skall högst uppgå till 99 % och bör senast 2015
uppgå till högst 97 %.
Kommunens soliditet skall 2013 uppgå ti1l minst 36 % och bör senast år 2015 uppgå till
minst 38 %.

Mål- och nyckeltal
Noteras att några av kOlmnunstyrelsens avdelningar inte har lämnat mål- och
nyckeltal för 2013. Mätbara mål bör lämnas till ekonomiavdelningen senast sista
december.
Utöver dessa mål- och nyckeltal pågår ett arbete ute i näJnnder och kommunstyrelsens
avdelningar med vision och mål som också enligt tidplan ska vara klara senast sista
december. Här fick man dock dispens till januari.

J u ster~rens signatur
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forts kf § 142, detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 §
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 154

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Av tekniska avdelningens äskanden om 270 000 sek beviljas 250 000 sek

2.

De planerade besparingar/effektiviseringar inom affärsverksamheten O1n 2 000 000
sek skall följas upp löpande. När 1 000 000 sek av besparingen är uppnådd
kommer ytterligare 1 000 000 sek tillföras tekniskas budget. Dessa medel konuner
att placeras på ett särskilt konto. Tillförda medel ska användas bland annat för
asfalteringar enligt gatuplan.

3.

IT-avdelningen beviljas 250000 sek för 2013 till finansiering av Quadracom-avtalet.
Finansiering för 2014 och 2015 hänvisas till vårens budgetberedning.

4.

IT-avdelningen beviljas 2 000 000 sek för bredbandsutbyggnad. Inrikhlingsmål är
att satsa 2000000 sek årligen under minst 3 år för detta ändamål. Dessutom
kOlmner en projektledare att behövas som i första hand skall finansieras med
projekhnedel eller inom ramen. Vid behov kan frågan om finansieringen tas upp
under året.

5. Kommunchefen äskar 280 000 sek för att förstärka budgeten för TUAB under ett år.
Budgeten förstärks med 250 000 sek för 2013.
6.

Kommunstyrelsens budget utökas med 500 000 sek enligt äskanden att finansiera
den nya verksamheten "Trygghetsboende" under 2013 och under ombyggnation.
Pengarna ska finansiera personal inom arbetsmarknadsenheten.

7.

Barn- och utbildningsnämnden har äskat 400 000 sek för skolorna i ÖShnark,
Asped och Kvistbergsskolan samt 300 000 sek för den utökade barnomsorgen i
Höljes. Sammanlagt beviljas 500 000 sek för båda punkter.

Justerarens signatur

tdragsbestyrkande
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forts kf § 142, detaljbudget 2013, slutlig avstämning
S.

Barn- och utbildningsnämndens äskanden om 1 000 000 sek för att erbjuda icke
lagstadgade utbildningar inom vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden
avslås. Ärendet är välkOlmnet igen till arbetsutskottet när utredningen om
gymnasieskolan är klar.

9.

Miljö-, bygg- och räddnings~änstens budget 2013 utökas med 150000 kr som
kompensation för den avgift Räddnings~änsten ska betala till tekniska
avdelningen för brandposter.

10. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har tagit del av resultatbudget/plan
med uppdaterad intäktsprognos enligt bilaga.
11. Nämnder och förvaltningar som inte har lämnat mål och nyckeltal för 2013
uppmanas att snarast dock senast sista december presentera dessa.
12. Finansiella mål för 2013 antas;
*Nettokostnadsandelen för 2013 skall högst uppgå till högst 99 %
*KOlmnunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 %
13. Långsiktiga mål antas;
*Nettokostnadsandel bör senast år 2015 uppgå till högst 97 %
*Kommunens soliditet bör senast år 2015 uppgå till minst 3S %

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avd inom kOlmnunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Resultatbudgetlplan 2013
Förslag från kommunstyrelsen 2012-12-03 till kommunfulhnäktige 2012-12-18

O

Ful/mäktige

-1480
-848

Revision

-632

O

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Komrnun ledningskansliet
Ekonomiavdelnillgen
IT-avdelningen
Personalavde!ningen
Tekniska avdelningen
Fritidsavdeln ing
Kulturavdelning
Kost- o städavdelningen
Skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning
Barn- o utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd

-132000
-2300
-54 640
-5300
-3200
-7460
-34500
-14400
-10 800

O

-4250

-1480
-848
-632
-136250

O

-2300
-55390
-5300
-5450
-7 460
-35750
-14400
-10 800

O

O

O

600

O

600

O

-231 000
-266000
-18290

O

-750
O

-2250
O

-1 250
O

O

-500
O

O
-231500
-266000

Miljö- och byggförvaltn

-2760

-150
o

Räddningstjänst

-15530

-150

-15680

-50
-1380
-650200
-30000

O
O

-50
-1380

-4900
-3265

-655100
-33265
-24000

Valnämnden
ndarnämnden
Summa driftnetto

O

Skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter

449270
190282
23000
4978
2000

-4370
4218
600
-278

-18440
-2760

444900
194500
23600
4700
2000

Torsby kommun

sid 31

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

§ 143 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente
Dnr KST 2012/625

Sammanfattning av ärendet
Närvarande, inte tjänstgörande ersättares rätt till ersättning
Vi har fått veta att reglerna inte har varit tydliga nog i arvodesreglementet när det
gäller ersättares rätt till ersättning när de närvarar vid sammanträden. Därför behöver
det skrivas tydligare.
l arvodesreglementet som antogs av kommunfullmäktige 2011-02-22 § 5 står det så här:

§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning, då de fullgör
nedanstående uppdrag, enligt vad som anges under §§ 5-10 och 12-15. Andra förtroendevalda
som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning, då de fullgör nedanstående uppdrag, enligt
vad som anges i §§ 5-8 och §§ 12-15.
Avsikten vid beslutet var att "närvarande ersättare" skulle ha samma rätt till
ersäthung som tjänstgörande ledamöter och ersättare. Ersättarna behöver inte vara
tjänstgörande för att ha rätt till ersättning.
Tyvärr verkar skrivningen dock vara oklar för den har tolkats på olika sätt. Därför bör
den förtydligas, t.ex. genom att skriva"ersättare som inte tjänstgör"
l paragrafen ovan har en annan missvisning slunkit in. Det finns ingen hänvisning till §
11 (reseersättningen) vilket det bör göra för att det ska bli lättare att få överblick
över vad som gäller. (l själva § 11 står hänvisning till både § 3 och 4, men det bör
skrivas om så det blir enklare att förstå.)
Dessutom saknas "tjänstgörande ersättare" j paragrafen, vilka bör läggas in.
Om det ska vara tydligt att en närvarande ersättare inte behöver vara tjänstgörande på
något vis, bör paragrafen även kompletteras så det inte bara står "fullgör",
eftersom den närvarande ersättaren inte fullgör något, utan bara närvarar.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 143, förtydligande och komplettering av kommunens
arvodesreg lemente
Skulle dessutom en situation uppstå med växel~änstgö ring, kan en ledanlot vara
närvarande, utan att ~änstgöra, då hans/hennes ersättare ~änstgör. Därför bör även
"närvarande ledamot" skrivas in.
När det gäller skrivningen om andra förtroendevalda som medgetts närvaTorätt bör
den också kompletteras med § 11.

§ 3 bör därför istället ha följande lydelse med anledning av detta ovan:
§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter som inte
tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15, då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag
angivna i § 4.
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.

Ersättningsberättigade sammanträden
I § 4 anges de saImnanträden etc. som är ersättningsberättigade. Men där saknas
tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. De bör finnas med där, för annars skulle inte
politiker som sitter i dessa råd ha rätt till ersättning.
Därför föreslås att följande punkt läggs till § 4:
Av kommunfullmäktige inrättade råd, såsom t.ex. tillgänglighetsrådet och
pensionärsrådet.

Ersättning vid utbildning för förtroendevalda
I nuvarande arvodesreglemente står följande i § 10: "I saInband med ny mandatperiod
avgör ordförande i nämnd eller utskott omfatb,ingen av introduktion eller information
till saIntliga ledamöter som då arvoderas."

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 143 Förtydligande och komplettering av kommunens
arvodesreglemente från 2013
Formuleringen bör utvidgas till att gälla utbildning som infaller när som helst under
mandatperioden.
Dessutom är det i respektive nämnds delegeringsordning som frågan om vem som
avgör utbildningsbehov etc. framgår.

§ 10 bör därför ändras i detta stycke till att istället ha följande lydelse:
"Respektive nämnd beslutar om omfattning av utbildning tillledcunot eller ersättare.
Frågan kan delegeras. Ersättning utbetalas enligt §§ 5-15."

Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets ersättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-19 § 73 att personer som företräder
olika funktionsnedsättningar ska få rätt till reseersättning på saffilna grunder som
politiker i en nämnd etc. (Däremot beslutades inte om rätt till arvode och förlorad
arbetsför~änst m.m.)
Vad gäller pensionärsrådets ledamöter och ersättare (d.v.s. de som företräder olika
pensionärsorganisationer), finns inget formellt beslut fattat men de har ändå fått
reseersäthting genom åren.
För att tydliggöra vad dessa personer har rätt till, bör det stå med i
arvodesreglementet.

Paragraf 3 bör därför ha följande lydelse:
§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden

Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter som inte
tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15 , då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag
angivna i § 4.
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

forts kf § 143, förtydligande och komplettering av kommunens
arvodesreglemente från 2013
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och ersättare samt
närvarande ersättare och ledamöter som inte tjänstgör (dvs. de S0111. de som fareträder olika
lwndikl1ppgruppcr respektive pensionärsorganisationer) har rätt till ersättning enligt § 11 då de
fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

Ordet "utgår" och "ej" bör bytas ut
Ordet "utgår" används i arvodesreglementet. Det är ett av de orden som finns med på
statsrådsberedningen "Svarta lista" över ord SOlTl kan missförstås och därför inte bör
användas i bl.a. offentliga dokument.
Utgår kan betyda två saker. T.ex."Ärendet utgår" betyder att ett ärende på
dagordningen ska tas bort och inte vara med. Ibland används dock ordet "utgår" i
betydelsen"utbetalas".
För att det inte ska vara några tveksamheter i arvodesreglementet, föreslås att byta ut
ordet genomgående i reglementet.
Personalavdelningen byter namn från 1 januari 2013, till HR-avdelningen. Justering av
detta bör göras i arvodesreglementet.

Två rubriker kan tas bort
Två rubriker i arvodesreglementet fyller ingen funktion och bör tas bort:
Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst, semester, pension och arvode och
Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och
pensionsförmåner

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationschef Annette Lauritzen Karlsson, 2012-11-13
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11 -21 § 102
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 141

tdragsbestyrka nde

Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 143, förtydligande och komplettering av kommunens
arvodesreglemente från 2013
Kommunfullmäktiges beslut
§ 3. ErsEittningsberättigade sammanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter
som inte tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15 , då de fullgör respektive
närvarar vid uppdrag angivna i § 4.
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5
8 och §§ 11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och ersättare
samt närvarande ersättare och ledamöter (dvs. de som de som företräder olika
handikappgrupper respektive pensionärsorganisationer) har rätt till ersättning
enligt § 11 då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

§ 4 kompletteras med
x Av kommunfulhnäktige inrättade råd, såsom t.ex. tillgänglighetsrådet och

pensionärsrådet.

§ 10 bör därför ändras i ett stycke till att istället ha följande lydelse:
x Respektive nämnd beslutar om omfattning av utbildning till ledamot eller
ersättare. Frågan kan delegeras. Ersättning utbetalas enligt §§ 5-15.
Orden "utgår", och "ej" byts ut genomgående i arvodesreglen,entet mot "utbetalas"
och "inte". "Personalavdelningen" ersätts med "HR-avdelningen".
Rubrikerna "Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst, semester, pension och
arvode" och "Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
semester- och pensionsförmåner" tas bort ur dokumentet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollen

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

§ 144 Köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :142
Dnr KST 2012/605

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kOllliTlUnen att köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen 111.ellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar
1 750 kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra början och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9 500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaJjplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt som Oleby 1:142 och 1:152.

Justerarens signatur
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sid 37

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

forts kf § 144, köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :'142
Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kommunen då konu1ll1llala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Sammanträde har hållits med Fryksdalens Flottningsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskOlmnits om att fastighetsaffären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lanhnäterikostnader och
tillträdesdatum är 2013-01-01.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-11-21 § 148
Förslag till köpekontrakt
KOlmnunstyrelsen 2012-12-03 § 156

Kommunfullmäktiges be.slut
1. Torsby kommun köper fastigheten Torsby Oleby 1:142 för 300 000 kr.

2.

Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikosh1ader betalas av
kommunen. Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.

3.

TiUträdesdatum är 2012-12-31. Finansieras inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Torsby kommun

sid 38

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

§ 145 Köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :148
Dnr KST 2012/605

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30 132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
däremellan. Fastigheten är taxerad som smållUsenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar
1 750 kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor 011'1
Stationsvägens norra början och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt som Oleby 1:142 och 1:152.

