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§ 79 Information om skuldsanering
Dn r KST 2015/1 O

Sammanfattning av ärendet
Skuldsanerare Karl-Åke Backlund informerade om arbetet med skuldsanering.
Sedan 1994 arbetar Karl-Åke med skuldsanering för Torsby och Sunne kommuner.
Orsak till de ekonomiska problemen kan vara konkurser, skilsmässor, arbetslöshet,
sjukdom, spelskulder mm.
Generellt är det fler män än kvinnor som har skulder och söker skuldsanering. De som
söker är i alla åldrar.
Karl-Åke visade statistik över hur det sett ut över åren och idag finns det i Torsby
kommun personer med en gemensam skuld på ca 85 miljoner.
Rådet som Karl-Åke gav är att ta kontakt tidigt vid problem att betala skulder, det blir
inte lättare med tiden.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

&;>l~

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Information om SMAKOM
Dnr KST 2015/10

Sammanfattning av ärendet
Eva-Lena Gustavsson (S) informerade från SMÅKOMs (små kommuner i samverkan)
årsmöte.
SMÅKOM är en ideell organisation som ska främja samarbetet mellan kommuner.
Årsmötet innehöll ett antal föredrag om bl. a. migration, bostadsfrågor och
utvecklingsfrågor.
På årsmötet var alla överens om att det kommunala självstyret är viktigt.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för ordet.

Justerarens signatur

bli~

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/52

Sammanfattning av ärendet
Mia Bilden-Höglander lämnade ett förslag som, efter att ha varit i kontakt med henne,
bedömdes vara en allmänhetens fråga.
Hon undrar varför det inte finns alkalås i kommunens tjänstebilar?
I skrivelsen står även att andra kommuner har alkalås och att det fungerar bra d är.
Hon skriver även om svårigheter med att säga till en kollega som är påverkad och
behöver åka hem igen.

Kommunen läJnnar svaret:
På Torsby kommuns arbetsplatser får ingen uppträda påverkad av alkohol eller droger
i sitt arbete. All användande av alkohol och/eller droger utanför arbetstid får inte
påverka kvalitet, säkerhet eller trivsel i arbetet. Din fråga är därför högst relevant och
har diskuterats vid flera tillfällen.

N är det gäller införande av alkalås i bilar har vi valt att avstå från ett generellt
införande. Några bilar inom kommunen har använt låset ett tag och det finns en del
brister som kan störa verksamheten, särskilt vid frekvent nyttjande så som det är inom
vård- och omsorg. Låsen fungerar inte alltid tillförlitligt. Vid låga temperaturer eller i
närhet av alkoholhaltiga vätskor (spolarvätska, parfym, munvatten) kan de visa sig
opålitlig. som alternativ har vi på några ställen, där det är möjligt valt eller kommer att
välja nyckelskåp m ed alkolås.
En annan anledning att vi inte valt att generellt införa alkalås är att det kan inviga
arbetsledaren i en falsk trygghet. Det är ytterst inte teknikens ansvar utan
arbetsmiljöansvaret ligger hos chefen. Anledningen att en person uppträder påverkad
eller på något sätt inte är i bra tillstånd kan bero på många anledningar där alkohol
bara är en av dem. Vissa mediciner och ohälsa kan ibland ge samma effekt. Det är
därför viktigt att genast ingripa, inte för att peka ut en person utan för att hjälpa till.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. kf§ 81 Allmänhetens frågestund
Om det känns besvärligt finns det en" Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby
kommuns anställda" som kan vara till hjälp. Där finns det detaljerade uppgifter om
hur man får och måste agera vid misstankar om någon form av missbruk.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Mia Bilden-Höglander daterad 2015-06-12
Svar från Torsby kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Angela Birnstein för svaret och frågan anses besvarad.

