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§ 151 Kulturskolans personal underhåller
Dnr KST 2013/53

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och dess ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall vmje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sanunanträde är de personalen själva som framför julsånger och dansar.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun
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§ 152 Utdelning av Torsby kommuns
kulturstipendium
Dnr KST 2013/656

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun delar ut ett kulhustipendium vatje år. Stipendiet kan tilldelas enskild,
grupp eller organisation som utfört någon form av insats på kulhuens område.
Kandidaten skall vara bosatt i eller ha annan anknytning till Torsby kommun.
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december
2013.
Fyra förslag har kommit in och kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett syskonen
Sandborgh till årets kulturpristagare.
Annika Sandborg Andersson, Marit Sandborg Ludvigsson och Björn Sandborg tilldelas
priset för sitt arbete i Östmarks hembygdsförening. Otaliga är de artister från lokal
och riksnivå som framträtt i Hagens hembygdsgård och förgyllt stämningen för publik
från när och fjärran. De har gjort en gärning för kulturlivet i Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ingemar Nordström om Kulturstipendium 2013,
daterad 2013-10-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-10 § 122

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturchef Ingemar Nordström och kommunalråd Håkan Laack (S) överlämnar
stipendium och blommor.

Beslutet skickas till
Ingemar N ordström

Utdragsbestyrkande

20\~ -O\-O~

I to
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§ 153 Utdelning av ungdomskulturstipendium
ur Christine Rebanes minnesfond
Dnr KST 2013/870

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 2013 års stipendiat har styrelsen för stiftelsen utsett Julia Haglund Torsby.
Julia Haglund, Vasserud - Torsby får priset för sin musikglädje och sitt unika gehör. En
begåvning utöver det vanliga.

Kommunfullmäktiges beslut
Stipendium och blommor överlämnas till Julia av kulturchef Ingemar Nordsh'öm och
kommunalråd Håkan Laack (S).

Beslutet skickas till
Ingemar N ordström

Justerarens signatur

(

~!loJ,

Utdragsbestyrkande
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§ 154 Avtackning av förtroendevalda
Dnr KST 2013/871

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
penningsumma.
Följande förtroendevalda har slutat under 2013:
Håkan Laack (S)

--- 2013-12-31

Ysabel Hedenberg (S)

2006-11-01 --- 2013-12-31

Camilla Björn (S)

2007-01-01 --- 2013-03-18

Anna Nilsson (M)

2012-01-23 --- 2012-11-19

Thomas Fröman (S)

2009-04-29 --- 2013-06-24

Daniel Brosius (-)

2010-11-01 --- 2013-10-21

I anslutning till avtackningen delger oss Håkan Laack (5) sina intryck från 12 år som
kommunalråd. Ett antal frågor som enligt Håkan gjort skillnad från då till nu.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden framför kommunfullmäktiges tack.

/

Utdragsbestyrkande
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§ 155 Angående Merethe Olofssons
partitillhörighet
Dnr KST 2013/648

Sammanfattning av ärendet
Enligt Länsstyrelsens protokoll 2013-11-06 har Merethe Olofsson efter lottning utsetts
till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Brosius (-). Enligt Länsstyrelsens
protokoll sitter Merethe på ett mandat för sverigedemokraterna.
Merethe Olofsson lämnar till dagens sammanträde en skrivelse där hon uppger att hon
inte sitter på sverigedemokraternas mandat utan sitter som politiskt obunden.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan antecknas till protokollet.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

(
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Utdragsbestyrkande
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§ 156 Anmälan av ny ledamot efter Håkan
Laack (s) och ny ersättare efter Gösta Kihlgren
(8) i kommunfullmäktige
Dnr KST 2013/811

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har efter ny sammanräkning utsett Gösta Kihlgren (S) (tidigare ersättare
i kommunfullmäktige) som ny ledamot efter Håkan Laack (S) från 1 januari 2014 till
och med 31 oktober 2014.
Efter Gösta Kihlgren (S) har Länsstyrelsen utsett Lars Andersson (S) från 1 januari till
och med 31 oktober 2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige antecknas till
protokollet.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson

Justerarens signatur

J/~

I

Utdragsbestyrkande
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§ 157 Taxa för lotteritillstånd 2014
Dnr KST 2013/738

Sammanfattning av ärendet
I fritidsavdelningens förslag till driftbudget för 2014 föreslås oförändrad avgift
gällande lotteritillstånd, vilket innebär 400 kr/lotteri.

Handlingar i ärendet
Taxa för lotteritillstånd 2014
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 154

Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för lotteritillstånd för 2014 beslutas oförändrad - 400 kr/lotteri.

Beslutet skickas till
Fritidsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158 Renhållningstaxa 2014
Dnr KST 2013/728

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrad renhållningstaxa för 2014. Taxa för
renhållning finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Renhållningstaxa för 2014
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 155

Kommunfullmäktiges beslut
Renhållningstaxa för 2014 enligt bilaga fastställs.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

vn)I/OJÄ

(

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-12-18

Avgifter för renhållning 2014
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för 2014.

Avgift 2014
exkl moms

Avgift 2014
in/d moms

1308 kr

1635 kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

814 kr

1018 kr

Fritidshus, 190-1 kärt 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 kärt
hämtning vecka 27/28 och 43/44

396 kr

495 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonne
mangsavgift.
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 hämtnings
period 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

Veckohämtning 360 l kärl

5040 kr

6300 kr

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

60 kr/mån

75 kr/mån

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Hyra 360 l kärl

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

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

Sida
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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 grovavfall vid hushåll exkl hämt
ningsavgift

Extra debitering/hämtning tör lång hämtningsväg mel
lan

Torsby kommun
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§ 159 Avgifter för avlämning av externslam
2014
Dnr KST 2013/729

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår att avgifter för år 2014 för avlämning av externslam höjs
med 4 % enligt följande:
2014

2013

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

O-3m3

198,4kr

248 kr

190,4kr

238 kl'

~3m3

74,9 kr 1m3

94 kl' 1m3

72 kl' 1m3

90 kl' 1m3

Handlingar i ärendet
Avgifter föl' avlämning av externslam ål' 2014,
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 156

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter föl' avlämning av externslam för år 2014 fastställs.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

IiIfJÄ

(

Utdragsbestyrkande
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§ 160 VA-taxa 2014
Dnr KST 2013/730

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en höjning av VA-taxan för 2014. Tekniska avdelningen
föreslår att de rörliga avgifterna höjs med 3 % att de fasta avgifterna höjs med 5 %,
detta fördelat över alla ingående poster, för så väl anläggnings avgifter som
brukningsavgifter .

Handlingar i ärendet
VA-taxa 2014 - för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 157

Yrkanden
Anders Wiss (M); bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att kommande år tas
alla taxor och avgifter tidigare i budgetprocessen eftersom de är en del av den budget
som tas av fullmäktige i december.

Beslutsgång
Ordföranden frågar fullmäktige om de kan ställa sig bal<om Anders Wiss
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige ?ifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. VA-taxa 2014 enligt bilaga fastställs.
2.

Samtliga taxor/avgifter som ligger till grund för nämndernas/förvaltningarnas
budget skall fastställas tidigare i budgetprocessen än vid fullmäktige i december.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder,
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen

Justerarens signatur

(

f!~

Utdragsbestyrkande

VA-TAXA
2014
för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen att gälla fr o m
1 januari 2014

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013 § 160

1(13)

VA- TAXA 2014
för 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 bygg lov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användm·synpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställnings101mler
Hotell
Restauranger Hantverk
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
SpOlihallar

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 ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. För
tempererade utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används enligt
definition av bostadsfastighet räknas vmje påböljat 300-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Information
Utöver vad som sägs i denna taxa, avseende anläggnings- och bruknings avgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns vatten- och avlopps-anläggningar
(ABVA 2014) antagen av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 183 samt
Information till fastighetsägare för användande av Torsby kommuns vatten- och
avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 183.
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Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 § 160 att gälla från och med 2014-01-01.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Tekniska avdelningen äger enligt delegation rätt att ingå, teckna och häva avtal.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.
Avgiftsskyldighet

§ 1 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 avanläggningsavgifter
engångsavgifter) och brukningsavgifter (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:

Avgiftsskyldighet
inträder

Ändamål

Anläggnings
avgift

Bruknings
avgift

V, vattenfårsöljning

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 V och S,
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse
punktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar får avgiftsskyldighet
är uppfyllda.

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid
den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5 - 11)
Avgifterför allmä11lla vattentjä11ster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter
Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därnled jämställdfastighet
skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servis
ledningar tiII förbindelsepunkter
för V, och S.

40295 kr

50368,75 kr

en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter
för V, och S.

34696 kr

43370 kr

c)

en avgift per m 2 tomtyta
större än 2000 m2

11,26 kr

14,08 kr

d)

en avgift per lägenhet

8060 kr

10075 kr

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 tiII
framdragning av servisledningar lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion tiII
byggnadernas bruttoarea (BTA)
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
Extra FP

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt
vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller
uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas
Avgifter enligt 5.1 a) och b).
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5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c)
fOr tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken
tomtyteavgift inte skall anses vara fOrut erlagd.

Ökad tomtyta

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas
begränsningsregeln i 5.3.

Om- eller tillbyggnad

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

§ 6 Anläggningsavgifter allllall fastighet
Följande avgifter
ingår för
annan fastighet=
i nd ustrifastighet

6.1 För alllulllfastighet skall erläggas anläggnings avgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servis
ledningar till förbindelsepunkter
fOrVoch S,

40295 kr

50368,75 kr

en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter
för Voch S,

34696 kr

43370 kr

34,60 kr

43,25 kr

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

F öre ligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, se § 8.

Gemensam
förbindelsepunkt

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fOrdelas 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
tomtyteavg ift

6.4 Huvudmannen lmn, om godtagbar säkerhet ställs,
medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av
fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas
för verl{Samheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anstånds
medgivandet 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 anståndet upphör.
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
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Extra förbindelsepunkt

6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgift
enligt 6.1 a) och b)

Ökad tomtyta

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

§ 7 Obebyggd jastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

7.1 För obebyggdjastighet skall erläggas del av full
anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet
5.1 a)
100 %
Servisavgift
5.1 b)
100 %
Avgift per uppsättning FP,
Tomtyteavgift
100 %
5.1 c)
Lägenhetsavgift
5.1 d)
0%

Annan fastighet
6.1 a)
100 %
6.1 b)
100 %
6.1 c)
70 %

Avgifterna 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 slmll erläggas resterande avgifter
enligt följande:

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

Bostadsfastighet Annan fastighet
5.1 b)
*)
6.1 b)
30 %
5.1 c)
100 %

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 får 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) resp. 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
45%
45%
45%
45%
45%

S
55 %
55 %
55%
55%
55 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket
avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 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
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit 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 om 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 för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning
avviker från fastigheterna inom verl{Samhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särsliilt antagen särtaxa.
9.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighets
ägaren eller 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,
sliall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag
betalningen skulle ha skett.

Betungande avgift

10.3 Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio ål',
om avgiften uppgår till belopp som 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 vatje del av avgiften som
fÖlfaller 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 ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas enligt 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 anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
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 utförts på annat sätt eller försetts med
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren 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 fi1l1ler huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servis
ledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet 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)
Avgifterför allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Arliga avgifter

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

21631{r

2703,75 kr

3245 kr
6838 kr
11987kr
17153kr
22298 kr
27581 kr

4056,25 kr
8547,50 kr
14983,75 kr
21441,25 kr
27872,50 kr
34476,25 kr

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

12,10 kr

15,13 kr

och mottaget spillavlopp, S

12,101{r

15,13 kr

Tillsammans V+S

24,20 kr

30,25 kr

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

8,50 kr

10,63 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,50 kr

10,63 kr

17,00 kr

21,25 kr

- per lägenhet

1084 kr

1355 kr

d) en avgift per år och
varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta max
10000 m 2 för annan fastighet
VochS

11,30 kr

14,13 kr

en fast avgift för annan fastighet
per mätare och år
Qn2,5
Qn6
Qn10
Qn 15
Qn25
Qn 40 eller större

Tillsammans V+S
c) en avgift per lägenhet och år
lör bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet för
vatten, V,
spillvatten, S,
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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:
V
S
Fast avgift
14.l a
50%
50%
Avgift per m3
14.1 b
50%
50%
Avgift per lägenhet 14.l c
50%
50%
Avgift efter tomtyta 14.l d 50%
50%
Avgiftema är uttryckta i procent av full avgift.

Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig fOr allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att fOr
bebyggd fastighet vattenfOrbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 130 m 3/1ägenhet/år vid lägenhetsyta
< 100 m 2 och 200 m 3 /1ägenhetlår vid lägenhetsyta > 100 m 2 .
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs förbrukningsavgiften för vatten genom
mätning av levererad mängd vatten enligt 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.
Utesittningstid för vattenmätare skall följa de perioder som gäller
för kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.l 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
begära prövning av frågan hos Statens va- nämnd.
10(13)

12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
får undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 16.

