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§ 98 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2013/53

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall vmje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde lyssnar vi till Andreas Riddarsporre som spelar gitarr och
sjunger Leende guldbruna ögon.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Jon Wiggh planarkitekt och Jan Esping
teknisk chef informerar om Herrgårdsområdet
och Torsby centrum
Dnr KST 2011/418

Sammanfattning av ärendet
Jan Esping informerar om ombyggnaden av Torsby Centrum som fortsätter med Nya
Torget, Biografgatan, Torsby Torg och Norra Torggatan. Ombyggnadsarbetena
påböliades v 38 och samtidigt med dessa arbeten genomförs upprustning av vatten
och avloppsledningar i Nya Torget. Stilen på ombyggnaden kommer att bli samma
som de tidigare ombyggda delarna av Centrum. Det vill säga med ledstråk av räfflade
plattor och sinusplattor som markerar övergångspassager och ingångar till
affärslokaler som orienteringshjälp för synskadade och cykelstråk på ena trottoaren.
Biografgatan kommer att rätas ut från apoteket och österut och en liten torgyta skapas
norr om Mejeristen. Ytan nordväst om Mejeristen är avsatt för framtida bebyggelse.
Ombyggnadsetapperna beräknas vara klara hösten 2014.
Jon Wiggh Tyck informerar om Herrgårdsområdet.
Finnkulturcentrum flyttar snart till Lekvattnet. Hur och till vad ska sedan Herrgården
användas? Tidigare har det även diskuterats bostäder på Björkholmen i olika
sammanhang. Nu tar kommunen ett helhetsgrepp över ett större område runt
Herrgårdsdammen. Första steget i planeringen blir att göra ett planprogram. Detta ska
ange riktlinjer för kommande planering.
Området är väldigt naturskönt och ligger centralt. Det finns många kulturlämningar
inom området. Lämningarna är från olika tider och verksamheter som präglat Torsby
samhälle. Torsby bruk, kvarn, milsten och mycket annat från historien. Historia som
kan inspirera dagens planering. Med andra ord finns det bra förutsättningar för att
kunna utnyttja området bättre och att skapa ett trivsammare Torsby för både invånare
och besökare. Frågan är nu vad det ska användas till? Ett så centralt område berör oss
alla och därför bör alla som vill få möjlighet att hjälpa till.
Idearbetet har redan börjat. Eleverna på Holmeskolan bjöds in att visa vad de tycker.
Inte lnindre än 120 elever i fyran och femman arbetade gruppvis för att ta fram förslag.
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Kreativitet och iderikedom resulterade i drygt 40 färgglada modeller på pappkartong.
Till varje modell fanns en beskrivning. Under Marten kom allmänheten för att titta på
förslagen. Det blev en strid ström av nyfikna och iderika besökare.
På en stor karta över området satte besökarna upp klisterlappar med egna förslag med
mängder av ideer. Allt från en Kontikiflotte precis lika originalet till ett badland. Det
största suget verkar finnas efter någon form av cafe och restaurang, skatepark,
promenadstråk, bryggor och lekpark. Sammantaget kan konstateras att de flesta vill att
området används för olika former av friluftsliv och rekreation.
Kommande planering
Med utgångspunkt i förslagen startar nu planeringen. Det ska bli ett planprogram som
kan ge underlag för framtida mer detaljerade planer. Programmet innebär en möjlighet
för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på
planeringsuppgiften till diskussion. När ett förslag finns färdigt kommer alla bjudas in
till samråd för att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Uldragsbeslyrkande
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§ 100 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2013/51

Sammanfattning av ärendet
Maria Tillberg ställer två frågor angående förutsättningarna för Transtrands skola att
bedriva skolverksamhet de närmaste 5 åren. Fram till 2018 har skolan mellan 33 - 41
barn 0-6:an.
Första frågan ställer Maria till Håkan Laack (S) där hon frågar om det finns möjlighet
att få underlag för långsiktiga ekonomiska förutsättningar för skolverksamheten.
Håkan Laack svarar att allt material som finns när det gäller underhåll och
driftkostnader för fastigheten finns att tillgå på tekniska avdelningen. Eftersom
förhandlingar pågår mellan friskolan och tekniska avdelningen hänvisas till pågående
förhandlingar.
Andra frågan ställer Maria till barn- och utbildningsnämndens ordförande med frågan
om det finns möjlighet att åter få full kostnadstäckning för hyreskostnaden.

Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämnden svarar vid nästa fullmäktigesammanträde på frågan
om möjlighet till full kostnadstäckning för hyreskostnaden.

Beslutet skickas till
Maria Tillberg
Barn- och utbildningsnämnden
Fullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Ordet är fritt
Dnr KST 2013/52

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) ger sin syn på Kulturarvet. Kulturarvet är något som berör alla
eftersom det utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar,
tolkar och för det vidare.
Överallt finns något att bevara och Bengt ger flera exempel på det. För oss
näraliggande viktiga saker är ex kyrkan i Dalby och Pilgrimstapeten. Bengt menar att
det är ett gemensamt samhälleligt ansvar att bevara kulturarvet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 102 Anmälan av ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Thomas Fröman (S)
Dnr KST 2013/420

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har efter ny sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Thomas Fröman (S).
Ny ersättare efter Thomas Fröman blir Curth Åsberg (S), Stationsvägen 16, 685 92
Torsby.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Curth Åsberg
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Reviderad länsöverenskommelse mellan
landstinget i Värmland och länets kommuner
avseende personer med psykisk
tu n ktions nedsättn ing
Dnr KST 2013/405

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp inom "Nya perspektiv", samverkan mellan länets kommuner och
landstinget i Värmland psykisk hälsa, har utformat ett förslag till
länsöverenskommelse för kommunens och hälso -och sjukvårdens verksamhet för
personer med psykisk funktionsnedsättning för barn, ungdomar, vuxna och äldre.
Enligt socialtjänstlagen (5 kap 8 a §) och hälso-och sjukvårdslagen (8 a §) skall
kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om
personer med psykiskt funktionshinder.
Utifrån gällande lagstiftning har beredningsgruppen inom Region Värmland arbetat
fram ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget rörande
personer med psykisk funktionsnedsättning. Beredningsgruppen ansvarar för
uppföljning och revidering av överenskommelsen.
Överenskommelsen tydliggör huvudmännens ansvar och skall underlätta samverkan
mellan de olika aktörer som finns för aktuell målgrupp.
Överenskommelsen gäller såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre som är i
behov av vård och stöd från både kommun och landsting. Syftet är att bl a skapa
förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser samt skapa samordningsvinster
för den enskilde och ge goda förutsättningar för brukarinflytande.
I den reviderade upplagan ingår även hjälpmedelsansvar samt tydliggörande av
närståendes involvering kring den enskilde. Sammankallande för uppföljning av
psykiatrisamordningen är Region Värmland.
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Barn-och utbildningsnämnden samt socialnämnden har yttrat sig över förslaget till
revidering. Bägge nämnderna eller delegerad beslutsinstans har ställt sig bakom
förslaget till revidering av överenskommelsen.

Handlingar i ärendet
Region Värmlands förslag till reviderad länsöverenskommelse Psykiatri 2013-05-29
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-09-05
Kommunstyrelsen 2013-09-09 § 118
Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-10 § 147
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-29 § 4§
Kommunstyrelsen 2013-09-09 § 118

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner den reviderade upplagan av överenskommelse
mellan landstinget i Värmland och länets kommuner avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning. Överenskommelsen skall kompletteras med tidsgränser inom
vilka utredningar och uppföljningar för individen skall vara genomförda.