Justerarens signatur
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Torsby kommun

sid 39

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 145, köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :148
Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kOlmnunen då kOlmnunala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Sammanträde har hållits med Fryksdalens Flottningsförening där redovisadepriser
godkänts samt överenskommits om att fastighetsaffären omfattar 4 separata köp,
komn1Unen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lantmäterikostnader och
bllträdesdaturn är 2013-01-01.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-11-21 § 148
Förslag till köpekontrakt
KOlmnunstyrelsen 2012-12-03 § 157

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Torsby kommun köper fastigheten Torsby Oleby 1:148 för 21000 kr.

2.

Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikostnader betalas av
kOlmnunen. Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.

3.

Tillträdesdatum är 2012-12-31. Finansieras inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerare ~ s signatur
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sid 40

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

§ 146 Köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :152
Dnr KST 2012/605

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att köpa
föreningens fastigheter j Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30 132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom.
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar
1 750 kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra bÖljan och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt som Oleby 1:142 och 1:152.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 146, köp av fastigheten Torsby Oleby 1 :152
Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kommunen då kOlmnunala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Sammanträde har hållits med Fryksdalens Flothungsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskOlmnits om att fastighetsaffären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lanhnäterikostnader och
tillträdesdatum är 2013-01-01.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-11-21 § 148
Förslag till köpekontrakt
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 158

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Torsby kOlmnun köper fastigheten Torsby Oleby 1:152 för 26 000 kr.

2.

Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikosh1ader betalas av
kOlmnunen. Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.

3.

Tillträdesdahlm är 2012-12-31. Finansieras inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens sig natur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

§ 147 Svar på motion från Bengt Berg (V)
rörande Fryksdalsbanan, Värmlands- och
kollektivtrafik
Dnr KST 2012/458

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) har lämnat till kommunfullmäktige en motion som lyder;
"Fryksdalsbanan har i snart hundra år spelat en mycket viktig roll för person- och
frakttrafik från och till Torsby. I vår tid, på 2000-talet, blir miljö- och klimataspekterna
allhner nödvändiga att förhålla sig till och allt bör göras för att främja ett så miljösmart
sätt att färdas som möjligt.
Vi vill att Torsby kommun, genom sina representanter i Värmlandstrafik och Region
Värmland, skall verka för h·yggandet av Fryksdalsbanans framtid - genom underhåll
av banan, men också genom att medverka till att så många som möjligt utmed spåret
ges rimliga möjligheter att nyt~a detta transporhnedel.
Det gäller bland annat
1.

att plädera för så låga biljettpriser som möjligt och att fördyrande tekniska
förändringar inte drabbar resenären på ett sätt SOUl gör bilen till ett alternativ.

2.

att tidtabellerna anpassas till resenärernas behov, speciellt när det gäller
anslutningar.

3. att tåget stannar även vid de mindre stationerna och hållplatserna, det vill säga att
Värmlandstrafiks propåer om indragna stationsstopp tas tillbaka. Detta gäller för
Oleby inom kommungränsen, men vi vill uttrycka vårt stöd till tågstopp även på
övriga platser.
4.

att även den markbundna kollektivtrafiken får vederbörlig uppmärksamhet och
annonsering i tex. Torsbybladet att stationslokalerna vid buss- och
järnvägsstationen är öppen för resenärer på adekvata tider.

tdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 147, svar på motion från Bengt Berg (V) rörande
Fryksdalsbanan, Värmlands- och kollektivtrafik
En del av dessa krav vilar på regional nivå, andra på kommunala men allt
sammantaget till gagn för miljö- och användarvänlig trafik".