Vatten till
dagvattennätet

12.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande
avleds till dagvattenledning (kylvatten o dy1.), 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 exkl moms för svårbehandlat spillvatten
Syftet med denna avgift är att ta betalt för den extra kostnad som, särskilt
förorenat spillvatten fårorsakar. Då spillvattnets beskaffenhet avsevärt
avviker från normalt kommunaltspillvatten 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 får avloppsvatten med
en halt av suspenderat material som överstiger 260 mgll erläggs en
tilläggsavgift enligt följande:
Halt i avloppsvatten
mg/I
9-200
200-260
>260

BOD-7
tillägg kr/kg
0,00 kr
8,40 kr
8,40 kr

Susp.
tillägg kr/kg
0,00 kr
0,00 kr
2,90 kr

Fosfor
tillägg kr/kg
108,40 kr
108,40 kr
108,40 kr

Mängden avloppsvatten som tillfårs avloppsanläggningen i fårbindelse
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
flödesproportionella prover. Uppsamlingskärl får prover skall vara
placerat i kylskåp.
Föroreningsmängder och fåroreningshalter i avloppsvattnet som tillfårs
avloppsanläggningen i förbindelsepunkten bestäms under 6 driftdygn per
debiteringsperiod. Provtagning skall utföras i enlighet med av brukaren
upprättat och av tillsynsmyndighet godkänt egenkontrollprogram.
Brukaren installerar och underhåller utrustning enligt ovan. Kontroll av
mätare skall ske enligt egenkontrollprogram.

13.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende där bio
kemisk syreförbrukning avsevärt avviker från normalt kommunalt
spillvatten äger kommunen utfärda särskilda fåreskrifter och
debiteringsgrunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

§ 14 TillIörs avloppsnätet större spillvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift I6r
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som
avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens
bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på
annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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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 moms Med moms
Nedtagning eller uppsättning av mätare
(gäller ej öppnande eller avslutande av
abonnemang)
865 kr 1081,25 kr
677,50 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel
542 kr
Montering eller demontering av sttypbricka
i vattenmätare
865 kr 1 081,25 kr
Länsning av vattenmätarbrunn
865 kr l 081,25 kr
Byte av sönderfrusen eller skadad
vattenmätare, inkl ny mätare
Sj älvkostnad
Provning av vattenmätare vid ackrediterad
provningsanstalt
Sj älvkostnad
Underlåtenhet att lämna tillträde vid besök
för kontroll, avläsning, byte vattenmätare
541,25 kr
433 kr
Byggvatten mätarskåp
-uppsättning och nedmontering av mätarskåp
1 050 kr 1 312,50 kr
-hyra av mätarskåp per månad
525 kr
420 kr
Skötselavgift brandposter per styck
735 kr
918,75 kr

Särskilt avtal

§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastig
heterna 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 särtaxa.
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 om avgiftens storlek.

Avfallskvarn

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

§ 18 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad,
tertial 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 varje debitering
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dätjämte
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 i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens va- förhållande, får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek

Arlig reglering
av avgifter

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

Taxans införande
Taxan träder i kraft

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2014-01-0 l. De brukningsavgifter enligt
§§12.1, 12.3 och 12.7 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall dock tillämpas, 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.
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§ 161 Fjärrvärmetaxa för Östmark 2014
Dnr KST 2013/731

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmetaxan i Östmark är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. För 2013 är
den fasta avgiften 2470 kr/år exkl. moms (3087 kr/år inkl. moms). Den rörliga avgiften
är 0,71 kr/kWh exkl. moms (0,89 kr/kWh inkl. moms).
På grund av högre driftkostnader för anläggningen så föreslås för 2014 en höjning av
den rörliga avgiften med 2,8 % till 0,73 kr/kW h (0,91 kr/kWh inkl. moms). Den fasta
avgiften föreslås oförändrad.

Handlingar i ärendet
Fjärrvärmetaxa Östmark 2014
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 158

Kommunfullmäktiges beslut
Priset på den rörliga avgiften höjs från 0,89 till 0,91 kr/kWh (inkl. moms)

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Fjärrvärmetaxa för Sysslebäck 2014
Dnr KST 2013/732

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen i Sysslebäck omfattar dels kommunala byggnader, dels
industribyggnader samt hyresfastigheter (ca 80 lägenheter) ägda av Torsby kommun
och Torsby Bostäder samt några privata fastigheter.
Fjärrvärmetaxan i Sysslebäck är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
För 2013 är den fasta avgiften 2080 kr/år exkl. moms (2 600 kr/år inkl. moms) för
småhus. Den rörliga avgiften är 0,77 kr/kWh exkl. moms (0,96 kr/kWh inkl. moms).
För lägenheter är den fasta avgiften 1200 kr/år exkl. moms (1 500 kr/år inkl. moms).
Den rörliga avgiften är 0,77 kr/kWh exkl. moms (0,96 kr/kWh inkl. moms).
På grund av högre driftkostnader för anläggningen så föreslås för 2014 en höjning av
den rörliga avgiften med 1,3 % till 0,78 kr/kWh (0,98 kr/kWh inkl. moms). Den fasta
avgiften föreslås oförändrad.

Handlingar i ärendet
Fjärrvärmetaxa Sysslebäck 2014
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 158

Kommunfullmäktiges beslut
Fjärrvärmetaxa för Sysslebäck år 2014 höjs från 0,96 till 0,98 kr/kWh inkl. moms.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Uldragsbeslyrkande
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§ 163 Budget för bidrag till enskilda vägar 2014
Dnr KST 2013/739

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade bidrag för 2014.

Årligt driftbidrag:
Att årligt kommunalt bidrag till enskilda
vägar med statsbidrag utgår med 10 %, vilket beräknas
belasta budgeten med
Att årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan
statsbidrag (de så kallade 1:50 vägarna) utgår med
sammanlagt
Att extra bidrag till Klarabro - Tutstadholmens VFS utgår
med
Iståndsättningsarbeten:
Att för iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar under 2013 och
2014, skall utbetalas 2014 med 10% i bidrag till enskilda vägar
med statsbidrag och med 40% i bidrag till enskilda vägar som
ej erhåller statsbidrag, vilket beräknas belasta budgeten med
Summa kommtmala vägbidrag

1300000 kr

400000 kr

5000 kr

55000 kr

1400000 kr

I ovanstående sammanställning ingår ej ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.
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Handlingar i ärendet
Fastställande av budget för 2014 för bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 160

Kommunfullmäktiges beslut
Bidrag till enskilda vägar enligt ovan fastställs .

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Avgifter för brandposter 2014
Dnr KST 2013/740

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår för 2014, att avgift per brandpost debiteras
räddningstjänsten med 735 kronor/år exklusive mervärdesskatt. En ökning med 5%
från 2013.
Avgiften för 2013 är 700 kr/år exkl. moms. Eventuell nyanläggning eller borttagning av
brandposter inklusive utökad eller minskad lednings dimension, debiteras enligt
kommunens debiteringslista och till självkostnadspris.

Handlingar i ärendet
Fastställande av avgifter för brandpost från och med 2014-01-01
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 161

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Brandpostavgifterna från och med år 2014 debiteras med 735 kr/år exklusive
mervärdesskatt, vilket är en höjning med 5 % från år 2013.

2. Ändringen införs i VA-taxan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Kopieringstaxa 2014
Dnr KST 2013/745

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en
myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän
handling har korrununen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara
fastställd av korrununfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga ~änster utförs utöver de som finns angivna i taxan.
Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2014.
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
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till 10 kopior ingen avgift därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt
A4S.00/st
A310.00/st

Utdragsbestyrkande
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Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare ~änster utöver de som
anges i kopieringstaxa 2014.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Handlingar i ärendet
Kopieringstaxa 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 158
Kommunstyrelsen 2013-11-04 § 166

Kommunfullmäktiges beslut
Kopieringstaxa fastställs enligt ovan.

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Växeln

_J,,,,,,,,",~'

(

()j~

Utdragsbestyrkande
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§ 166 Kopieringstaxa vid planläggning 2014
Dnr KST 2013/543

Sammanfattning av ärendet
I samband med miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning av planärende
och i samband med projekt inom tekniska avdelningen och vid beställning av ritningar
från kommunens arkiv förekommer scanning och kopiering av ritningar mm i större
pappersformat.
För debitering finns inte någon komplett prislista.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag på prislista och också en
modell för taxekonstruktion som innebär att listan kan uppdatera per 1 januari varje år
med utgångspunkt från statistiska centralbyråns prisbasbelopp som för närvarande är
44500 kr. Prislistan som redovisas är baserad på detta belopp .

Handlingar i ärendet
Kopieringstaxa vid planläggning 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 158
KOlmnunstyrelsen 2013-11-04 § 167

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat förslag till taxa och taxekonstruktion för kopiering, scanning och
utskrifter godkänns enligt bilaga.
2. Taxan gäller från 2014-01-01.

Beslutet skickas till
Mbr
Växeln

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun 2014-01-02

44400

Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 167 Ändring av taxa för livsmedelskontroll
från 2014
Dnr KST 2013/697 6

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2006 har den årliga avgift som företagarna betalar för livsmedelskontroll
baserats på en riskklassificering av verksamheterna. En verksamhet där t. ex. mer
känsliga livsmedel hanteras innebär en större risk för konsumenten. Denna
verksamhet skall då få fler kontrolltimmar och därmed betala en högre avgift.
Klassificeringen genomförs med stöd av vägledning från Livsmedelsverket.
Vägledningen reviderades under 2011 och resultatet blev en mindre schablonmässig
tilldelning av kontrolltid och en mer rättvis avgiftssättning. Generellt sett innebar detta
att de flesta avgifterna sänktes. Ett förslag till omklassificeringar togs fram av miljö-,
bygg-och räddningsnämnden och kommunfullmäktige antog den nya taxan att gälla
from 2012.

Utvärdering
Eter första året har nu under innevarande år effekterna av den nya taxan utvärderats.
Livsmedelsverket har också genom den revison som länsstyrelsen genomför betonat
kravet om kostnadstäckning för konh'ollverksamheten. En noggrannare beräl<ning av
timavgiften med hjälp av ett beräkningsunderlag framtaget av Sveriges kommuner och
Landsting har genomförts. Detta har gett en tydligare bild av vilken total kontrolltid
som krävs och vilka kostnader kontrollen medför. Ökade lönekostnader mm har också
påverkat resultatet.
SKLs modell visar att timavgiften bör höjas från nuvarande 850 till 1 000 kronor. En
timavgift i den storleksordningen förekommer i andra kommuner i landet och i flera
andra kommuner i Värmland.
En beräkning av timavgiften för både livsmedelskontrollen och tillsynen enligt miljö
balken har också genomförts enligt en annan modell som SKL tillhandahåller. Denna
beräkning ger också resultatet 1000 kronor i timavgift. Ett argument för den föreslagna
ändringen är även behovet av samordning av kontorets avgifter. Kostnaderna för en
timmes handläggning inom de olika arbetsområdena torde inte skilja sig på något

Justerarens signatur
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väsentligt sätt.

Konsekvenser av förslaget
Konsekvenserna för verksamhetsutövarna aven sådan höjning av timavgiften innebär
ökade avgifter men avgiften hamnar i de flesta fall återigen på ungefär de nivåer som
gällde före ändringen 2012.
Konsekvenserna för nämnden innebär att livsmedelskontrollen bättre uppfyller de
krav om kostnadstäckning mm som ställs genom lagstiftningen och som konh'olleras
genom länsstyrelsens revisioner.

Övriga föreslagna ändringar
Efter synpunkter från länsstyrelsens revison föreslås att § 12 i nuvarande lydelse av
taxan tas bort. Förändringen har ingen praktisk betydelse för arbetet. Enligt.§ 16, som
reglerar den s.k. extra offentlig kontrollen -uppföljning efter konstaterade brister -ingår
inte kostnaden för eventuella resor i samband med besöket varför även restiden ska
räknas med vid debitering.
Följande tillägg föreslås: Vid beräkning av restiden skall dessa resor utgå från det
kontor som ger kortast resväg.

Bakgrund
De avgifter som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig kontrollavgift för
livsmedelskontrollen dels avgifter för uppföljning S.k. extra offentlig kontroll och dels
avgifter för registrering av livsmedelsanläggningar. De årliga kontrollavgifternas stor
lek skall motsvara full kostnadstäckning, det innebär att taxan skall täcka alla
kostnader för livsmedelskontrollen.
Principen om full koshladstäckning innebär dock inte att all verksamhet som kon
trollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras. Kontrollmyndigheterna skall även ge
nom rådgivning, information och på annat sätt skall underlätta för den enskilde före
tagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen.
Denna del av verksamheten ingår inte i kontrollen och skall inte heller finansieras med
avgifter (12 § livsmedelslagen). Avgifterna skall täcka kostnaderna för löner, utrym
men, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt
kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ il()J/-"1 'l..,o\'-'I-O\-(J~I WJ

Torsby kommun

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-12-16

Timavgiften ligger till grund för den årliga kontrollavgiften. Ett företags årliga kon
trollavgift baseras på det antal kontrolltimmar som klassningen ger multiplicerat med
timavgiften.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24 § 154
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 191

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Taxan uppdateras enligt ovanstående förslag.

2.

Avgiften för registrering sätts till 750 kr.

3.

Avgiften för offentlig kontroll sätts till 1 000 kr per timme kontrolltid.

4. Avgiften för extra offentlig kontroll sätts till 750 kr/timme.
5. Den tidigare taxan antagen av fullmäktige § 2011-12-20, § 152 upphör att gälla då
den nya taxan träder i kraft from 2014.
6.