Beslutet skickas till
SKL
Region Värmland

./

Utdragsbestyrkande
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§ 104 Detaljplan för Hole 1:39 (Eggsjön)
Dnr KST 2009/540

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Hole 1:39, Morgan Dahlkvist och Lars-Gunnar Persson, vill
genomföra detaljplan för Hole 1:39 (Eggsjön).
Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett åttiotal nya fritidshus i
ett nahuskönt vildrnarksliknande område. Bebyggelsen kommer att ligga i en
östsluttning ner mot Eggsjön.
Då planarbetet påböljats före den 2 maj 2011 handläggs ärendet enligt PBL SFS 1987:10.
Planförslaget har från och med 2012-06-08 till och med 2012-07-25 varit på remiss till
berörda fastighetsägare enligt av Lantmäteriet upprättad fastighetsförteckning, samt
till berörda statliga och kommunala myndigheter m.fL I samrådet framkom att VA
frågor ytterligare skulle utredas vilket nu genomförts. Efter samrådet togs ett reviderat
planförslag fram. I detta förslag har i samrådet lämnade synpunkter arbetats in i en
utställningshandling. Utställningen har genomförts och de synpunkter som lämnats in
har arbetats in i planförslaget.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2009-12-15 att bevilja plantillstånd och
att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att handlägga ärendet samt teckna treparts
planavtal därmed gäller tidigare PBL (SFS 1987:10).
Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-01-27 att normalt planförfarande med
programskede tillämpas, stadsarkitekten tecknar planavtal samt godkänna
behovsbedömning vars slutsats var att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-03-24 att godkänna en nyupprättad
behovs-bedömning 2011-02-01 att ersätta den vid sammanträde 2010-01-27 godkända
behovsbedömningen. Programhandlingarna för detaljplan för Hole 1:39 (Eggsjön)
godkändes för samråd.

Justerarens' ~ignatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2012-05-24 att samrådsredogörelse del
1 enligt PBL 5 kap. 21 § (PBL SFS 1987:10) godkändes och samrådshandling 2012-05-07
godkändes för samråd del 2 enligt PBL 5 kap. 20 § (PBL SFS 1987:10).
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2013-04-25 att godkänna
samrådsredogörelse del 2 enligt 5 kap. 20 § PBL (SFS 1987:10) och att för utställning
godkänna planhandlingama 2013-04-09, (5 kap. 23 -27 §§ PBL- SFS 1987:10).

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-08-19 § 123
Miljö,- bygg- och räddningsnämnden 2013-06-13 § 100
Antagandehandling daterad 2013-06-04 innehåller: 1.
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Utställningsutlåtande
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-29 § 123
Kommunstyrelsen 2013-09-09 § 111

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplan för Hole 1:39 (Eggsjön) antas.

2.

Strandskyddet upphävs i omfattning enligt på plankarta med administrativ
bestämmelse angivna områden.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justeraren~ signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 105 Detaljplan för del av Branäs 4:22 m fl
(Branäsberget Centrum)
Dnr KST 2011/252

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har i avtal med Branäs Fritidscenter AB,
Sysslebäck genomfört förslag till detaljplan för del av Branäs 4:22 (Branäsberget
Centrum). Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har godkänt utställningsutlåtande och
planhandlingar som de överlämnar till kommunfullmäktige för att antas.
Utvecklingen inom Branäsområdet har visat på ökat behov av servicefunktioner, inte
enbart i dalgången utan även på Branäsberget. Området vid nuvarande restaurang
Ladan och servicebutik kan utvecklas till ett centrum på berget. Syftet är att med en ny
detaljplan möjliggöra för anläggningen att hålla jämna steg mellan expansion av
boende på berget och friluftsutbud med tillhörande servicefunktioner.
Planförslaget har under tiden från och med 2012-10-15 till och med 2013-01-12 varit ute
på samråd enligt 5 kap. 20-22 §§ plan- och bygglagen (PBL SFS 1987:10). Under
samrådstiden har exploatörens konsult avseende VA-frågor upprättat en
kompletterande skrivelse som underlag för kompletteringar i planbeskrivningen.
Synpunkterna från samrådet har arbetats in i utställningshandlingar.
En utställning av planförslaget har gjorts under tiden 24 juni till och med 12 augusti
2013.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-29
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-09-16 § 149
Kommunstyrelsen 2013-09-23 § 125

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för del av Branäs 4:22 (Branäsberget Centrum) antas.