Förslag på hantering av motionen
Vad gäller punkterna 1 till och med 3 i motionen så är detta frågor som beslutas av
Värmlandstratik AB:s styrelse. Värmlandstrafiks planering utgår utifrån den
trafikförsörjningsplan som antogs av Region Värmland för perioden 2010 till 2014. Vad
det gäller intäktsfinansieringsgraden så har bolaget satt som mål att den skall uppgå
till 50%, för verksan1.hetsåret 2011 så uppgick den till 46%.
I det fall som Torsby kommun vill utöva inflytande över Värmlandstrafik AB och dess
beslut och planering får man bedriva sådant arbete via bolagets ägare, dvs Region
Värmland. Torsby kommun har inget direkt inflytande i bolaget i och med att ägandet
övergick från kommunerna till regionen efter det att den nya kollektivtrafik
myndigheten organiserades under Region Värmland. Det finns ej heller någon
representant från Torsby kommun i Värmlandstrafiks bolagsstyrelse.
Vad det gäller marknadsföring av spår- och vägbunden kollektivtrafik så ansvarar
Värmlandstrafik för denna marknadsföring på egen hand. Det har hitintills inte förts
några diskussioner om att det skulle ske på annat sätt. Information kring
öppethållandet av väntsalen på Torsby resecentrum är något som kan förbättras.
Kommunen kan både genom digitala såväl som genom tryckt media informera under
vilka tider som lokalen är öppen.

Handlingar i ärendet
Motion av Bengt Berg rörande Fryksdalsbanan, Värrnlands- och kollektivtrafik
Kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-10-30
KOlmnunstyrelsen 2012-12-03 § 164

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.
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Torsby kommun

sid 44

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-12-18

forts kf § 147, svar på motion från Bengt Berg (V) rörande
Fryksdalsbanan, Värmlands- och kollektivtrafik
Beslutet skickas till
Bengt Berg
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 45

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-12-18

§ 148 Svar på interpellation från Gustav Olsson
(M) ang "Rådgivningsrapport - översyn
omsorgsförvaltningen"
Dnr KST 2012/639

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-19 § 122
en interpellation som lyder;
"På uppdrag av kOlmnunstyrelsen fick revisions- och konsultföretaget PwC i uppdrag
att se över hur ledning och styrning kOlmnuniceras gentemot politiken inom
omsorgsförvaltningen i Torsby Kommun. Det fastställdes en rapport från PwC i
januari 2012. Från PvCs sida konstaterades det att "styrningen av och inom
omsorgsförvaltningen inte är ändamålsenlig". I rapportens sammanfattning listar man
följande bristande punkter:
Nämnden har antagit mål som inte är realistiska och som inte är kända i
verksamheten.
Budgeten styr inte verksamheten i enlighet med styrdokumenten.
Ledningsfunktionerna inom förvaltningen uppfattas som ineffektiva.
Arbetsmiljön präglas av konflikt och konkurrens. Bristande tillit råder både inom
förvaltningen, mellan förvaltning och nämnd - samt gentemot omvärlden.
Samverkan med andra aktörer brister.

Rapporten pekar på allvarliga problem som sätter Torsby KOInmuns
omsorgsförvaltning i ett ineffektivt läge. Jag hoppas att omsorgsnämnden har tagit till
sig kritiken och arbetar kontinuerligt med att lösa de problem rapporten anger.
Med anledningen av ovanstående vill jag ställa följande fråga till omsorgsnämndens
ordförande Åke Gustavsson (S):

/
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forts kf § 148, svar på interpellation från Gustav Olsson (M) ang
"Rådgivnings rapport - översyn omsorgsförvaltningen"
Hur arbetar omsorgsl1ämnden med att åtgärda de bristande punkterna PwCs
rädgivningsrapport tar upp, och hur långt har man kommit i processen?"
Omsorgsnärnndens ordförande Ake Gustavsson (S) lämnar följande svar på
interpellationen;

Omsorgsnämndens handlingsplan - utveckling av omsorgsförvaltningen
I mars 2012 presenterades en rådgivningsrapport av Inger Kullberg, Pwc, på uppdrag
av kommunstyrelsen. Rapporten beskrev en kartläggning av nuläget för hur ledning
och styrning kOlmnunicerar gentemot det politiska uppdraget i verksamheterna.
Rapporten presenterade även förslag på behov av förändringar.
Omsorgsnämnden fattade 2012-03-20 beslut om en handlingsplan (se nedan).
Handlingsplanen följdes upp 2012-06-26 samt ska även behandlas 2012-12-18 av
nämnden. Syftet är att förbättra verksamheten i enlighet med de råd som
presenterades i rapporten. Förändringarna ska syfta mot;
•
•
•
•
•

Tydlig brukarfokus
Målstyrd verksamhet
Tydlig, spårbar ledning och styrning
Strategisk och långsiktig planering
Delaktiga n,edarbetare