Livsmedelsföretagare skall informeras på lämpligt sätt om bakgrunden till änd
ringen av taxan.

Beslutet skickas till
Mbl'

/

Justerarens signatur
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Datum

2013-12-04

Taxa för offentlig kontroll inom
Iivsmedelsom rådet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, § 206
Kommunfullmäktige § 2011-12-20, § 152
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, § 154
Kommunfullmäktige § 2013-12-16, § 167

torsby.se

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Torsby kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och
registrering enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG - förordningen 85312004
om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
2. årlig offentlig kontroll
3. registrering av anläggning
4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen.

4 § Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timtaxa (tirnavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgifts året. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2013.

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket
förordningen (2006: 1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskida beslut enligt 5 § i
förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och
räddnings nämnden.

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1000 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt utförd kontrolltid
i vmje ärende eller enligt andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som vmje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med pmter, samråd med expelter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
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Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande aven anläggning, som avses i EG- förordningen 85312004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygiemegler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över
vilken Livsmedelsverket till kommunen överfölt kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som
motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den
typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för vmje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 § För godkännande aven anläggning som avses i 7 § med anledning av byte av livsmedelsföretagare
eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande
för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
10 § Den som anmäler registrering aven anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att
tillverka snus eller för produktion av dricksvatten ska betala en registreringsavgift om 750 kronor.

Arlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll aven livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska
en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö-, bygg- och räddningsnämnden fastställer för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom riskklassificering av anläggningen med hänsyn till typ av
företag och verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper, varumärkning samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas
Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid".
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Om en
tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbmt oriktig i förhållande
till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas
kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll behov.
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12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderåret och får tas ut i förskott

13 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påböljas. Om verksamheten påböljas under sista
kvartalet - och kontrollbesök inte genomförs förrän påföljande år - betalas avgiften från och med
kalenderåret efter det att verksamheten påböljas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgifts belopp för
vmje påböljat kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande aven anläggning ska dock
betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjas.
Om anläggningen placeras i annan avgifts klass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

14 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den
som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
drickvattenförsöljning.
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Avgift för extra offentlig kontroll
15 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas en avgift om 750 kronor per timme ut för utförd kontrolltid. Extra offentlig
kontroll ska debiteras för vmje påböljad timme och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys
av prover. I avgiften för extra offentlig kontroll ingår inte kostnaden för eventuella resor i samband med
besöket varför även restiden ska räknas med vid debitering. Vid beräkning av restiden skall dessa resor
utgå från det kontor som ger kOliast resväg.
Enligt miike128 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) ID' 882/2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller rar den
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
16 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska
debiteras för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift
17 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten
får sätta ned eller eftersänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ner
eller eftersänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften
enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl rar nämnden också besluta att sätta ned eller
efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggning.

Avgiftens erläggande m.m.
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Torsby kommun. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Denna taxa träder i kraft den l januari 2014. I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på
ärenden som kommer in efter denna dag
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§ 168 Ändring av taxa inom miljöbalkens
område 2014
Dnr KST 2013/695

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken ändrades
senast inför årsskiftet 2011. Timavgiften justerades då upp från 700 till 750 kronor.
Timavgiften behöver nu revideras p .g.a. ökade lönekostnader och allmänna
kostnadsökningar. Taxans grundbelopp, timavgiften, föreslås ändras från 750 till 1000
kronor.
Timavgiften har beräknades med stöd av Sveriges kommuner och landstings
beräkningsunderlag för timavgift. SKL tillhandahåller två modeller för
timavgiftsberäkning - en modell speciellt avsett för livsmedelskontrollen och en mer
allmän för både livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken.
Även för taxan för livsmedelskontroll har ett förslag tagits fram som innebär en
höjning av timavgiften från 850 till 1000 kronor. En timavgift i den storleksordningen
förekommer i andra kommuner i landet men är mer ovanlig än timavgiften för
livsmedelskontroll. Enligt detta förslag kommer dock inte de faktiska avgifterna att
ligga på en onormalt hög nivå p.g.a. föreslagna justeringar av den s.k. timfaktorn.
Ett argument för den föreslagna ändringen är även behovet av samordning av
kontorets avgifter. Kostnaderna för en timmes handläggning inom de olika
tillsynsområdena torde inte skilja sig på något väsentligt sätt.
Taxan behöver även revideras p .g.a. ändringar genom den nya
miljöprövningsförordningen vad avser de olika verksamheternas kodbeteckningar.
Dessa ändringar påverkar dock inte avgifterna.

Allmänt om kommunal tillsyn och taxor
Riksdagen har slagit fast att tillsynsmyndigheten ska ha tillräckligt med resurser och
kompetens för att utöva tillsyn, prövning m .m . De nödvändiga resurserna för detta
kan antingen skattefinansieras eller tillgodoses genom avgifter.

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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Principen att förorenaren skall betala ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden.
Full kostnadstäckning för denna typ av verksamhet är inte möjlig, och kanske heller
inte önskvärd, eftersom allt arbete inte kan kopplas till tillsyn. En del av arbetet
innebär service och rådgivning till kommunmedborgare och företag. Dessutom krävs
insatser för ett mer långsiktig miljöarbete bl.a. i samarbete med andra kommuner,
länsstyrelsen o.s.v.
Nuvarande och den föreslagna taxan baseras på en timavgift som multipliceras för att
beräkna årsavgifter.

Konsekvenser av förslaget
Ambitionen är att justeringarna inte skall ändra de årliga tillsyns avgifterna mer än
marginellt.
För att uppnå detta föreslås att den s.k. timfaktorn justeras ner i många fall. För de
högsta avgifterna - t ex fiskodlingen och större kommunala reningsverk -justeras
timfaktorn ner så att den årliga avgiften blir i princip den samma.
Argumenten för en sådan justering av timfaldorn är att företagens egenkontroll under
de senaste åren har blivit bättre och att miljö- och byggkontorets personal också, efter
en mer regelbunden tillsyn, har fått en bättre kunskap om verksamheterna.
För kommunens verksamheter som t ex avlopps- eller vatten verk eller skolor kan
någon avgift komma att ökas medan andra sänks. Totalt sett innebär inte förslaget mer
än möjligen marginella kostnadsökningar för de berörda förvaltningarna.
Några få verksamheter som har en låg timfaktor - 2 h - t ex lantbruk,
avlopps anläggningar vid stugbyar eller mellanlagring av farligt avfall får enligt
förslaget en höjning från 1500 till 2000 kronor. Om en verksamhet har årlig avgift bör
inte timfaktorn vara lägre än 2. Detta innebär en ambition att genomföra en
tillsynsinsats vart tredje år. Ett fåtal mindre infiltrationsanläggningar bör ha timavgift.
Avgiften, och tillsynsinsatserna för bensinstationer som även har någon annan
verksamhet som tvätthall och/eller verkstad bör höjas från nuvarande timfaktor 2 till 3.

Justerarens signatur

tdragsbestyrkande
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Avgifterna för tillstånds och anmälningsärenden - t.ex. avloppstillstånd och anmälan
av värmepumpar kommer att höjas med ca 17% med detta förslag. Ett tillstånd för
inrättande aven avloppsanläggning kommer att höjas från 2250 till 3000 kronor och att
anmäla en värmepump höjs från 750 till 1000 kronor. Detta är avgifter som ändå är
lägre än i många andra kommuner.
Konsekvenserna för tillsynsmyndigheten rniljö-, bygg- och räddningsnämnden innebär
att rniljöbalkstillsynen bättre uppfyller de krav om kostnadstäckning som ställs genom
lagstiftningen och som skall kontrolleras genom länsstyrelsens revisioner.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2013-10-24, § 155
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 192

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Taxan ändras enligt ovanstående förslag.

2. Timavgiften sätts till 1000 kr.
3.

Den tidigare taxan antagen av fullmäktige 2010-11-30, § 127 upphör att gälla då
den nya träder i kraft from 2014.

Beslutet skickas till
Mbr

Datum

2013-12-04

Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
inom Torsby kommun
Miljö- och byggnämnden 2009-04-29, § 50
Kf § 107,2009-06-25
Miljö- och byggnämnden 2010-10-20, § 175
Kf § 127,2010-11-30
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, § 155
Kf § 168,2013-12-16

torsby,se

Denna taxa består av:
1. Allmänna bestämmelser i 1-26 §§.
2. Taxebilaga 1, där avgiften för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter inom
miljöbalkens område.
3. Taxebilaga 2, där fasta årsavgifter anges för regelbunden tillsyn av miljöfarlig
verksamhet.
4. Taxebilaga 3, där avgifter för uppdrag av servicekaraktär anges.

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Torsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom bl.a. följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade
områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter och biotekniska
organismer, skydd av områden, skötsel av jordbruksmark samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
Taxan gäller även avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens
bestämmelser samt avgifter för tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag av enskild
eller företag.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller
dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning avanmälan avanmälningspliktig
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Restid.
4§
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober
året före avgifts året. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.
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5§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-, bygg
och räddningsnämnden.
Timtaxa

6§
Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens tas ut med belopp som anges i
taxebilagoma med angivet belopp (fast årsavgift), fast timavgift enligt § 17 eller med 1000
kronor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för vmje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
7§
Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning
i övrigt i ärendet och föredragning och beslut. För inspektion er, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för tillstånds- och dispensprövning

8§
Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.
9§
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfm'lig verksamhet är sökanden i förekommande
fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken
eller förordningen (1998:1252) om områdes skydd enligt miljöbalken.
10 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
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Avgifter med anledning avanmälan

11§
Avgift för handläggning avanmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut med belopp som anges i
taxebilagorna med angivet belopp (fast års avgift), fast timavgift enligt § 17 eller med 1000
kronor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxan.
12 §
Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 7 §.

13§
Avgift för handläggning avanmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att
ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
14 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av amnälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Arsavgifter och avgift för tillsyn i övrigt

Fast årlig avgift - årsavgift

15 §
Fast årsavgift för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna med angivet belopp.

Fast timavgift
16 §
För tillståndsprövade och anmälda verksamheter som inte specificerats i denna taxa skall en
fast timavgift erläggas som bestäms med utgångspunkt från verksamhetens produktions
volym, miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) eller motsvarande samt beräknad
.
nedlagd handläggningstid under året. Denna fasta timavgift skall betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påböljat kalenderår som verksamheten bedrivs tills dess en fast
årsavgift fastställes.
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17 §
Om en verksamhet är sådan att avgift för tillsyn över den kan påföras enligt flera punkter i
taxebilagorna skall full avgift betalas för den punkt som föreskriver den högsta avgiften
medan avgift enligt övriga punkter skall sättas ned till 25 procent av ordinarie avgift.
18 §
Fast årlig avgift och fast timavgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan
avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävs - verksamheten har påböljats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i
avgift för prövning eller för handläggning avanmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift och
fast timavgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för vmje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
Om bristande efterlevnad medför behov av tillsyn utöver den nOlmala tillsynen, skall tim
avgift debiteras för denna extra tillsyn.
Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för tillsyn
som föranleds därav fLo.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som anges i
taxebilaga om avgift för tillsyn av förorenade områden.

Timavgift
19 §
Avgift för tillsyn tas ut med 1000 kronor för varj e timme nedlagd handläggningstid i ärendet
(tirnavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Vid bestämmandet av timavgift tillämpas bestämmelserna i 7 §.

20 §

Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn av förorenade områden, skall tillsynsavgiften
betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för efterbehandling.

Nedsättning av avgift

21 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens mi och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
22 §

Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Torsby kommun. Betalning skall ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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Verkställighetsfrågor m.m.
23 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

24 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.

25 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Denna reviderade taxa träder i kraft 2014-01-02. Ärenden som inletts innan denna taxa trätt i
kraft skall debiteras enligt äldre taxa.
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Taxebilaga 1
HÄLSOSKYDD

Avgift

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur - nötkreatur, häst, get,
får, svin, orm samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet i kommunala
hälsoskyddsföreskrifter

2000 kr

Prövning av ansökan att imätta annat slag av toalett än vatten
toalett, såsom fÖIIDultningstoalett eller dälIDed jämförbar toalett
och torrtoalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljö
farlig verksamhet och hälso skydd i kommunala
hälso skyddsföreskrifter

2000 kr

Handläggning avanmälan om att anlägga gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ för
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
- avgift per tillfälle

2000 kr

Anmälan

Handläggning enligt 38 och 42 förordningen (1998:940) av
anmälan om att stmia bassängbad eller lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för
blodsmitta samt lokaler för undervisning.
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2000 kr

7

Tillsyn - fast årlig avgiftltimavgift
Tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt
45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälso skydd:
1. Lokaler för undervisning
Förskola
Grundskola, gymnasieskola, övriga skolor

2. Lokaler för vård och annat omhändertagande

2000 kr/år
4000 kr/år

timavgift

3. Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten

yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

timavgift

4. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, och liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor.
Bassängbad
Strandbad/utomhusbad

Timavgift
3000 kr/år
2000 kr/år

5. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling. I avgiften för solarier ingår också tillsyn enligt
strålskyddslagen. Avgiftsskyldig är den som driver solarium
eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori
UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenldatur

timavgift

Solarier

2000 kr/år

Tatuering, fotvård m.m. (då stickande/skärande används)

2000 kr/år

6. Lokaler för förvaring av djur

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Anmälan
Handläggning avanmälan från fastighetsägare eller nyttjande
rättshavare om, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande
av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 §
avfallsförordningen (2001:1063) Avser ej kompostanmälan.