Beslutet skickas till
Mia Bilden-Höglander

Justerarens signatur

Cn~

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Ordet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Peter Jonsson (S) delar med sig några positiva händelser från barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
I lärarförbundets rankingav musik- och kulturskolor hamnar Torsby högst i
Värmland och på 22:a plats i landet.
Utbildningen till tävlingsmekaniker har fått riksintag.
100% av alla femteklassare i Torsby är simkunniga.
Antagningarna till höstens program på Stjerneskolan visar att alla program,
förutom handelsprogrammet, är fyllda eller har fler ansökningar än platser.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Ett tillkommande ärende:
Val av revisorer för stiftelsen Pakkalamp pensionärsbostäder.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen i ärendelistan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 10

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 84 Utdebitering 2016
Dnr KST 2015/463

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01, § 92.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11, § 90.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för 2016 till22:50 kr.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 Budget/plan 2016-2018
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Budgetprocess
Under våren tas beslut om budget för kommande år samt en plan för ytterligare två år.
Detaljbudget för kommande år beslutas under hösten i nämnderna för att senare
lämnas över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
Taxor och avgifter ska tas i samband med vårens budgetberedning enligt ekonomistyrningsdokument
Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar såsom skattesats,
befolkningsprognos, internpriser, sociala avgifter och internräntan för att ge nämnder
och kommunstyrelsen förutsättningar inför detaljbudgetarbetet
Arbetet med budget/plan 2016-2018 startade den 20 april2015 med en gemensam
budgetkonferensdag. Till budgetkonferensen och till kommunstyrelsens arbetsutskott
var förvaltningschefer, nämndordföranden och vice ordföranden inbjudna att delta
under hela dagen och presentera arbetet med kommande års budget inklusive
äskanden och konsekvenser. Ekonomichef Angela Birnstein redovisade SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting) analys och repeterade förutsättningarna inför
budget/plan 2016-2018.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 april beslutades det att
utifrån föreslagna ramar ska en konsekvensbeskrivning lämnas till den fortsatta
budgetberedningen i arbetsutskottet den 11 maj 2015.
Till grund för budgetberedningen låg den treårsplan som kommunfullmäktige antog
2014-12-15. Den byggde på en uppräkning av nämnder och förvaltningar med
kostnadsindex enligt SKL:s rekommendationer justerat med befolkningsutvecklingen
för de för varje nämnd relevanta åldersgrupperna.
I nu föreliggande budgetförslag ökar driftnettot med 18 369 tkr (2,7 %). I de föreslagna
ramarna reserveras l mkr till förmån för samarbetet med Samhall i bilhanteringen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. Kf§ 85 Budget/plan 2016-2018
Denna summa ryms inom kommunstyrelsens budget för 2016. Finansieringen avser
enbart 2016 och måste tas upp årligen. Resultatet uppgår till2% eller 14 151 tkr.
För planen 2017 och 2018 kommer ett utrymme som överskrider ett resultat på 2 % att
avsättas för att kunna delas ut under respektive år och vid behov. Detta för att
säkerställa att eventuella verksamhetsförändringar (volym eller kvalitet) vid behov kan
finansieras utan att minska på avsatt resultat. Dessutom väntas nya lagar och
regleringar under den kommande planperioden som behöver finansiering.
Investeringar föreslås även framöver att finansieras med egna medel, avskrivningar
och resultat. Det uppmanas till största restriktivitet när det gäller ytterligare,
värdehöjande eller hyresfinansierade investeringar. Detta särskilt med tanke på att
räntekostnader och ränteintäkter i förslaget är budgeterade med dagens låga
räntesatser samt med en belåning som under planperioden är oförändrad. Skulle nya
lån behöva tas, kommer räntekostnaderna att överstiga budgeten.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 94.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 § 91.

Yrkande
Gustav Olsson (M) yrkar på att kommunfullmäktig lämnar mer pengar till skolan, att
räddningsljänsten kompenseras samt att man omfördelar medel från
kommunstyrelsen till dessa förslag.
Per-Olov Olsen (-) bifaller moderaternas förslag.
Ann-Katrin Järåsen (S), Alf Larsson (C) och Inger Laren (Fp) yrkar bifall för
kommunstyrelsens förslag.
Bengt Berg (V) och Birgitta Karstensson (Mp) tillkännager att Vänsterpartiet och
Miljöpartiet avstår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
bifaller Ann-Katrin Järåsen (S), Alf Larsson (C) och Inger Laren (Fp) förslag

Utdragsbestyrkande
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Forts. Kf§ 85 Budget/plan 2016-2018
dvs. kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för moderaternas förslag.