Aktivitet
Utveckla mål

Syfte
Målstyrd
verksamhet

Ansvar
Omsorgsnämnden
och förvaltningschef

Implementera värdegrund

Målstyrd
verksamhet
Delaktiga
medarbetare

Förvaltningschef,
Verksamhetschefer
Områdeschefer

Justerarens signatur

När
Pågående
revidering
Klar jan 2013
Introduktione
ochAPT från
hösten 2012
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-

Rekrytera verksamhetschefer

Tydlig ledning

Förvaltningschef

IFO-chef
pågår

Ledningssystem (SOSFS
2011 :9)

Tydlig
ledning,
uppfylla lagar,
föreskrifter
och lokala mål
Tydlig ledning

Omsorgsnämnden,
Förvaltningschef

Startat hösten
2012, beräknas
pågå under
2013

Presidiet,
förvaltningschef
Ansvar

Klart juni 2012

Tydlig ledning

Presidiet,
Förvaltningschef

Klart juni 2012

Brukarfokus
Målstyrning
Tydlig ledning
Strategisk och
långsiktig
planering
Målstyrd
verksamhet
Tydlig ledning
Målstyrd
verksamhet
Tydlig ledning
Tydlig ledning
Delaktiga
m edarbetare

Omsorgsnämnden,
förvaltningsledning

Ständigt
pågående

Förvaltningschef,
ekonom

Ständigt
pågående

Förvaltningschef,
verksamhetschefer

Vintern 2012
13

Förvaltningschef

Tydlig ledning
Delaktiga
medarbetare

Förvaltningschef

Juni 2012,
finns en plan,
men ej helt
genomförd
Juni 2012

Utveckla"spelregler" för
nämnd - förvaltning
Aktivitet
Upprätta rutiner för
beredning av ärenden till
nämnd och AU
Strategiska planer för
respektive
verksamhetsområde

Utveckla rutiner för
uppföljning av ekonomiskt
utfall
Översyn av riktlinjer och
rutiner
Strategi och struktur för
infonnation/kommunikation
inom förvaltningen
Strukhu för
ledningsgruppens arbete

Syfte

När
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Struktur för
verksamhetschefernas
ledningsgruppsarbete

Tydlig ledning
Delaktiga
medarbetare
Brukarfokus
-

Revidera delegationsordning

-

Tydlig ledning

f--

Uppdragsbeskrivningar till
verksarnhetschefer och
områdeschefer

Tydlig ledning
Delaktiga
medarbetare

Verksamhetschefer

Hösten 2012

Förvaltningschef (att
delegera)
Förvaltningschef

Årligen eller
vid behov
Vid "RUS
salntal" samt i
särskild
ordning

Gustav Olsson tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna .

tdragsbestyrkande
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§ 149 Yvonne Broberg (5) avsäger sig politiska
uppdrag
Dnr KST 2012/672

Sammanfattning av ärendet
Yvonne Broberg (S) avsäger sig följande politiska uppdrag;
" ledamot i kommunstyrelsen
"ledarnot i kommunstyrelsens arbetsutskott
* ledamot i krisledningsnämnden
* ledamot i Torsby Förvaltnings AB
Kommunstyrelsen väljer till arbetsutskottet.

Handlingar i ärendet
Yvonne Brobergs avsägelse daterad 2012-12-08

Kommunfullmäktiges beslut
1. Yvonne Broberg entledigas från uppdragen som;

* ledamot i kommunstyrelsen
* ledarnot i krisledningsnämnden
* ledamot i Torsby Förvaltnings AB
2.

Ann-Katrin Järåsen väljs som ny ledarnot i kommunstyrelsen

3.

Ann-Katrin Järåsen väljs som ny ledarnot i Krisledningsnämnden

4.

KOlmnunfullmäktige föreslår årsstätmnan för Torsby Förvaltnings AB att välja
Ann-Katrin Järåsen som ny ledarnot i Torsby Förvaltnings AB

Beslutet skickas till
Yvonne Broberg
Ann-Katrin Järåsen
Mikael Westin, Lilian Olovsson, Lars-Erik Mattsson, Räddningstjänsten

Justerarens signatur

~ (}J~

tdragsbestyrkande
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§ 150 Carina Nordqvist (5) avsäger sig
politiska uppdrag
Dnr KST 2012/663

Sammanfattning av ärendet
Carina Nordqvist (5) avsäger sig uppdragen som;
"" ersättare i krisledningsnämnden
"" ersättare i Torsby Förvaltnings AB
"" ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
KOlmnunstyrelsen väljer till kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet
Carina Nordqvists avsägelse daterad 2012-12-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Carina Nordqvist entledigas från uppdragen som;
"" ersättare i krisledningsnämnden
"" ersättare i Torsby Förvaltnings AB
2.