2000 kr

Ansökan
Handläggning av ansökan att själv ta hand om avfall som
uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand
av kommunen i enlighet med den kommunala renhållnings
ordningen - sopbefrielse

2000 kr

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar

timavgift

NATURVÅRD
Tillsyn
Tillsyn i sh'andskyddsärenden

timavgift

KEMISKA PRODUKTER
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997 :2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
2000 kr

Information och rapport
Handläggning av information om
anläggning enligt 28 § Förordningen om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846)

1000 kr

Handläggning av rappOli om återkommande kontroll enligt 29 §
F örOl'dningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen (SFS 2007: 846)

1000 kr
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Handläggning avanmälan enligt 3 § förordningen om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilations
anläggningar. (1985:997)
Handläggning avanmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

1000 kr

2000 kr

Anmälan - rapportering

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor om:
1. Förvaring av mer än 1 m 3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark.
timavgift
2. Markfdrlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja.

timavgift

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer
mer än 1 m 3 med högst 3 - 10m3 •

timavgift

4. Hantering av med än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

timavgift

Tillsyn

Tillsyn i övrigt enligt 4: 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) samt Förordningen om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846)

timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift
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FÖRORENADE OMRÅDEN
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

·2000 kr

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avlopp sanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1 Inrättande av vattentoalett med sluten tanle

3000 kr

2 Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark
eller vatten

3000 kr

3 Inrättande av annan avloppsanordning

3000 kr

4 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,
2 eller 3 vid samma tillfälle

4000 kr

5 Anslutning av vattentoalett till befintlig avlopp s anordning

2000 kr

6 Ändrig av befintligt godkänt avlopp

1000 kr

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värrnepumps
anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller gmnd
vatten enligt vad kommunen föreskrivit.

2000 kr

Anmälan

1. Inrättande av avlopps anordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälso skydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § föroi'dningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

10

3000 kr
2000 kr

11

3. Handläggning avanmälan avseende inrättande av värme
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt 17 § fårordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet avseende:

1.1

1000 kr

MILJÖHÄNSYN I JORDBRUKET

Prövning av ansökan om dispens får gödselspridning vid
otillåten tidpunkt.

1000 kr

Tillsyn

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövnings
förordningen (SFS 2013:251)

Fast avgift
enligt
taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timavgift

11

12

Taxebilaga 2

Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verl{Samhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
samt för U-objekt med fast avgift inom Torsby kommun
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller amnälan göras enligt
följande:
A: tillstånd skall sökas hos mark- och miljödomstol
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen
C: amnälan skall göras till miljö-, bygg- och hälso skydd
U: innebär att verksamheten inte är amnälnings- eller tillståndspliktig men återkommande
tillsyn avses att genomföras på dessa objekt

I de fall timavgift eller fast timavgift skall tas ut istället för fast avgift är avgiften för vmje
timme nedlagd handläggningstid på ärendet 1000 kr.

VERKSAMHETER
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas
eller anmälas enligt miljöprövningsförordningen
samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
JORDBRUK M.M.
Djurhållning, m.m.
Anläggning med stadigvarande djurhållning a nötkreatur, hästar
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad
Med en djurenhet avses ett vuxet nötkreatur.
I övrigt gäller förordningens bilaga.
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel,
med mer än 300 djurenheter men högst 400 djurenheter.
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel,
med mer än 200 djurenheter men högst 300 djurenheter.
Jordbmk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel,
med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med
djurenhet menas detsamma som i föregående punkt.(b) Anläggning
med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock
ej inhägnad
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 men
högst 100 djurenheter, dock ej inhägnad
Anläggning med stadigvarande djurhållning med färre än 30
djurenheter, dock ej inhägnad

Kod

Pröv
nings
nivå

Tid/år

1.11

B

12

C

10

C

8

C

4

U

2

U

Timavgift

B

28

1.20

FISKODLING M:M
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 300 ton foder
förbrukas per kalenderår

12

5.10

13

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 200 ton foder
förbrukas perkalenderår
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer an 100 ton foder
förbrukas perkalenderår
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas perkalenderår (t)
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår (t)

5.10

B

22

5.10

B

15

5.10

B

8

5.20

C

2

10.20

B

BERG- OCH GRUSTÄKT
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus
eller andra jordmter, om verksamheten inte
1. omfattas aven bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
Tillståndsgiven mängd i ton:
10000 - 49 999
50000 - 199999
200 000 eller mer

5
8
12

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd). Kommentar: Enligt KFs beslut skall ingen
timavgift utgå för tillsyn av täkt för markinnehavarens husbehov av
högst 10 000 ton naturgrus.
Anläggning för sOltering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter om verksamheten inte omfattas av prövning enligt
12 kap. miljöbalken

10.30

C

3

U

-

10.50

C

5

15.30

C

3

15.110

B

22

1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

LIVSMEDELSPRODUKTION
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst
7 500 ton slaktvikt per år
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 10
000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.

13

14

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110

15.120

C

11

20.20

B

15

20.30

C

8

20.40

C

5

20.60

C

8

TRÄVAROR
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än
70 000 kubikmeter per år
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer
än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfållig
flisning,
Anläggning för tillverkning av
1. faner eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSBskivor, tTäfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 6 §:

22
15
8

- 50 000 - 100 000 kubilaneter
- 10 000 - 50 000 kubikmeter
- 1 000 -10 000 kubikmeter

GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
Iplastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.

14

25.20

B

10

25.30

C

5

15

ICKE-METALLISKA MINERALISKA
PRODUKTER
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestärmnelser, eller
2. som ställs upp utanfdr område med detaljplan eller
områdesbestärmnelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

26.150

C

5

Anläggning fdr tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 29 kap 9 eller 10 §

26.160

C

8

Anläggning fdr fdrbränning med en total
installerad tillfdrd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används
än eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används
än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär fdrbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat
vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 40.40,40.50,40.51 eller 40.70.

40.60

C

3

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation fdr
vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den
sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation fdr
vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den
sammanlagda uteffekten är minst 4 MW men högst 25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation fdr
vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den
sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Värmepump eller kylanläggning fdr uttag eller tillfdrsel- på annat
sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark,
vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller
avloQPsvatten fdr en uttagen eller tillfdrd effekt av mer än 10 MW
Anläggning för lagring av välwe i mark, vattendrag, sjö eller
annat vattenområde eller i grundvatten för en tillfdrd
energimängd av mer än 3 000 MWh

40.90

B

8

40.100

C

5

40.100

C

3

40.110

C

5

40.120

C

5

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

15

16

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än S 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än SOO tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
l.mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
1.1 enbart bränselförsäljning
1.2 samt även verkstad eller tvätthall
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60,39.70 eller 39.80.

SO.lO

C

SO.20

C

Anläggning där mindre än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras per år

SO.SO-2

3

2
3

U

Timavgift

SKJUTBANOR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

-

92.20

C

mer än 100 000 men högst 200 000 skott per år

4
2
Timavgift

mer än 10 000 men högst 100 000 skott per år
mer än 5000 men högst 10 000 skott per år

AVLOPPSRENING
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter, om
verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mindre än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 90.20.
- mer än 100 men högst 200 personekvivalenter

-

90.10

B

20

90.20

C

8

U

3
2

mer än 25 men högst 100 personekvivalenter

AVFALL
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.

16

90.80

C

3

17

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning fdr mellanlagring av farligt avfall
som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om
mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av farligt avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändeItagande
av skrotbilar som omfattas av bilskrotningsfdrordningen
(2007:186).
Användning fdr anläggnings ändamål av avfall
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

90.40

C

2

90.310

B

10

90.60

C

2

90.120

C

7

90.140

C

2

92.30

C

2

MOTORBANOR
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

17

18

Taxebilaga 3
Uppdragsverksamhet
Dessa avgifter tas ut av uppdragsgivare för miljö-, bygg- och räddningnärnndens tjänster av
servicekaraktär som utförs på uppdrag av enskild eller företag. Tjänstema utförs i mån
av tid d v s om uppdraget ej inkräktar på förvaltningen tillsyns arbete.
Avgifter
a) Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten)
b) Radonmätning (inomhusluft eller dricksvatten)
c) Övriga uppdrag

18

1000 kr/h
1000 kr/h
1000 kr/h

Torsby kommun

sid 29

Kom mu nfuII mäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 169 Timtaxa inom plan- och bygg lagens
område 2014
Dnr KST 2013/694

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens miljö- och byggkontor handlägger bygglov och
planärenden enligt plan- och bygglagen. För timdebitering inom detta område behövs
en av nämnden och fullmäktige antagen taxa.
Bakgrund: Då taxor ska beslutas i kommunfullmäktige förutsätts miljö-, bygg- och
räddningsnämnden redovisa ett förslag till timtaxor för den handläggning och de
tjänster som miljö c ,och byggkontoret tillhandahåller.
För bygglovshantering finns en av fullmäktige antagen taxa enligt SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting). Denna taxa justeras automatiskt mot prisbasbeloppet den
1 januari vmje år.
(I taxan ingår också en faktor som sätts genom beslut i kommunfullmäktige. För närvarande
gäller faktorn 0,8 vilket är den lägsta nivån. Högsta nivå är 1,2. I miljö-, bygg- och
räddningsnämndens budget for 2015 k0I111ner faktorn attforeslås höjas till 0,9).

De beräkningar som gjorts för att ta fram rimliga timpriser inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden har resulterat i timtaxor som också kan tillämpas inom
plan- och byggområdet. Lönenivåerna är jämförbara. Föreslagna timarvoden ligger på
en nivå som motsvarar normalt konsultarvode. Kommunen undviker därmed att bli
pdsledande.
I samband med udda ärenden där taxan inte självklart kan tillämpas kan debitering
mot timavgift bli aktuell. Detta är inte vanligt förekommande.
Vid upprättande av detaljplan med kommunens tjänstemän som planförfattare tas en
momsbelagd avgift ut respektive vid handläggning av detaljplaner tas en
handläggningsavgift ut mot timtaxa men då utan moms.

(Noteras att stadsarkitekten till kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-09-04 inlämnat ett

Justerarens signatur

tI~

tdragsbestyrkande

1D\"--\-O\-o~)

WJ

Torsby kommun

sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

fårslag till taxa också for den kopiering som ingår i handläggning av bygglovs- och
planärenden).
Tidigare beslut: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-04-28 om ny taxa
enligt plan- och bygglagstiftningen. Taxan förutsattes gälla från och med 2011-06-01.
Beslutet expedierades till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-16 i enlighet med förslaget och överlämnade
taxeförslaget till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-31 att tidigare taxor för planer och bygglov
upphävs från och med den nya taxans införande och att ny taxa antas för miljö-, bygg
och räddningsnämndens ansvarsområden i tillämpliga delar enligt nya plan- och
bygglagen (SFS 2011:900) med tillhörande förordningar i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings "Plan- och bygglovtaxa 2011" . Taxan kompletteras med de
förslag till kompletteringar som angavs av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Taxan ska gälla från och med 2011-07-01.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2013-10-24, § 156
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 193

Kommunfullmäktiges beslut
1. Timtaxa för planförfattare och handläggare av planer sätts till 1 000 kronor.
2. Timtaxa för byggnadsinspektör sätts till 1 000 kronor.
3. Tilntaxa administratör (förvaltningssekreterare) sätts till 750 kronor.
4. Tidigare tillämpade motsvarande timtaxor inom plan- och bygglagens område
utgår.
5. Angivna taxor tillämpas från och med 1 januari 2014.