Omröstningsresultat
Ja-röster (19 st.) lämnades av:
Eva-Lena Gustavsson (S), Ann-Katrin Järåsen (S), Peter Jonsson (S), Åke Gustavsson
(S), Annlouise Broden (S), Mikael Bredesen (S), Yvonne Broberg (S), Jörgen Nilsson (S),
Ingela Johansson (S), Lars-Håkan Karlsson (S), Eva Nordvall (S), Gunde Haglund (S),
Birgit Dahlgren (S), Hanni Andersson (S), Alf Larsson (C), Anna Nyström (C), IngaBritt Keck-Karlsson (C), Dag Nyström (C) samt Inger Laren (Fp).
Nej-röster (9 st.):
Gustav Olsson (M), Lillemor Wass-Range (M), Mikael Persson (M), Hans Forsbäck (M),
Håkan Bengtsson (M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD, Marita Ryberg (SD)
samt Per-Olov Olsen(-).
Tre personer avstår:
Bengt Berg (V), Siv Martinsson (V) och Birgitta Karstensson (Mp ).

Kommunfullmäktiges beslut
Befolkningsutvecklingen beräknas bli -120 personer per år under planperioden
2016-2018.
2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av intäkterna i budget/plan 2016-2018.
3. För beräkning av priser och löner rekommenderas att följa SKL:s föreslagna index.
4. Sociala avgifter för 2016 beräknas med 39 % + 1,5 % till40,5 %.
5. Internränta för 2016 är oförändrad; 3,2 %.
6. Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,0 % om inte båda
parter är överens om annat. Undantag är kostverksamhet som får höja priset med
l.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. Kf§ 85 Budget/plan 2016-2018
max index 3,5 %. Volym- och kvalitetsförändring ligger utanför uppräkningen.
Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen och
avtal skall upprättas.
7. Investeringsramen för 2016 bestäms till värdet av och finansieras genom
avskrivningar plus resultat. Stor resh·iktivitet ska gälla vid värdehöjande eller
hyresfinansierade investeringar som inte kan finansieras med egna medel.
8. Torsby kommuns finansiella mål;
-Kommunen skall redovisa ett positivt resultat per år på minst 2 % av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnetto.
-Kommunens soliditet skall öka och efter tre år uppgå till minst 38 %.
9 Butge
d t 2016 o ch ramarna 2017 o ch 2018 ant as e nl"gt
l
ne d an:
2016
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
AFA återbet
VERKSAMHETSNETTO
skatteintäkter
Generella stb och u~ämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-u ~ämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER

Justerarens sign~

~~2Yvt

2017

2018

-1 600
-130 630
-240 700
-296 809
-19 400
-50
-1500
-690 689
-34 000
-23 000
54 270

-1600
-130130
-241 700
-299 030
-19 400
-50
-1500
-693 410
-34 000
-24 000
54 270

-1600
-130 130
-246 800
-303 850
-19 400
-150
-1500
-703 430
-34 000
-25 000
54 270

o
o

o
o

o
o

-693 419
483 930
194 980
24 700
11960
1000
-9 000
707 570

-697140
496 530
193 360
24 700
11840
1000
-11 000
716 430

-708160
506 500
194 270
24 700
11720
1000
-11 000
727190

Utdragsbestyrkande
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Forts. Kf§ 85 Budget/plan 2016-2018

Reservation
Gustav Olsson (M), Lillemor Wass-Range (M), Mikael Persson (M), Hans Forsbäck (M),
Håkan Bengtsson (M) och Daniel Brosius (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Ekonomiavdelningen
Thorrias Sijerndorff, kommunchef