Justerarens

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 106 Medborgarförslag från Inger Rosenblom
Jönsson om upprustning av lekpark i Höljes
Dnr KST 2013/434

Sammanfattning av ärendet
Inger Rosenblom Jönsson lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag där
hon påtalar brister på den lekpark som ligger bakom Jätten i Höljes. Lekparken är
sliten och behöver rustat upp. Det är många barn speciellt på sommaren som leker där.
Inger driver på ideell basis turistinformation i Jätten.
Ingers önskan är att lekparken rustas upp så den kan vara kvar och att Jätten också får
en uppfräschning. Det är många turister som stannar för att fika eller får kartor och
information.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2013-06-18

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet skickas till
Inger Rosenblom Jönsson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Justerarens

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 107 Motion från Jörgen Nilsson (8) om
säkerhet för gående vid Valbergsgården i
Torsby
Dnr KST 2013/515

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Nilsson (S) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder;
"Vid parkeringen på Valbergsgården finns en stor risk för kollisioner mellan skolbarn
och hemtjänstens bilar. På grund av att gångvägen som går runt Valbergsgården
inhägnades för en ny verksamhet, kom det att bli en genväg genom skogsparti som
kommer ut alldeles bakom hemtjänstens bilar.
Det har hänt ett par incidenter med både barn men även vuxna som plötsligt står,
cyklat eller sprungit alldeles bakom bilarna. Särskilt på morgonen är det lurigt med
dålig sikt och sömniga hjärnor. Morgonen är också den tid då skolbarn/dagis barn
går/lämnas till Holmesskolan/Skogsbacken.
Mitt Yrkande är att berörd tjänsteman får utreda om det är möjligt att bygga bort detta
med staket alternativt flytta hemtjänstens parkering till den västra parkeringen vid
Valbergsgården" .

Handlingar i ärendet
Motion från Jörgen Nilsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Motion från (S) - Torsby och Sverige har
stora möjligheter
Dnr KST 2013/560

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Eva-Lena Gustavsson (S) och Håkan Laack (S) lämnar till
dagens sammanträde en motion som lyder;
"Sverige är summan av dess invånare. Med invånare från fler kulturer och länder får
landet nya perspektiv och nya erfarenheter. Detta stärker näringslivets möjligheter,
ökar kulturlivets spännvidd och medverkar till nyfikenhet. Varje land och bygd i varje
tid mår bra av nya perspektiv.
Men när skillnader mellan fattig och rik blir allt större och när segregationen tilltar i
såväl boende som skola och arbetsliv skapas en social oro och spänningar. Den relativa
fattigdomen skapar hopplöshet och frånvaro av framtidstro.
Vi ser nu hur den strukturella rasismen inte hanterats med nödvändig kraft. Med
ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp. Ojämlikhet
mellan män och kvinnor liksom förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi,
antiziganism, afrofobi och annan främlingsfientlighet är värderingar som tyvärr inte är
utrotade i Sverige och i Torsby.
Människors vardag påverkas av effekterna aven stor mängd till synes obetydliga
beslut och attityder som tillsammans utgör den sh·ukturella rasismen i vårt land. Detta
syns när personer med goda meriter men med utländskt klingande namn inte ges
samma möjligheter i samhället
Vägen framåt förutsätter att samhället och alla invånare i ord och handling står upp för
alla människors lika värde och rätt att utöva sin tro i Sverige och i vår kommun, men
detta räcker inte. Det som krävs är en väl fungerande generell välfäJ:d, minskade
klyftor, jobb och utbildning till alla, goda bostäder och hopp inför framtiden.