Beslutet skickas till
Mbr

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 170 Maxtaxa inom barnomsorgen 2014
Dnr KST 2013/825

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
oförändrade avgifter inom barnomsorgen.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23, § 63
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 194

Kommunfullmäktiges beslut
1. Maxtaxa för barn i förskoleverksamhet:
Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad.
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad.
Barn 3; 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.
Barn 4: Ingen avgift.
2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg:
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-12-16

§ 171 Maxtaxa angående förlängd
skolbarnomsorg för de barn som beviljats den
insatsen enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 9 § punkt 7.
Dnr KST 2013/826

Sammanfattning av ärendet
Tidigare har barn-och utbildningsnämnden varit huvudman för kommunens
barnomsorg men från 2012-01-01 är även socialnämnden huvudman för en del av
skolbarnomsorgen. Socialnämnden ansvarar för verksamheten för de barn som efter
beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till
skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn. Maxtaxan inom
barnomsorgen innefattar även den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som
beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
9 § punkt 7.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2013-10-29, § 108
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 195

Kommunfullmäktiges beslut
Reglerna om maxtaxa inom barnomsorgen ska även innefatta den förlängda
skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

tdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 172 Detaljbudget 2014
Dnr KST 2013/698

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Angela Birnstein informerar om detaljbudget 2014. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden äskar för 2014; 330 tkr att finansiera ljänst miljösamordnare/energi
och klimatrådgivare. Samhällsutskottet har vid sanunanträde den 19 augusti ställt sig
bakom denna nya ljänst.
Finansiella mål
Förslag till finansiella nyckel tal föreligger.
Långfristiga mål
•

Nettokostnadsandel bör 2015 uppgå till 97 %

•

Kommunens soliditet bör 2015 uppgå till 38 %

De långfristiga målen togs i kommunfullmäktige 2012-12-18, § 142.
Kortfristiga mål
•

Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %

•

Korrununens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

Budget 2014
RESULTATBUDGETIPLAN

antagen KF

Förslag tillägg
enl KSAU

Förslag budget
2014 (inkl tillägg)

2013-06-24

2013-11-18

2013-11-18

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
VERKSAMHETSNETTO
Skatteintäkter
Generella stb och uijämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

-1 480
-135025

O
O

-234750
-278125

-18770

-1 480
-135025
-234750
-278125

-330

-19 100

-500
-1430

-500
-1430

-670080
-34000
-25000
61000
-668080

-330
-1200

454050
199170
23500
6140
2000
-14500
670360
2280

1 110
780
O
690
O
O
2580
4450

O
3400
1870

-670410
-35200
-25000
64400
-666210
455160
199950
23500
6830
2000
-14500
672940
6730

Notering: Förväntad återbetalning av AFA-medel på 14 mkr som under 2013 kommer att
avsättas till fiberutbyggnad ingår inte i ovanstående budget for 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-18, § 118
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 190

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beviljas 330 000 sek för 2014 att finansiera
miljösamordnare/energi och klimatrådgivare.

2.

Övriga nämnder och förvaltningar har anmält att man klarar sig inom beviljade
ramar.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-12-16

3.

Resultatbudget/plan för 2014 antas.

4.

Finansiella mål för 2014 antas:
a) Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %.
b) Kommunens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen

/

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 173 Revidering av ekonomistyrnings
dokument i Torsby kommun 2014
Dnr KST 2013/774

Sammanfattning av ärendet
I dokumentet Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014 sker
redaktionella ändringar av text.

Handlingar i ärendet
Ekonomistyrningsdokument Torsby kommun 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 105
kommunstyrelsen 2013-12-02 § 197

Kommunfu"mäktiges beslut
Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014 godkänns.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

REGLER OCH PRINCIPER FÖR EKONOMISTYRNING
I TORSBY KOMMUN
2014
(antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)
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1 Allmänt
1.1 Inledning
Lagen om god ekonomisk hushållning är en uppmaning att utveckla praxis för att beskriva
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekt. Dälmed vill vi säkerställa en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Detta kräver att ett uttalat ekonomiskt
ansvarstagande måste finnas ända längst ut i organisationen.
Ett tillvägagångssätt för att uppnå detta är en decentralisering av ansvar och befogenheter samt
att ersätta detaljreglering med en styrning som grundar sig på övergripande mål och ramar, s.k.
mål styrning.
För att detta arbetssätt ska fungera i praktiken är det viktigt att det finns klara regler och
principer för kommunens ekonomiska styrning.
Ekonomistyrning omfattar hur organisationen ska arbeta och samverka för att säkerställa en
effektiv resursanvändning. Ansvarsstruktur med ekonomimodeller, relationsprinciper och inte
minst vårt ekonomisystem och dess försystem utgör hjälpmedlen.

1.2 Redovisning
Ämnesområdet redovisning har traditionellt indelats i två delar, externredovisning och intern
redovisning.
Externredovisningen syftar till att utåt ge en rättvisande bild av kommunens finansiella
ställning och utveckling. Principerna för externredovisningen är fastlagda i den kommunala
redovisningslag som gäller sedan 1998 samt i rekommendationer från rådet för kommunal
redovisning.
Den andra delen av redovisningsoml'ådet, internredovisning, handlar om den interna styrningen
av organisationen. Internredovisning, eller ekonomistyrning som är ett vanligare uttryck, syftar
till att åstadkomma en medveten styrning av beslutsfattandet och handlandet inom
organisationen för att uppnå vissa ekonomiska mål.
Ekonomistyrning eller internredovisning riktar sig mot kommunens interna
redovisningsenheter, dvs. nämnder/styrelser och förvaltningar. Ekonomistyrning handlar om att
utveckla modeller för ekonomiskt ansvar för dessa interna redovisningsenheter.
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1.3 Kodplan
Vi följer SKL-rekommendationer och baskontoplan i kommunen.
Övriga koder såsom ansvar, verksamhet och projekt/objekt är framtagna i den meningen att
uppbyggnad och utfOlmning i stor utsträckning återspeglar alla händelser i verksamheten. För
att ha kvar hög aktualitet sker löpande anpassningar till lokala förutsättningar. Dessutom ger
kodsystemet förutsättning att löpande ta fram statistik och nyckeltal.
Det bör eftersträvas att årligen lämna en uppdaterad kodplan i samband med att ett nytt
bokföringsår påböljas.

2 Ledningsfilosofi
Kommunen ska arbeta efter principen mål styrning i kombination med decentralisering och
delegering av ansvar och befogenheter. Det betyder att alla budgetansvariga bör ges möjlighet
att delta i processen budget, uppföljning och bokslut.

3 Organisation
Organisationen anpassas efter ledningsfilosofin. Organisationen ska vara uppbyggd så att ett
entydigt och decentraliserat ansvar för verksamheten och ekonomin främjas.

4 Vision och mål
Målstyrning kräver att det finns mål och att de följs upp. Fullmäktige har under 2012 antagit en
vision för 2020 som sedan förtydligats i ett antal delmål på områden infrastruktur och
kommunikation, samhällsservice, boende och livskvalitet, näringslivsklimat, kompetens och
kvalitet samt hållbar utveckling.
Vmje nämnd och styrelse skall anta egna mål inom ramen för fullmäktiges delmål. Dessa skall
tydliggöra VAD nämndens/styrelsens mål för den egna verksamheten är. Därefter är det upp till
förvaltningar och/eller avdelningar att planera för HUR man vill göra för att nå politikens
direktiv. Dessa HUR-mål skall också fÖliydligas med mätbara mål och nyckeltal, vem som
ansvarar för målets förverkligande samt när målet skall vara uppfyllt. Måldokumentet ska vara
ett levande dokument där nya mål löpande får ersätta de som uppnåtts.
AvrappOlieringen av status skall ske från förvaltning/avdelning till nämnd/styrelse löpande
men dock senast i samband med budget, delårsuppföljningar och bokslut (minst 5 ggr/år). Vid
samma tidpunkt sker en uppdatering till KSAU och KS. Senast vid årsbokslut och antagande av
budget skall KF erhålla en rappOli om hur nämnder och verksamheter har arbetad med målen
och vilka resultat som har åstadkommits.
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5 Ekonomiskt ansvar
Varje nämnd och styrelse ska fördela det ekonomiska ansvaret för sin verksamhet på olika så
kallade "Ansvar". Det ekonomiska ansvaret innebär förutom löpande ekonomiskt ansvar för
verksamheten att budget-, uppföljnings- och bokslutsarbete ingår i arbetsuppgifterna. Dessutom
äger den ansvariga beslutsrätten för sin unika ansvarskod.
Inom ramen för lagar, avtal, politiska beslut och mål ska den ansvarige kunna påverka alla
resurser som krävs för verksamheten. Detta gäller såväl sammansättningen av resurser som
kvantitet, kvalitet, kostnaderna och eventuella intäkter.
Särskilda restriktioner för resurser som innebär långsiktiga ekonomiska bindningar ska
fastställas i budgetdokumentet.
Det är viktigt att man vid vmje beslutstillfålle på nämndlstyrelsenivå eller ansvarsnivå tar
hänsyn till vad som är bäst för kommunen och koncernen Torsby och inte bara ser till det mest
fördelaktiga för sin egen verksamhet.

6 Ekonomisystem
Ekonomisystemets roll är central när det gäller att få en väl fungerande ekonomistyrning och
ekonomisk redovisning. Grundläggande för ett ekonomisystem är att det visar organisationen
och dess ansvars struktur. Systemet ska kunna fördela kostnader och intäkter efter ansvar och
befogenheter på detaljerad verksamhetsnivå och samtidigt ge en samlad bild av verksamheten.
Ekonomisystemets mål är att ansvariga får tillgång till den ekonomiska infOlmation som de
behöver för att klara sitt åtagande.

7 Anslagsbindningsnivåer
7. 1 Driftbudget
Kommunfullmäktige ska anvisa medel för driftbudgeten genom att anslå ett nettobelopp för
respektive nämnd och styrelse. I nettobeloppet ska samtliga kostnader och intäkter för
verksamheten ingå. Tilldelat driftanslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten.
Nämnden/styrelsen fördelar sitt driftanslag på ansvar och verksamheter genom att upprätta en
detalj budget.
•
•
•

Omdisponering av anslag under löpande budgetår inom ett ansvar och/eller verksamhet
verkställs av budgetansvarig
Omdisponeringar mellan ansvar och/eller verksamheter beslutas av respektive nämnd
och styrelse.
Omdisponeringar mellan olika nämnder och/eller styrelser beslutas av
kommunfullmäktige.
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7.2 Investeringsbudget
Tilldelade medel för investeringar ska anses vara en ram och är den yttersta restriktionen för
vad som får investeras under året (se punkt 13).
Löpande avstämning mot planerade investeringar och omflyttningar av beviljade
investeringsanslag fastställs av respektive nämnd och styrelse.
Nytillkommande, volymökande investeringar fastställs av fullmäktige.

7.3 Rutiner för omdisponering av anslag
Omdisponeringar ska snarast efter beslut skriftligen, och där det finns genom protokollsutdrag,
rapporteras till ekonomiavdelningen för revidering av inrappOlierade budgetanslag.
Om en omdisponering inte bedöms som tillräcklig för att täcka eventuellt underskott och/eller
för att korrigera verksamheten är nämnden/styrelsen alltid skyldig att via kommunstyrelsen hos
kommunfullmäktige väcka förslag till finansiering av budgetavvikelsen samt förbereda detta
förslags genomförande.

8 Budgetprocessen
8.1 Budget
Varje generation ska betala sin egen service. Servicen skall kunna vidmakthållas utan att
skatten måste höjas.
Budgeten är ett viktigt instrument när det gäller att styra den ekonomiska utvecklingen.
Kommunen ska enligt kommunallagen upprätta en ekonomisk treårsplan där budgetåret alltid
är periodens första år. Budget och treårsplan ska innehålla mål och riktlinjer för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Mål ska finnas för:
Hur mycket får verksamheten kosta
Investeringar och finansiering
Fölmö genhetsutvecklingen
Eftersom kommunen arbetar med mål styrning ska också budgetprocessen byggas på
verksamhetsmål och deras mätning. Det betyder att budgeten fördelas utifrån beräknade och
prognostiserade behov (kvantitet och kvalitet) snarare än resurser. Att ha en detaljerad plan för
kommande år samt en plan för ytterligare minst två år är en förutsättning för nämnder och
styrelser för att kunna visa konsekvenser av fastställd budget och flerårsplan. Utöver de
ekonomiska konsekvenserna skall vmje nämnd och styrelse presentera
verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmål (se även punkt 4, visioner och mål) samt ett antal
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mätbara nyckeltal avseende kvantitet, kvalitet och pris (kostnad per enhet).
Budgeten, som är en netto budget, anger den yttersta ramen för verksamheten och får inte
överskridas. Budgeten ska beredas av budgetberedning senast i maj året innan budgetåret. Vid
detta tillfålle föreslås en budget för minst tre år, investeringsvolymen för tre år samt
förvaltningar och nämnders mätbara mål och nyckeltal som visar att verksamheten drivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt för samma period och att verksamheten är förenlig
med de av fullmäktige antagna långsiktiga visioner och mål.
Dessutom ska minst två mätbart mål för kommunens finansiella utveckling antas/revideras.
Budget, investeringsvolym samt mätbara mål och nyckeltal fastställs av kommunfullmäktige
senast i juni året innan budgetåret.
Vid samma tidpunkt avgörs utdebiteringsnivån (kommunalskattesats).
I enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning ska vmje års löpande intäkter inte bara
vara stöne än de löpande kostnaderna utan utrymme måste skaffas för att säkra kommunens
kapital från t ex inflation, för att kunna självfinansiera investeringar och för att kunna gardera
sig mot finansiella risker samt för att skapa utrymme för ökande åtaganden. Budgeten är ett
levande dokument som löpande måste anpassas till forändrade fomtsättningar och både
kostnader och intäkter kan behöva revideras under pågående planperiod.