QG

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Delårsuppföljning per den 30 april 2015
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna och konununstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2015-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kanuner att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till ett underskott på 2,3 mkr vilket är 4,4 mkr
sämre än periodbudget
De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker
negativt med drygt 5,4 mkr. Underskotten återfinns främst inom gmndskolan och
gymnasieskolan. Konununfullmäktige beslutade 2015-05-26 att tillföra nämndens
budget 5,5 mkr. Med hänsyn taget till detta, prognostiserar nämnden för helår ett
resultat i nivå med budget.
Socialnämnden redovisar också ett underskott på 3,8 mkr för perioden fram till den 30
april. Konununfullmäktige beslutade 2015-05-26 även att tillföra socialnämndens
budget 5,5 mkr. Med hänsyn till detta prognostiserar nämnden ändå ett underskott på
2,8 mkr.
Konununstyrelsen redovisar sarrunantaget för perioden ett plus på 4,4 mkr mot
periodbudget Fritidsavdelningen redovisar ett underskott på 587 tkr, medan övriga
avdelningar redovisar överskott eller utfall nära budget. För helår prognostiserar
fritidsavdelningen ett underskott på 200 tkr, m edan fastighetsförsäljning bedömer att
få ett överskott på drygt 300 tkr. Övriga avdelningar bedömer för helår ett resultat i
nivå med budget. Totalt för helår är konununstyrelsens prognos ett överskott på drygt
100 tkr.
skatteintäkterna prognostiseras för helår hamna på drygt 200 tkr lägre än budgeterat.
Enligt prognos från Sveriges Konununer och Landsting, SKL, spås skatteavräkningen
för 2014 vara -481 tkr och för 2015 +l 436 tkr. Detta är medtaget i prognosen som
lämnas.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts. Kf§ 86 Delårsuppföljning per den 30 april2015
Prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ge ett underskott på 2,2 mkr mot
budget. Kommunala fastighetsavgiften bedöms hamna nära budget med ett överskott
på 100 tkr.
De finansiella kostnaderna bedöms i prognosen hamna närmare 4 mkr lägre än
budgeterat på grund av fortsatt lågt ränteläge samt att inga nya lån tagits eller bedöms
behöva tas under resterande del av året.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 95.
Delårsuppföljning 2015-04-30, Torsby kommun.
Finansrapport 2015-04-30, Torsby kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 87 Tilläggsbudget för lärarlöner
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S) och skolchef Ulf
Blomquist har vänt sig till kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) med
en fråga om tilläggsbudget för lärarlöner 2015. Bakgrunden är de förhandlingar som
pågår mellan Torsby kommun och lärarkollektivet om lön per den l april2015.
Barn- och utbildningsnämnden genomför ett arbete med rationaliseringar och
anpassningar för att uppnå budget inom satta ramar. Nämnden ser ingen möjlighet att
under innevarande år kunna skjuta till mer pengar tilllärarlöner och ställer därför
frågan till kommunstyrelsen om en tilläggsbudget 2015.
Torsby kommun har i nuläget erbjudit ett lägsta utrymme om 2,5 % för 2015.
För att underlätta för barn- och utbildningsnämnden att även fortsättningsvis vara en
konkurrenskraftig arbetsgivare inom skolområdet föreslår Ann-Katrin Järåsen att barnoch utbildningsnämnden får ytterligare 500 000 kronor under 2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 93.

Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämnden får 500 000 kronor under 2015 för att uppnå ett lägsta
utrymme om 3 %i 2015 års lönerörelse. Pengarna frigörs inom kommunchefens
verksamheter.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 88 Maxtaxa inom förskola och fritidshem
2016
Dnr KST 2015/434

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 99
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 46.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter:
Maxavgift för barn i förskola:
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn l: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 89 Kopieringstaxa 2016
Dnr KST 2015/400

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en
myndighet utan att betala. Alla som däremot önskar en kopia på allmän handling ska
betala en avgift. Denna avgift ska vara fastställd av kommunfullmäktige i en
kopieringstaxa.
Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 100.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 97.

Kommunfullmäktiges beslut
Kopieringstaxan 2016 fastställs till:
Kopiering till allmänhet, svart-vita kopior
A4- 4 kr/kopia
A3 - 5 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar, svart-vita kopior
A4 - 50 öre/kopia
A3 - l kr/kopia
Kopiering internt, svart-vita kopior
A4 och A3- 25 öre/kopia
Kopiering internt, färg
A4 och A3 - 2 kr/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till lO kopior ingen avgift, därutöver 4 kr/kopia

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts. kf§ 89 Kopieringstaxa 2016
Laminering, internt
A4- 5 kr/st
A3 -10 kr/st
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.
Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare
i kopieringstaxa 2016.

~änster

utöver de som anges

Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 90 Jaktarrendepriser 2016
Dnr KST 2015/425

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 att jaktarrendepriser ska fastställas årligen i
samband med kommunens detaljbudget

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 103.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 103.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande jaktarrendepriser från och med 2016-01-01 fastställs:
Jaktarrendepriset för arrendatorer under 30 år, l 000 kronor.
Jaktarrendepriset för arrendatorer som fyllt 30 år, 2 400 kronor.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Skogssällskapet, Claes Hallgren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 91 Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck
2016
Dnr KST 2015/374