Yvonne Broberg (5) väljs som ny ersättare i krisledningsnämnden .

3.

Kommunfullmäktige föreslår årsstämman för Torsby Förvaltnings AB att välja
Yvonne Broberg (5) som ny ersättare i Torsby Förvaltnings AB

Beslutet skickas till
Carina Nordqvist
Yvonne Broberg
Räddnings~änsten

Lilian Olovsson
Margot Enkvist
Lars-Erik Mattson

Utdragsbestyrkande
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§ 151 Eva Nordvall (5) avsäger sig politiska
uppdrag
Dm KST 2012/673

Sammanfattning av ärendet
Eva Nordvall (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens samhällsutskott.
Kommunstyrelsen väljer till kommunstyrelsens samhällsutskott.

Handlingar i ärendet
Eva Nordvalls avsägelse daterad 2012-12-10

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eva Nordvall (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

2.

Yvonne Broberg (S) väljs som ny ersättare i kOlmnunstyrelsen efter Eva Nordvall
(S).

Beslutet skickas till
Eva Nordvall
Yvonne Broberg
Lilian Olovsson
Margot Enkvist
Lars-Erik Mattson

•

(

~

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Medborgarförslag från Ingemar
Dahlström angående Torsby kommuns mark
och dess ändamål.
Dnr KST 2012/640

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström Sysslebäck har 2012-11-23 lämnat ett medborgarförslag som lyder;
" Torsby kommun äger mark för olika ändamål. Mark som omfattas av detaljplanering
har i de flesta fall plan för utnyttjande och skötsel. Mark utanför detaljplanen saknar i
regel sådana föreskrifter. Mark som inte utnyttjas för särskilt ändarnål klassas efter tre
år som skogsmark. KOlmnunens skogar sköts av Skogssällskapet. Kommunens övriga
markinnehav sköts av tekniska avdelningen som inte har någon skötselplan på de
områden som ej har detaljplan eller annan skriftlig info. Detta innebär att skötsel blir
beroende på vem som är chef
Mitt förslag är följande:
Kommunen gör skötsel- och användningsplan för den mark som ligger utanför
detaljplan och inte ännu är skogsmark. Vissa marker som omfattas av statliga direktiv
undantas. Planen ska vara rullande med åtgärder t.ex. vart femte eller tionde år.
Skogsmark inom tätorter=hyggesfri avverkning".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-11-23

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kOlmnunstyrelsen för handläggning.

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen

Justerarens signatur

~ o;JiIA

( Utdragsbestyrkande
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§ 153 Medborgarförslag: Inför TES-planering
för samtliga anställda inom Torsby kommun
Dnr KST 2012/662

Sammanfattning av ärendet
Maria Linusson har lämnat ett medborgarförslag daterat 2012-12-04 som lyder;
"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~änstpersonat och ej övriga
kommunanställda, skall ha detta system?

Varför TES for 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 nyt~andet 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
kOlmnunanställda omfattas av sanuna dokumentationssystem med sanuna regler. Idag
ser undertecknad att hem~änst-personalen särbehandlas inom Torsby kOlmnun, i
jämförelse med alla andra kommunanställda.
Alla konununanställda, 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 avvikelserapportering. Detta för att kunna utvärdera alla anställdas
insatser.

Justerarens signatur

tl9fijJ rJ</i;/

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 153, medborgarförslag: Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun
Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv, och ur jän1ställdhets
hänseende att från kOlmnunledningens sida korrigera nuvarande olikheter för
kommunanställda inom salruna konunun, 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 hemtjänstens
personal? Och, - varför?

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-12-04

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlällli1as till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutet skickas till
KOlllinunstyrelsen

tdragsbestyrkande
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§ 154 För kännedom - taxa tör externa arbeten
och uthyrning av materiel tör 2013
Dnr KST 2012/586

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har av fullmäktige fått delegation på att själva
fatta beslut om de taxor som gäller inom det egna verksamhetsområdet.
För kännedom delges miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut om taxa för externa
arbeten och uthyrning av material för 2013.

Handlingar i ärendet
Protokoll 2012-10-25 § 150

Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet är delgivet.

Beslutet skickas till
MBR

Justerarens signatur

( ' Utdragsbestyrkande
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