8.2 Detaljbudget
Senast i november året innan budgetåret ska samtliga nämnder och styrelser vara klara med sitt
förlag till detalj budget för det kommande budgetåret. Detaljbudget ska rymmas inom anvisad
budget och inom de mål, riktlinjer och anvisningar i övrigt som fullmäktige angett. Arbetet
med detalj budget skall ses som en avstämning som varje förvaltning gör inför respektive
nämnd (se punkt 6.1). Efter sammanställning av alla detalj er överlämnas budgetmaterialet
inklusive de planerade investeringar som ryms inom fastställd ram för kännedom till
kommunstyrelsen och fullmäktige. Detta skall ske senast i december året innan budgetåret.
Vid samma tillfålle ska förslag till taxor och avgifter behandlas och lämnas för beslut till
fullmäktige, även om dessa taxor är oförändrade i förhållande till året. Dessutom är det här
sista tillfållet att uppdatera mål och nyckeltal som är komplement till den ekonomiska
redovisningen och som ingår i arbetet med god ekonomisk hushållning. Också de finansiella
målen for den kommande planperioden kan här revideras/antas.
Detaljbudgeten presenteras därefter for de fackliga organisationerna och lämnas vidare till
ekonomiavdelningen för fortsatt bearbetning. Senast första arbetsdagen i första året av
budgetperioden skall detaljbudgeten vara tillgänglig i kommunens redovisningssystem.
Enbart vid konsekvenser och/eller verksamhetsförändringar av avgörande politisk betydelse
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eller om en utökning av budget anses vara den enda möjligheten att kunna bedriva den
verksamhet man fått uppdrag att utföra, lämnas ärendet för beredning och beslut till
kommunstyrelsen och fullmäktige.

8.3 Budgetprocessen
Mer detaljerade anvisningar och direktiv för budgetarbetet lämnas vmje år i ett särskilt
budgetdokument.
Med ovanstående budgetmodell kan budgetberedningens arbete koncentreras och imilctas på
helhetsavvägningar och k011'igeringar. Arbetet blir styrt genom politiska mål och
viljeimiktning. Denna modell ger även möjlighet till förvaltningar och nämnder att starta
arbetet med detalj budgeten utifrån egna behov och möjligheter.
Om stora förändringar sker efter att budget antagits i juni året innan budgetåret kan den
politiska ledningen, initierat av nämnder/förvaltningar, begära att budgeten
kompletteras/ändras. Detta kan ske löpande även under pågående budgetår om omständigheter
kräver detta.

9 Ekonomisk uppföljning
9.1 UppföJjningsrutiner
Det är mycket viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp
regelbundet under budgetåret. Varje ansvar rapporterar sitt driftresultat till sin respektive
nämnd som i sin tur rapporterar till kommunstyrelsen som sedan lämnar över ärendet till
fullmäktige. Uppföljningen ska avse både drift- och investeringsredovisningen. Dessutom skall
rappOlieringen innehålla en avstämning mot uppsatta mål.
Mellan nämnd/styrelse och ansvarig samt mellan nämnder/styrelse och fullmäktige ska en
uppföljning med helårsprognos ske månadsvis. Uppföljningen bör omfatta kostnader och
intäkter samt minst en gång varje teliial innehålla verksamhetsmått för volymer, styckkostnader
och om möjligt för kvalitet.
Även investeringar skall månadsvis stämmas av mot plan samt kompletteras med prognos.

9.2 UppföJjningsrapporlens innehåll
Den månadsvisa uppföljningsrapporten till nämnder och kommunstyrelsen!
kommunfullmäktige ska i första hand ge information om avvikelser mot budget, plan eller mål,
orsak däliill samt förslag till åtgärder för att komma tillrätta med differensen. Även en
årsprognos skall upprättas månadsvis.
Uppgifter om huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
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samt avstämning mot mål och nyckeltal skall ske minst tre gånger per år, dvs. vid vmje
delårsrapp01i, per sista april och per sista augusti samt i årsbokslut. I samband med detta skall
resursåtgång, prestation, resultat och effekt redovisas. Vid dessa tillfällen skall även
investeringar stämmas av mot budget.
Avvikelser inom en nämnd eller styrelse hanteras inom respektive nämnd eller styrelse. Om
prognosen visar på en negativ avvikelse av helårsresultatet mot budget för en nämnd eller
styrelse måste detta tillsammans med åtgärdsförslag omgående rapporteras till KS som för
ärendet till fullmäktige. Uteblivet agerande vid prognostiserat underskott betyder att man ökar
sin av fullmäktige tilldelade ram utan beslut från fullmäktige.
Rappmieringen ska ske på nämnd/styrelsenivå.

9.3 Tider för rapportering
Rapporteringen från nämnderna och styrelserna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska
ske varje månad. Inf01mationen ska vid vmje tillfälle kompletteras med prognoser. Samtidigt
ska åtgärder för att undvika befarade underskott redovisas. Åtgärdsplanen ska innehålla åtgärd,
tidplan, effekt samt ansvarig. Vmje åtgärd skall styrkas även ekonomisk. Ett underskott som
inte åtgärdas innebär i praktiken en utökning av ram och måste hanteras av
kommunfullmäktige.
Rappmieringen efter april och augusti skall göras i st01i sett med samma omsorg som bokslutet
den 31 december. Bokslutet den 31 augusti kommer att vara Torsby kommuns delårsbokslut.
Det årliga bokslutet görs per den 31 december. Särskilda anvisningar skickas från
ekonomienheten inför vmje årsbokslut.
I augusti och i december skall även målen för god ekonomisk hushållning samt mål och
visionsarbetet stämmas av.

10 Bokslut/årsredovisning
När verksamhetsåret är slut ska samtliga nämnder och styrelser upprätta ekonomisk samman
ställning och avge en verksamhetsberättelse enligt de bokslutsanvisningar som framtas vmje år.
Uppgifterna ska färdigställas så snabbt som möjligt och behandlas av respektive nämnd och
styrelse. Senast i februari månad efter redovisningsårets utgång ska bokslutsberedningen
behandla bokslutet och gå igenom de olika verksamheternas resultat tillsammans med
respektive ansvarig nämnd och styrelse. Beredningen ska bland annat granska resultat,
måluppfyllelse och utförda prestationer. En utvärdering av om resultatet är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om ska sedan läggas till förvaltningsberättelsen.
Senast den 15 april ska kommunens totala årsredovisning färdigställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Sedan går bokslutet vidare till revisorerna f6r granskning innan
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det behandlas av kommunfullmäktige senast under maj månad.

11 Resultatöverföring
I och med att balanskrav stipuleras av lag, är möjligheten till resultatöverföring utan att riskera
kommunens framtida resultat mycket begränsade. Det krävs en stabil ekonomi med ett resultat i
nivå med fullmäktiges mål om minst 3 % för att kunna säkra att en överflyttning av
resultatmedel inte äventyrar kommunens totala resultat.
Undantag ska göras för kommunens affårsverksamheter såsom V A, sophantering och
fastighetsförvaltning. Detta kräver att kommunens affårsverksamheter redovisas avskild från
övrig verksamhet. Över- och underskott ska vid årets slut redovisas särskilt och i samband med
bokslutsberedning ska tilläggsbudget göras för dessa verksamheter. Förutsättning för en
överföring av vinsten är dock att avdelningen totalt återlämnar intjänade medel som ett plus till
kommunens eget kapital. Medlen får alltså inte användas i andra verksamheter. Med vinst
menas i detta fall ett plus genom att intäkter överstiger kostnader och inte ett plus mot budget!
Lämnat utrymme för finansiering av investeringar som inte har utnyttjats under året flyttas till
kommande års investeringsutrymme. På samma sätt kommer ett underskott att minska
kommande års utrymme.

12 Tilläggsanslag
Av kommunfullmäktige tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
tilldelat anslag inte räcker till planerad verksamhet måste åtgärder företas så att verksamheten
ryms inom anvisad budget (anslagsbindningsnivå). Befarad underskott ska lösas i första hand
genom att förändra i verksamheten, i andra hand genom att omdisponera medel inom tilldelad
ram för nämnden/styrelsen. Om inte någon av dessa åtgärder kan lösa befarat underskott så kan
i tredje hand tilläggsanslag äskas hos kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan bevilja ytterligare medel enbart då balanskravet inte riskeras.
Nya investeringar kan fullmäktige bevilja löpande under året. Frågan om finansiering ska tas
upp vid vmje tillfålle.

13 Inventarieredovisning
13.1 Definition av drift och investering
Kriterierna för att ett inventarieinköp ska bokföras som driftkostnad eller som investering är
varaktighet och anskaffningsvärde samt behov av periodisering.
Ett inventarieinköp ska betraktas som investering om inköpspriset för det enskilda objektet
uppgår till minst ett basbelopp och har en varaktighet av minst 3 år. Övriga inventarieinköp ska
bokföras som driftkostnad.
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13.2/nventarieförleckning
Kommunens olika förvaltningar ska upprätta inventariefölieckningar för särskilt stöldkänsliga
inventarier och årligen aktualisera dessa med det som tillkommit eller skrotats under året.
Ansvar för att hålla en aktuell fÖlieckning ligger hos förvaltningarna.

14 Investeringar/materiella anläggningstillgångar
Investeringar är utgifter för anskaffande av tillgångar som bedöms kunna användas under flera
år. Tillgångar som förbrukas löpande betraktas som driftskostnad.
En materiell anläggningstillgång är en tillgång i balansräkningen där det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelarna med innehavet kommer kommunen till del och
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utgifter för reparationen och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att
vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period de
uppkommer.
Gränsdragningar mellan investering och underhåll måste i många fall grundas på kvalificerade
bedömningar. Viktigt är dock att man använder samma principer vid bedömmande så att risken
minimeras att olika redovisningsprinciper används i olika projekt.
För att kunna säkerställa att reglerna följs krävs det att förkalkyler upprättas för större projekt,
där investeringar och utgifter för underhåll och reparation klmi definieras. Kalkylerna ska
sedan följas upp löpande samt efter att projektet har färdigställts.
Dessutom ska underhållsplaner för alla större anläggningstillgångar tas fram för att säkra en så
jämn kostnadsbild mellan åren som möjligt.

14.1 Finansiering av investeringar
14.1.1

Självfinansiering

Avgörande för genomförande av investeringar är tillgängliga resurser, dvs. hur mycket pengar
det finns kvar efter driftskostnaderna betalts. Möjlig självfinansiering är:
•
•
•

Värdet av avskrivningarna
Överskott i verksamheten
Försäljning av tillgångar

14.1.1.1 Självfinansiering genom värdet av avskrivningar
V mje verksamhetsområde ska ges ett investeringsutrymme motsvarande sektorns bidrag till
självfinansieringen som utgörs av avskrivningarnas värde. Detta garanterar att värdet för varje
verksamhets investering säkerställs eftersom återinvesterar årligen sker i samma nivå som
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investeringar förslitits (genom avskrivningar). Hur stOli vmje områdes utrymme är bestäms när
budget tas för kommande år.
Om särskilda skäl talar för annan prioritering ska kommunfullmäktige kunna besluta om annan
fördelning.
14.1.1.2 Självfinansiering genom värdet av överskott
Ett annat sätt att finansiera våra investeringar är genom överskott från årlig verksamhet. Dessa
medel används till nyinvesteringar av strategisk karaktär som anses lönsamma, som ger tillväxt
eller som beslutas om på grund av ny lagstiftning eller höjda ambitioner. Dessa investeringar
beslutas i detalj av KS/fullmäktige. Fördelning av dessa medel sker i samband med budget
och/eller löpande under året.

14.1.2

Extern finansiering

Tillgänglig extern finansiering kan utgöras av:
•
•
•

Lån
Bidrag
Externa finansiärer

14.1.2.1 Nyinvesteringar genom ökad skuldsättning
Ett tredje sätt att finansiera investeringar är genom nyupplåning. Detta får tillämpas för
investeringar som politiskt bedöms som strategiska eller som genererar hyresintäkter eller
tillväxt på annat sätt. Dessa investeringar beslutas löpande av kommunfullmäktige.

15 Kapitaltjänstkostnader
15. 1 Beräkningsmetod
Kommunen ska använda den nominella metoden för beräkning av kapitaltjänstkostnader. Detta
innebär att avskrivningen beräknas utifrån anskaffningsvärdet och den ekonomiska livslängd
som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting
Den interna räntan ska räknas efter bokfört värde och räntesatsen ska bestämmas årligen i
samband med vårens budgetberedning. Kapitaltjänstkostnaden ska normalt belasta aktuell
förvaltning året efter investeringsåret. Årets faktiska kapitaltjänstkostnad fastställs i samband
med bokslutet året innan då avslaivningsunderlaget bearbetas utifrån genomförda
investeringar.

Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun

15/21

15.2 Nämnden/styrelsens kostnadsansvar
Nämndemas ansvar omfattar, fömtom "nOlmala" driftutgifter förenade med investeringen, även
ansvar för kapitalkostnadema. Det betyder att kapitalet inte är en "fri resurs" utan
nämnden/styrelsen får inom sin tilldelade ram betala en finansiell ersättning i form av
kapitalkostnader för utnyttjade av anläggningstillgångar.
Nämnden/styrelsen ska upprätta investeringskalkyler enligt följande:
Totalkostnad för projektet
Framtida driftkostnader
Kapitalkostnader (avskrivning och internränta)
Starttidpunkt och fårdigställandetid
Finansieringsförslag
Konto/koder
Projekten ska alltid följas upp och återrapporteras löpande samt efter fårdigställande.
Projekt som genomförs för att effektivisera det intema arbetet måste först bära sina egna
kostnader innan kostnadsbesparing kan räknas tillgodo. Detta ska i vissa fall leda till
intemdebitering eller budgetjustering.

15.3 Finansiering av kapitaltjänstkostnader
Varje investering genererar kostnader. Dessa innefattar avskrivningar, kapitaltjänstkostnader
samt kommande löpande kostnader för drift och underhåll. Kapitaltjänstkostnader omfattas av
verksamhetemas kostnadsansvar och bör hanteras i vmje förekommande fall och enligt
följande:

15.3.1.1 För investeringar inom värdet av avskrivningar
För återinvesteringar i nivå på värdet av avskrivningar är löpande kostnader redan budgeterade
och behöver därför inte särskilt beaktas.