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun driver fjärrvärmeanläggningar i Östmark och Syssiebäck
Fjärrvärmeanläggningen i Östmark har 24 abonnenter, 5 kommunala och 19 privata.
Fjärrvärmeanläggningen i Syssiebäck omfattar 6 kommunala fastigheter, cirka 40
lägenheter ägda av Torsby Bostäder och 2 privata abonnenter och 1lokal.
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
Förhandling pågår med Samhall gällande övertagandet av fjärrvätmeanläggningen i
Syssiebäck I nuläget är det oklart vilka ökade drifts- och kapitalkostnader som
övertagandet kommer att leda till.
För att täcka högre kostnader för anläggningarna, föreslås för 2016 en höjning av den
fasta avgiften för småhus och lägenheter med 1 %.
En särskilt fast avgift för "gamla Konsum" i Syssiebäck finns och har inte ändrats
sedan 2012. Nu föreslås en generell avgift för lokaler i både Syssiebäck och Östmark
För att täcka högre kostnader för anläggningarna, föreslås för 2016 en höjning av den
fasta avgiften för lokaler med 1,75 %.
Den rörliga avgiften föreslås oförändrad.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 105.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 105.

Kommunfullmäktiges beslut
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck från och med 2016-01-01 fastställs
enligt tabellen:

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts. Kf§ 91 Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck 2016
2015
inkl. moms

2016
inkl. moms

Förändring
inkl. moms

Rörlig avgift
småhus, lägenhet,
lokal (kr/k Wh)

0,73 (0,91)

0,73 (0,91)

o

Fast avgift småhus
(kr/år)

2 470 (3 087)

2 495 (3119)

32 kr/år

Fast avgift
lägenhet (kr/år)

1 425 (1 781)

1 440 (1 800)

19 kr/år

Fast avgift lokal
(kr/m 2/år)*

14,25*

14,5*

0,25 kr/m2/år*

Minimum fast avgift för en lokal =fast avgift för ett småhus.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 92 Taxor inom miljö-, bygg- och
räddningsnämndens ansvarsområde 2016
Dnr KST 2015/460

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har genom delegeringsbeslut ändrat tiropriset för
brandskyddskontroll, timpriset för rengöring (sotning) samt arvodet till
skorstensfejarmästaren med indexhöjning på 1,87 % som aviserats från Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL. Detta gäller från och med 2015-04-01.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har även tagit fram förslag till
kommunfullmäktige om övriga taxor 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 107 med bilagor.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-04-30 §59, med bilagor.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande taxor för miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016 fastställs:
Taxor för externa arbeten utförda av räddnings~änsten höjs med 2,5 %.
Taxor för uthyrning av materiel från räddnings~änstens lager från 2015 ändras inte
utan gäller även under 2016.
Taxan för livsmedelskontroll som antogs 2013-12-16 ska gälla även inför 2016.
Taxan för tillsyn enligt miljöbalken som antogs 2013-12-16 ska gälla även inför
2016.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får revidera bygglovsavgifter och prislista för
kopiering m .m. enligt nytt prisbasbelopp för 2016 då det blir känt.
I övrigt ändras inte bygglovstaxan.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

W\5-0G.-Jo / ~

Torsby kommun

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 93 VA-taxa för 2016
Dnr KST 2015/408

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en höjning av VA-taxan 2016 med 3% av rörliga
avgifter och 5% av fasta avgifter från och med 2016-01-01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 108.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 108.

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter från och med 2016-01-01 för vatten~änster fastställs med 3% ökning av
rörliga avgifter och 5 % ökning av fasta avgifter fördelat över alla ingående poster för
såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 94 Avgifter för renhållning 2016
Dnr KST 2015/411

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för renhållning 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 109.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 108. Tabell över förslaget finns i bilaga
till paragrafen.

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter från och med 2016-01-01 för renhållning fastställs enligt nedan.
Avgift 2016
exkl moms

Avgift 2016
inkl moms

l 360 kr

l 700 kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

840 kr

l 050 kr

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

680 kr

850 kr

Containerområde

680 kr

850 kr

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

400 kr

500 kr

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

320 kr

400 kr

40 kr

50 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Av gift per extra sopsäck

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts Kf§ 94 Avgifter för renhållning 2016
Avgift 2016
exkl moms