Justerarens si
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

Socialdemokraterna i Torsby kommunfullmäktige föreslår.
Att Torsby kommun tar ett tydligt ansvar lokalt i projektet Ett Öppnare Värmland för
minskad arbetslöshet i vår kommun.
Att grundskola och gymnasium får stöd i arbetet med demokrati och

värdegrundsfrågor som tydliggör ojämlikhet mellan män och kvinnor, liksom förakt
för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och annan
främlingsfientlighet
Att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning för att höja

medborgarinflytandet i kommunen och valdeltagandet i de allmänna valen som i
Europa parlamentsvalet.
Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism och

diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar i ärendet
Motion från (S)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 109 Val av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Camilla Björn (8)
Dnr KST 2013/108

Sammanfattning av ärendet
Camilla Björn (5) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 33

Kommunfullmäktiges beslut
Niclas Persson (5), Valbergsvägen 13 a, 68533 Torsby väljs som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Niclas Persson
Barn- och utbildningsnämnden
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 110 Val av ersättare i kommunstyrelsen och
miljö-, bygg- och räddningsnämnden efter
Thomas Fröman (8)
Dnr KST 2013/420

Sammanfattning av ärendet
Thomas Fröman (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och
ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2013-06-24 § 95

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eva Nordvall (S), Sundbergsvägen 1, 68532 Torsby väljs som ersättare i
kommunstyrelsen.

2.

Lars Håkan Karlsson (S), Likemovägen 15, 680 63 Likenäs väljs som ersättare i
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Beslutet skickas till
Eva Nordvall
Lars-Håkan Karlsson
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 111 Interpellation från Bengt Berg (V) och
Karl-Erik Keck (MP) som vill ha information om
de syriska flyktingar som skall komma till
kommunen
Dnr KST 2013/580

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) och Karl-Erik Keck (MP) lämnar vid dagens sammanträde en
interpellation till Håkan Laack (S) som lyder;
"Vi skulle vara tacksamma för en kort information eller lägesbeskrivning angående de
syriska flyktingar som skall komma till vår kommun".
Håkan Laack svarar att trycket på Sverige är högt och de orter som tar emot flyktingar
är fullbelagda. Migrationsverket tillsammans med Länsstyrelsen har tidigare
informerat att man upphandlat tre tillfälliga asylboenden i Torsby kommun som man
har för avsikt att sluta avtal med. Dessa är Värmlandsporten i Värnäs, Valbergsängen
och Svenneby skola. Upphandlingsprocessen är överklagad och därför är tidplanen
oviss.
Kommunledningen är inbjuden till ett möte i Karlstad 24 september där man hoppas få
information om vilka boenden som blir aktuella och vilka åtagandena blir för
kommunen, när det gäller ex skola, barnomsorg och boende.
Ytterligare information kan lämnas efter morgondagens möte i Karlstad.
På Karl-Erik Kecks (MP) fråga hur Torsby kommuns organisation ser ut för att ta emot
flyktingar svarar Håkan Laack att den nahlrligtvis inte är tillräckligt utbyggd men att
det finns en bred erfarenhet från den enhet som idag ligger under kommunens
arbetsmarknadsavdelning (AME) och som jobbar med bland armat kvotflyktingar.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Justeraren
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 112 Hans Lass (8) avsäger sig uppdraget
som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KST 2013/555

Sammanfattning av ärendet
Hans Lass (S) anhåller om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden. Hans Lass kvarstår som ledamot i nämnden.

Handlingar i ärendet
Avsägelse från Hans Lass

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Hans Lass entledigas från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

2.

Kommunfullmäktige utser ny ordförande vid nästa sammanträde.

Beslutet skickas till
Hans Lass
Barn- och utbildningsnämnden
Rune Mattsson
Kf

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

§ 113 För kännedom - indexhöjning av
sotnings och brandskyddskontrolltaxor
Dnr KST 2013/542

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade 2006-04-27, § 27 att sotningsindex
skall tillämpas för taxorna avseende sotning, brandskyddskontroll samt årsarvode till
skorstensfejarmästaren.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2013-08-29 § 106 om höjning av
nämnda taxor.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet är delgivet kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Utdrags bestyrkande