15.3.1.2 För investeringar inom värdet av överskott eller genom ökade

skuldsättning
Vid nyinvesteringar ska frågan om finansiering av ökade kapitalkostnader och/eller internhyra
lyftas i samband med att investering beslutas. Slutligt beslut om nivån av ersättning för ökade
kapitaltjänstkostnader tas i samband med bokslut, då fårdigställda investeringar återrapporteras
som en särskild punkt. Vid detta tillfålle, då den verkliga nivån för avslutade investeringar är
känd, beslutas om kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader.
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Vid vmje budgettillfålle bör därför medel för att ersätta verksamhetema för sina
kapitaltjänstkostnader för nyinvesteringar avsättas.
Vid vmje nyinvestering ska också finansiering av tillkommande driftkostnader lyftas. Vid
beslut om investering ska därför stipuleras hur kommande driftkostnader finansieras.

15.4 Finansiering av ökade kostnader för drift och underhåll på grund
av nyinvestering
Frågan om ersättning för ökade drift- och underhållskostnader tar vmje förvaltning upp vid
behov i samband med budgetberedningen.

16 God ekonomisk hushållning
Torsby kommun ska ha verksamhet och ekonomi inte bara i balans utan inom ramen för god
ekonomisk hushållning. Att uppnå en god ekonomisk hushållning kräver att Torsby kommun
som ansvarig för förvaltningen av medborgamas skattepengar alltid strävar efter att dessa
används på effektivast möjligaste sätt.
Vid upprättande av budgeten ska det inte enbart framgå hur verksamheten ska finansieras och
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin
ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I praktiken
betyder det att övergripande verksamhetsmässiga mål som direkt är knutna till kommunens
långfi-istiga mål och visioner ska kopplas ihop med ekonomin så att dessa mål relaterar till god
ekonomisk hushållning. Relevanta nyckeltal skall ska beskriva dåtid, nutid och framtid. Målen
ska beskriva framtid och ska kunna jämföras över tid.

Lagen om god ekonomisk hushållning är en uppmaning att utveckla praxis för att beskriva
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekt. Detta säkerställer en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Förvaltningsberättelsen för delår och helårs ska innehålla en utvärdering av om målen för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Särskilda anvisningar framgår i dokument om god ekonomisk hushållning. Se även punkt 4 om
visioner och mål
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17 Affärsmässig verksamhet
Den affårsdrivande verksamheten ska vara självbärande. Eventuella undantag från detta
beslutas av kommunfullmäktige i samband med behandling av kommande årsbudget.
Avgiftsuttag ska ske så att täckning ges, inte enbart för verksamhetens direkta kostnader, utan
också av kalkylerad andel av olika overheadkostnader, till exempelkommunledning, personal,
ekonomiadministration etc.
Taxan ska vara satt så att den täcker upp ett rimligt framtida periodiskt underhåll.
I den mån överskott eller underskott uppkommer i den affårsdrivande verksamheten ska detta
redovisas inom affårskollektivet och flyttas med. Över- eller underskott kommer innan
överflyttning räknas av mot förvaltningens resultat. Över- eller underskott kommer att
behandlas i bokslutsberedning och tilläggsbudget kommer att göras för dessa verksamheter.
För att klarare belysa kommunens ekonomiska ställning och utveckling ska affårsdrivande och
skattefinansierad verksamhet skiljas åt både i budget och i årsredovisning.
Se även punkt 11, resultatöverföring!

18 Interna tjänster
18.1 Ansvar för samtliga kostnader
I en decentraliserad organisation är det viktigt att vmje verksamhet tar ansvar för samtliga egna
kostnader samt att man får möjlighet att påverka vilka varor och tjänster som ska användas i
verksamheten. Detta gäller både interna och externa tjänster. Man ska lokalt kunna avgöra
omfattning, kvalitet, volym med mera.
En förutsättning för ett riktigt val är då att även interna tjänster prissätts och att ett köp och
sälj förhållande upprättas mellan olika enheter inom organisationen. Genom internpriser görs
köparen medveten om vad tjänsterna kostar. Internpriser motiverar också köparen att påverka
tjänsternas innehåll och därmed kan resurserna utnyttjas effektivare.

18.2 Modeller och principer för interndebitering.
Respektive enhet ska således belastas med kostnaderna för intern service. Detta kan ske enligt
följande två modeller:
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Ett internprissystem, dvs. en affår mellan två parter som ingått ett avtal med
varandra och som under vissa f6rutsättningar köper och säljer tjänster till
varandra (t ex hyror, mat, städ). Viktigt är att ett avtal upprättas mellan parterna.
Kostnadsfördelning, dvs. en centralt fastställd f6rdelning av olika gemensamma
kostnader utan att köp/sälj relationer upprättas (t ex GS-löner, IT och
telefonkostnader). En överenskommelse ska finnas mellan pmierna.
Följande huvudprinciper ska gälla vid intern debitering:
I och med ett decentraliserat kostnadsansvar ska frihet finnas i valet av resurser.
Principen att den prestation som ger mest för pengarna ska väljas. Detta innebär
ett friare val mellan interna och externa leverantörer men också ett accepterande
av intern konkurrens. Den samlade effekten för kommunen måste dock alltid
vägas in och målet för kommunen ska vara att i varje läge utnyttja befintliga
resurser optimalt.
Huvudregeln vid internprissättning ska vara att den baseras på självkostnaden.
Självkostnadskalkyler gör att slutanvändarna, verksamheterna, belastas med
verklig kostnad och inte är med och genererar över- eller underskott i andra
verksamheter. All interndebitering ska stödjas av avtal som upprättats mellan
köpare och säljare.
Debitering ska ske endast om värdet av tjänsterna står i ett rimligt förhållande till
kostnaderna för själva debiteringsarbetet. Gränsen bör ligga vid 1 000 sek.
Där kostnadsfördelning inte tillämpas, alltså vid en affår mellan två pmier, ska
debitering ske med internfaktura genom kommunens interndebiteringssystem.
Även här bör lägsta värde per faktura inte understiga 1 000 sek.
Vid periodiska debiteringar/kostnadsfördelningar eller vid debiteringar/
kostnadsfördelningar av mindre värde ska det eftersträvas att använda sig av
.schabloner, för att sedan, om behov finns kunna stämma av värdet vid några få
tillfållen.
Vid debiteringar mellan interna köpare och säljare som skriftligen ingått ett avtal
eller en överenskommelse och där priset är fastlagt för minst ett år, behöver
köparen inte attestera räkningen utan kostnaderna kommer direkt att belasta
köparen.

18.3 Kostnader som alltid ska interndebiteras
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Kostnader för nedanstående interna verksamheter ska alltid intern debiteras:
Hyra av fastigheter och lokaler
(särskilt reglemente om debitering av intema hyror ska finnas)
Städning
IT -kostnader
Kostnader för leasingbilar
GS-personal, maskiner och transportmedel
Tillagning och servering av kost
Företagshälsovård
Arsvisa intema debiteringar ska ske i bÖljan på året dock senast 31 januari!

19 Köp av externa varor och tjänster
All upphandling av varor och tjänster regleras genom "lagen om offentlig upphandling" (LOU).
Upphandling och inköp ska alltid ske enligt upphandlingspolicy för Torsby kommun och enligt
Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet.

20 Fakturahantering
20.1 Leverantörsfakturor
Kommunens fakturahantering är till största delen decentraliserat. Betalning av
leverantörsfakturor hanteras av de flesta verksamhetema själva.
Numera hanteras nästan alla av kommunens fakturor elektroniskt. Detta innebär att många
manuella arbetsmoment har försvunnit som t ex postöppning, ankomstregistrering,
slutregistrering och arkivering.
Det är av största vikt att alla inkomna räkningar hanteras skyndsamt vad gäller kontering,
godkännande och attest. Bevakning av förfallodag görs av systemet och åligger inte den
enskilde. Fördröjd betalning leder till merkostnader genom avgifter och räntor.
När det gäller innehållet i fakturan, såsom belopp, mottagarkonto och betaldatum ligger
kontrollansvaret hos attestanten. Särskild uppmärksamhet skall läggas på momsdebiteringen!

20.2 Kundfakturor
Kommunens kundfakturor skapas på ekonomiavdelningen efter underlag från verksamhetema
både manuellt och via fil. Stora faktureringar skickas till ett extemt företag för utskrift och
distribution. De flesta fakturor kan kunden också få som e-faktura.
Det är av vikt att all fakturering till kund sker omgående och utan dröj smål!
Betalningar läses in via fil med undantag för utlandsbetalningar och betalningar från
inkassobolag. Autogirobetalning finns att ansöka om för alla kunder som har ett svenskt
bankkonto och är att eftersträva.
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Kravverksamheten är upplagd så att påminnelse skickas ut innan fakturoma skickar till inkasso
hos inkassobolag via fil.

21 Intern kontroll/attest och utanordning
Kommunfullmäktige har antagit ett intemkontrolldokument för Torsby kommun. Dokumentet
innehåller syftet, organisation samt instruktioner för uppföljningen av den intema kontrollen.
Det innehåller också ett direkt uppdrag till kommunstyrelsen att upprätta
förvaltningsövergripande anvisningar och regler.
Dessa anvisningar och regler har upprättats och gäller för alla nämnder och styrelser samt för
kommunens bolag.
Respektive nämnd, styrelse och bolag ansvarar för att den intema kontrollen fungerar
tillfredställande. Detta innebär bland annat att det ska finnas rutiner som gör att redovisningen
blir riktig och fullständig och att resursema används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Dessutom ska en tillförlitlig finansiell rappOliering och information om verksamheten
säkerställas.
Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer
och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet, iakttagande av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m innefattar lagstiftning såväl
som kommunens intema regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
Till följd aven decentraliserad organisation är antalet beslutsattestanter stoIi. Det är viktigt att
ansvarsfördelningen löpande gås igenom så att ingen person ensam får sköta en transaktion i
alla led.

21. 1 Internkontroll
Det reglemente för intem kontroll som kommunfullmäktige antagit är det som är grunden för
fl'ågor beträffande den intema kontrollen, attest och utanordning.
RappOliering av utförda kontroller lämnas till nämnder och styrelser löpande dock senast inför
bokslutet i februari året efter kontrollåret, då rappOliema lämnas till kommunstyrelse, revisorer
och fullmäktige.
Nya planer för kommande årets internkontroll ska antas av nämnder och styrelser senast i
december året innan. Även dessa lämnas över till kommunstyrelsen, revisorer och fullmäktige.

21.2 Medelsförvaltning/finanspolicy
Principer och regler för kommunens och dess bolags medelshantering och finanspolicy är
fastställda i ett särskilt dokument som antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet uppdateras
årligen och lämnas till fullmäktige vmje år i samband med att detalj budgeten överlämnas.

Regler och principer for ekonomi styrning i Torsby kommun
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22 Försäkringar
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att försäkringsskyddet är tillfredsställande ordnat.
Det åligger dock vmje nämnd att rapportera vmje inträffad fårändring och skada som kan
påverka försäkringsskyddet.
Riskhanteringsgrupp bör finnas för samordning av förebyggande riskhanteringsåtgärder mellan
de olika förvaltningarna.

23 Utbildning
En utvecklad resultat- och ansvarsorienterad ekonomimodell ställer krav på
ekonomiadministrativ kompetens av varierande slag, dels för olika nivåer i organisationen och
dels för olika områden som ex. budgetering, redovisning, kalkylering och affärsmässighet.
Det är viktigt att kraven på kompetens bedöms och tillgodoses för respektive nivå.
EKONOMIAVDELNINGEN
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I detta reglemente definieras vad som menas med internkontroll av ekonomiska
transaktioner och vilket ansvar de olika nämnderna och styrelserna har.
Attestförfarandet är en del av den ekonomiska internkontrollen.
Reglementet kompletteras med anvisningar som fastställs av kommunstyrelsen. Det
tillkommer på varje nämnd och styrelse att utforma sin internkontroll inom ramen för
detta reglemente och de anvisningar kommunstyrelsen utfärdar.

§ 1 Omfattning och ansvar
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att
förvalta eller förmedla.
Nämnd eller styrelse ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde
och för att bestämmelserna i detta reglemente iakttas.

§ 2 Syftet med intern kontroll
Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till att

•
•

•
•

•

främja effektiviteten så att kommunens resurser används i enlighet
med fattade beslut
säkerställa en rättvisande redovisning
trygga tillgångarna och förhindra att kommunen får extra kostnader
på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel
trygga den anställdes möjlighet till korrekt ekonomihantering
säkerställa att bestämmelser och överenskommelser följs

§ 3 Attestering
Transaktioner skall attesteras innan de bokförs. Följande typer av attester kan
förekomma i kommunen.