A v gift per extra hämtning utanför ordinarie
hämtningsperiod vid fritidshus

Avgift 2016
inkl moms

52 kr

65 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

lO 496 kr

13 120 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

17 008 kr

21 260 kr

Veckahämtning 360 l kärl

5 248 kr

6 560 kr

Veckahämtning 660 l kärl

8 504 kr

10 630 kr

14-dagarshämtning 360 l kärl

2 624 kr

3 280 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4 252 kr

5 315 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1216 kr

1 520 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1878 kr

2 348 kr

Extrahämtning 360 l kärl

116kr

145 kr

Extrahämtning 660 l kärl

188 kr

235 kr

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

Tömning av container3m3

600 kr

750kr

Tömning av container8m3

1220 kr

l 575 kr

Tömning av container 10m3

1440 kr

1 800 kr

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230 kr

Hämtning av ton

872 kr

1 090 kr

Transport per timme

760 kr

950 kr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts Kf§ 94 Avgifter för renhållning 2016
Avgift 2016
exkl moms

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl
hämtningsavgift

Avgift 2016
inkl moms

2 000 kr

2 500 kr

Sopbil- Kärl 15 - 30 m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl30 - 50 m

40 kr

50 kr

Extra debitering/hämtning for lång hämtningsväg mellan

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 95 Avgifter för avlämning av externslam 2016
Dnr KST 2015/418

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en ökning av avgiften med 5% för avlämning av
externslam från och med 2016-01-01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01§ 110.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 109.
Tjänsteskrivelse från Mikael Löfvenholm, områdeschef GVA, 2015-04-29.

Kommunfullmäktiges beslut
Avgift från och med 2016-01-01 för avlämning av externslam fastställs med 5% ökning,
enligt nedan:
Avser år

Pris exkl. moms

Mängdlenhet

Pris inkl. moms

2015

0-3 m 3

204 kronor

255 kronor

2015

Större mängd än 3 m3

76,80 kronor per m3

96 kronor per m3

Från ochmed
2016

0-3m3

214 kronor

267,50 kronor

Från ochmed
2016

Större mängd än 3 m 3

80 kronor per m 3

100 kronor per m 3

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 96 Felparkeringsavgifter 2016
Dn r KST 2015/41 O

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter 2016 för felparkeringsavgifter.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 111.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 110.

Kommunfullmäktiges beslut
Felparkeringsav gifter från och med 2016-01-01 är oförändrade och fastställs till:
1000 kronor för överh·ädelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för
personer med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
500 kronor för överträdelse av:
-generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordning (1998:1276).
-lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon.
300 kronor för övriga överträdelser avseende parkering.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 97 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Dnr KST 2015/421

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har lämnat förslag på budget 2016 för bidrag till enskilda vägar.
Avdelningen föreslår en sänkning från 10% till5 % av årligt bidrag till enskilda vägar
med statsbidrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 uppdrog till tekniska
avdelningen att ta fram en konsekvensbeskrivning av sänkningen.

En sänkning till5 % årligt bidrag ger tekniska avdelningen 600 tkr mera att lägga på
underhållsasfaltering och oförutsedda driftskostnader för gator.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 112.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 111.
Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen 2015-04-29.
Tekniska avdelningens konsekvensbeskrivning 2015-06-01.

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 98 Timpris för mätningsarbete från och med
2016-01-01
Dnr KST 2015/409

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår tUndebiteringspris från och med 2016-01-01 för
mättekniker, inklusive mätuh·ustning.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 115.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 114.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande timpris från och med 2016-01-01 för mätningsarbete fastställs:
Exkl. moms

Inkl. moms

För debitering av externa kunder

l 200 kr/tirn

l 500 kr/tirn

För debitering av interna kunder

800 kr/tim

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunfu Il mäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 99 Taxa för nyttjande av
omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby, 2016
Dnr KST 2015/412

Sammanfattning av ärendet
Enligt Alhnänna bestärrunelser för nyttjande av omlastningsterminalen i Skalleby,
Torsby, gäller att upplagsytor inte anvisas om inte leverans, alternativt transport, av
virke är bokad för hela volymen som avses att lagras.
Tekniska avdelningen lämnar förslag på taxa för nyttjande av upplagsytor vid
omlastningsterminalen.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2015-06-01 § 114.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 113.

Jäv
Mikael Bredesen har anmält jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande taxa från och med 2016-01-01 för nyttjande av omlastningsterminalen i
Skalleby fastställs:
per vecka och anvisad m 2 upplagsyta, 18 kronor
per månad och anvisad m 2 upplagsyta, 36 kronor
per sex månader och anvisad m 2 upplagsyta, 108 kronor
per 12 månader och anvisad m 2 upplagsyta, 140 kronor
samt i tillägg 500 kronor per bokat tågsätt.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

/" If 2b\s- ~-Jo/ ~
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Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 100 Allmänna bestämmelser för brukande av
Torsby kommuns omlastningsterminal i
Skalleby, Torsby
Dnr KST 2015/413

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har, med bidrag från Tillväxtverket, byggt en omlastningsterminal i
direkt anslutning till Fryksdalsbanan vid Skalleby i Torsby. Kommunen möjliggör för
intressenter att bedriva omlastningsverksamhet och kommunen upplåter i samband
med detta uppläggningsytor i anslutning till terminalområdet för gods av olika slag,
trailer och containerhantering.
Torsby kommun har byggt en virkesmätningsstation på området för omlastning.
Denna mätningsstation kan upplåtas till aktör som vill mäta in- och utgående gods.
För avtal om mätning kontaktas VMFQBERA.
Kommunfullmäktige är huvudman och infrastrukturförvaltare för omlastningsterminalen i Skalleby. Förvaltningen av omlastningsterminalen handhas under
kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Terminalen avslutas som ED-projekt under 2015.
I syfte att underlätta nyttjande och rättvis prissättning, har tekniska avdelningen tagit
fram förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby. I tillägg till de allmänna bestämmelserna är
även förslag till en taxa som reglerar ersättning för nyttjande av omlastningsterminalen. Taxan redovisas som ett separat dokument.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 114.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 § 112.
Förslag på allmänna bestämmelser för brukande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby, finns som bilaga till paragrafen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

Forts. Kf§ 100 Allmänna bestämmelser för brukande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby

Jäv
Mikael Bredesen har anmält jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns omlastningsterminal i
Skalleby, Torsby, antas att gälla från och med 2016-01-01.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 37

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 101 Motion till Torsby kommun, tekniska avd.
angående fartgupp
Dnr KST 2015/524

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) lämnar en motion om att fartgupp som finns i centrala Torsby sänks
eller tas bort samt att de svarta stålstolpar som finns tas bort.

Handlingar i ärendet
Motion av Bengt Berg (V) daterad 2015-06-03.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Bengt Berg (V)
Jan Esping, tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 38

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 102 Motion om etiska regler i kommunens
finanspolicy
Dnr KST 2015/539

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna lämnar genom Eva-Lena Gustavsson (S) en motion om att införa
etiska regler i kommunens finanspolicy.

Handlingar i ärendet
Motion från Eva-Lena Gustavsson (S) daterad 2015-06-11.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein, ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 39

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 103 Medborgarförslag om ljuddämpare på
gräsklippare samt förslag om oklippta gräsytor
Dnr KST 2015/517

Sammanfattning av ärendet
Lars Jacobsson lämnar ett medborgarförslag om att förse kommunens gräsklippare
med ljuddämpare och att lämna en del gräsytor oklippta.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Lars Jacobsson daterat 2015-06-04.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgaförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 104 För kännedom - Inrapportering till IVO
om ej verkställda beslut 1:a kvartalet
Dnr KST 2015/520

Sammanfattning av ärendet
Individuella rapporter på ej verkställda beslut har sänts in till Inspektionen för vårdoch omsorg, IVO) enligt bestämmelserna i Lagen om särskilt stöd och service, LSS och
Socialtjänstlagen, SoL. Sammanställningen grundar sig på 16 st till IVO insända
individuella rapporter med angiven tidpunkt och orsak (4 LSS, l IFO och 11 vård- och
omsorg). Underlåtenhet att verkställa gynnande beslut inom 3 månader kan medföra
viteskostnader för kommunen, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Sammanställning från socialchef Ulf Johansson daterad 2015-05-18.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 105 För kännedom - Stiftelsen Frykcenter
årsredovisning 2014
Dnr KST 2015/347

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Frykcenter lämnar en årsredovisning för 2014.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2014 daterad 2015-05-25.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-06-23

§ 106 Val av revisorer till stiftelsen Pakkalamp
pensionärsbostäder
Dnr KST 2015/556

Kommunfullmäktiges beslut
Till ordinarie revisor i stiftelsen Pakkalarnp pensionärsbostäder väljs Mats Broberg och
till ersättare väljs Anitha Syvertsson.

Beslutet skickas till
Mats Broberg
Anitha Syvertsson
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