•
•
•

•

beslutsattest - kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor
mottagningsattest - kontroll mot leverans/prestation
granskningsattest - kontroll mot uträkning
behörighetsattest - kontroll av behörighet,
(används endast inom ramen för internkontrollen)

Varje nämnd/styrelse kompletterar med övriga kontroller som man finner påkallat.
Varje nämnd utser befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller ersätta
attestant. Nämnd eller styrelse kan delegera till förvaltningschef att utse namngivna
personer till beslutsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter
inom funktioner som tilldelats attesträtt av nämnd.
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Attestmomentet får inte utföras av den som själv skall betala till kommunen och där ta
emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. Detta gäller även
om betalningsmottagare eller betalare är attestantens make, förälder, barn, sambo,
syskon eller annan närstående. Attestmomentet får heller inte utföras på egen
transaktion som avser löneförmån, mobiltelefon etc.
Varje nämnd/styrelse svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över
utsedda attestanter.
Attestanter är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder.
Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för tillämpningen av detta reglemente.

§ 4 Kontering
För att kunna uppvisa en rättvisande bokföring är det av yttersta vikt att kontering av
samtliga intäkter och kostnader är rätt. Med en felvisande bokföring som grund kan
felaktiga beslut om kommunens framtid komma att fattas.
I ekonomistyrning och verksamhetsstyrning arbetar vi bland annat med olika
nyckel tal. Om bokföringen är fel blir nyckeltalen fel. Med fel nyckeltal finns risken att
verksamhetsstyrningen får fel fokus.
Det är en plikt för vmje nämnd/styrelse att även ha rutiner för internkontroll av
konteringen.

§ 5 Handkassor
I kommunens verksamheter finns det i ett flertal handkassor. Hantering av kontanta
medel innebär alltid en risk för felhantering. Fel kan ske genom exempelvis
felräkningar eller att ett inköp inte redovisas med kvitto.
Torsby kommun har som mål att avveckla samtliga kontantkassor. Detta inte bara för
att säkra medelshanteringen. Det är också på grund aven ökad risk för rån när
samhället blir mer och mer kontantlöst.
För de som tills vidare hanterar en handkassa gäller att den som är ansvarig för
handkassan skall i första hand skaffa kontanta medel med hjälp av ett inköpskort. All
avräl<ning görs därefter mot leverantörsfaktura en gång per månad.
I många av våra verksamheter förekommer dagliga in- och utbetalningar med
registrering på remsa i kassaapparat. Om inte dagrapport upprättas dagligen, måste
dock pengarna räknas och verifieras med notering och attestering i anteckningsbok
som skall finnas tillgänglig för kassapersonalen. Varje kontantkassa skall varje dag
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räknas och noteras med attest i bok om innestående medel även på förvaltningar där
ingen maskinell hantering förekommer.

§ 6 Ekonomiavdelningen
Utöver respektive nämnd/styrelses internkontroll av kontering har
ekonomiavdelningen rätt att genom stickprovskontroller undersöka riktigheten i
konteringen i samtliga nämnder och styrelser.
Ekonomiavdelningen skall även kunna göra stickprovskontroller av attesteringen i
kommunens samtliga förvaltningar.

§ 7 Kontokort/betalkort
Betalkort är ett av de betalningsmedel som kommunen kan använda sig av. I första
hand skall kommunen sträva efter att betalningar sker med faktura från leverantörer
som underlag.
Betalkortet ersätter inte, utan utgör ett komplement, till kommunens
betalningsrutiner !
Beslut om tilldelning av betalkort
- F örtroendevald eller kommunchef beslutar kommunstyrelsens ordförande
- För kommunstyrelsens ordfdrande beslutar kommunstyrelsens vice ordförande
- För verksamhetschefbeslutar kommunchef
- För övriga anställda beslutar verksamhetschef
Korten rekvireras och distribueras via ekonomiavdelningen.
Kreditgräns
För vmje betalkort skall beslutas om en nivå för det maxbelopp som kOliet kan
användas för per månad samt om en beloppsgräns per inköpstillfålle. Beslut om
kreditgräns skall tas av samma befattningshavare som beslutat om tilldelning av
kOliet.
Användningsområde
KOliet får endast användas för inköp för kommunens räkning. Privata köp är inte
tillåtna. Betalkortet kan för vissa befattningshavare få användas fdr kontantuttag.
Detta skall framgå av ansökningsblanketten.
Ansvar
KOliet är personligt och får bara användas av kOliinnehavaren. Detta innebär att
innehavaren av betalkOliet är personligt ansvarig för detta. Kortet är en
värdehandling och skall förvaras på ett betryggande sätt. Eventuell kod skall
förvaras separat skilt från kortet. Vid en förlust av kOliet skall kortinnehavaren
omedelbmi anmäla detta till utfårdande betalkortsföretag. I övrigt skall
betalkOlisinnehavaren följa de regler som betalkOlisföretaget utfårdar.
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Vid anställnings upphörande eller vid förändrade arbetsuppgifter skall kortet
återlämnas utan dröj smål.
Kortet kan återkallas om kortinnehavare använt kortet ovarsamt, felaktigt eller inte
följt fastställda regler. Detta avgörs av den befattningshavare som beviljat
tilldelningen.
Respektive förvaltning och ekonomiavdelningen skall ha en förteckning över
betalkort och kortinnehavare. Förteckningen skall revideras vid förändringar.
Redovisning
Fakturans inköp skall verifieras med följesedel, kvitto etc. som inskannas och
bifogas den elektroniska fakturan. Vid kostnader för representation, extern eller
intern, skall ändamål och deltagare anges under fliken"Anteckningar" i vårt
fakturahandläggningssystem IoF. Utan denna information kan inte fakturan betalas
pga. inlagd spän.
Vid avsaknad av kvitto kontaktas kortföretaget och kopia av kvitto begärs.
Kortinnehavaren kan i annat fall göras personligen ansvarig.

§ 8 Bensinkort
Hanteringen av bensinkort sker i första hand via autoplan. Detaljer kring dessa och hur
de skall hanteras framgår av särskild upprättade instruktioner.

§ 9 Tillgång till och betalningar via
internetbank
Internetbankens behörighetssystem administreras av våra utsedda
behörighetsadministratörer. Dessa lägger upp behörigheterna för övriga användare.
Därvid är att beakta:
• att man alltid har två eller fler behörighetsadministratörer i förening som
godkänner förändringar i behörighetssystemet
• att alla betalningar godkänns av två personer i förening från olika datorer
• att det finns beloppsgränser inlagda per användare
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Anvisningar och kommentarer till Reglemente för internkontroll av
ekonomiska transaktioner enligt § 3 sista stycket i samma reglemente

§ § 1 och 2
Bokföringslagen fastslår att bokföringen skall ske på ett sätt som överensstämmer med
god redovisningssed och att kraven på bokföringen bland annat innefattar att upprätta
en tillräcklig kontroll. Detta förutsätter en god internkontroll.
Reglementet omfattar alla ekonomiska transaktioner.
Reglementet gäller utöver kommunens nämnder och styrelser även för tillfälliga och
permanenta beredningar och kommith~er som disponerar anslag.
Den exakta tillämpningen på olika typer av transaktioner får varje nämnd eller styrelse
avgöra. Det beror på vilken typ av transaktion det är och hur arbetsfördelning och
rutiner är utformade.
Reglementet innehåller miniminivån för den interna kontrollen. Det tillkommer på
varje nämnd och styrelse att därutöver utforma och utföra den interna kontrollen
utifrån sina behov och förutsättningar.
Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn till väsentlighet och risk.
Den interna kontrollen innefattar både administrativ kontroll och
redovisningskontroll.

§ 3 Attestering
Beslutsattest utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en beställning har skett, att
ett beslut har fattats samt att villkoren stämmer med det som överenskommits, till
exempel att betalningsvillkoren stämmer med dem som skall gälla i kommunen.
I beslutsattesten ligger också ansvaret för att budgetmedel finns och att rätt konto
belastas. När medlen är förbrukade upphör attesträtten!
Beslutsattesten följer på ett naturligt sätt delegationsordningen.
Mottagningsattesten innebär att attestanten intygar att kommunen fysiskt har
tillgodogjorts det som beställts.
Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen som innebär att fakturan är rätt
uträknad, att rätt moms är debiterad samt att eventuella fakturerings- och
expeditionsavgifter är påförda endast enligt överenskommelse.
Kontroll att fakturan är rätt summerad kan ske till exempel genom stickprov. Varje
nämnd/styrelse fastställer egna regler för detta.
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Behörighetsattest innebär kontroll mot att rätt attestant skrivit under och används
endast inom ramen för internkontrollen.
Nämnden/styrelsen behöver inte utse personer för alla attestmoment. Det räcker med
att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Övriga kontrollmoment blir en
naturlig konsekvens av arbetsorganisationen. Exempelvis är det naturligt att den som
rent fysiskt tar emot en vara också bekräftar detta med en mottagningsattest.
Nämnden bör få till stånd en sådan fördelning av attestanter i kontrollkedjan att
samma person inte både beställer och utför alla kontrollmoment. Sådant får
förekomma endast i undantagsfall där det råder mycket speciella förhållanden.
Förteckning över attestanter skall hållas al<tuell och finnas tillgänglig för
ekonomiavdelningen och revisorerna. Förändringar görs löpande vid byte av personal
och en hel översyn görs varje år.
Förteckningen skall ange vilket eller vilka konton som avses, vem som är
beslutsattestant samt namnteckningsprov. I regel följer förteckningen detaljbudgeten.
För beslutsattestant gäller att hela namnet skall skrivas, inte enbart signatur. Varje
nämnd svarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Denna förvaras hos resp. nämnd eller förvaltning.
Att attestera är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller ett beslut och ingen
egen beslutsfunktion.

Konsekvenser för ekonomihanteringen
Ekonomiavdelningen går från kontroll till verkställighet.
All material skall vara kontrollerat och klart för utbetalning.
Ekonomiavdelningen skall endast utföra transaktioner där respektive nämnd fullföljt
sina kontrollmoment. Annars skickas handlingen tillbaka för komplettering.
Det som återstår för ekonomiavdelningen förutom själva utbetalningen är
likviditetsplanering och likviditetskontroll. Ekonomiavdelningen kan hejda en
utbetalning på grund av likviditetsproblem.

Elektroniska fakturor
Elektronisk handel skapar nya förutsättningar för hur kontroll av fakturor ska
utformas.
Medarbetarna tilldelas åtkomst till resurser och information beroende på vilka
arbetsuppgifter och budgetansvar de har i organisationen.
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I den pappersbaserade världen har vi vant oss vid att kontrollerna d v s attestering och
kontering skall komma i en viss ordning; mottagning/granskning och därefter
beslutsattest. I ett IT-baserat system kan detta många gånger ske i en annan ordning
beroende på förutsättningarna.
Här görs attest med elektronisk signatur som är knuten till en attestant och som gör
det möjligt att identifiera undertecknaren.
Man kan med detta system också lägga in div. olika kontroller som .ex. beloppsgräns
för resp. attestant och per dokument. Givetvis alltid i kombination med det fastställda
attestreglementet. I regel styrs dock attestantens rättigheter genom budgetansvaret.
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1.

Finanspolicyns syfte

Denna finanspolicyanger ramar och riktlinjer för hur finansverksarnheten inom
Torsby kommun skall bedrivas. Med finansverksarnhet avses likviditetsförvaltning och
finansiering.
De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy
enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.
Syftet med denna finanspolicy är att:
• Fastställa finansverksamheten mål
• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer i finansverksamheten
• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
finansverksarnheten

Finansverksamhetens mål

2.

Finansverksarnhetens mål är att:
• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader
• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Organisation och ansvarsfördelning

3.

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av
beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens
delegeringsfölieckning.

3.1

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om:
• Finanspolicy med eventuella revideringar
• Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande
budgetår
• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår
• Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår
• Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande
budgetår
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• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande
budgetår
• Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar
• Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning
• Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter

3.2

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen skall:
• Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om
revideringar av kommunens finanspolicy
• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god
intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs

Likviditetsförvaltning

4.

Tillgängliga likvida medel definieras som:
• Kassa och bank
• Ej utnyttjade kreditlöften
• Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

4.1

Betalningsberedskap

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap
om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar.
Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att
upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera
kommunens låneskuld.

4.2

Koncernkonto

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. Förvaltningen av kontosystemet sker
hos kommunens finansförvaltning som därmed också förvaltar koncernens likviditet.

4.3

Utlåning till kommunens företag

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som
kommunfullmäktige beslutat.

4.4

Förvaltning av kortfristig likviditet

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna
instrument (bilaga 1) och i godkända motparter (bilaga 2). Placerade medel skall
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kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. All
likviditetsförvaltning skall med tanke på koncernkontosystemet ske hos
kommunens finansförvaltning.

Finansiering

5.

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig
upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för
det kommande budgetåret.
Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommunfullmäktige.
Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt
bilaga 4

5.1

Målsättning

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att:
• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader

5.2

Riskhantering

5.2.1

Refinansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över
tid enligt nedanstående normportfölj.

Kapitalbindning

< 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

Maximalt

20%

20%

20%

20 %

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Minimalt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.2.2

Ränterisk

För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj.

t.! 1 år
1- 3 år

··40%
15%

10%

25%

15%

5%

25%

5

5.2.3

Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.
Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde
motsvarande minst 1 mkr.

5.3

Derivat

Godkända derivatinstrument (bilaga 5) med godkända motparter (bilaga 6) får
användas i samband med upplåning under förutsättning att:
• Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med
löptiden på räntederivatet.
• Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer
med räntebindningsdagar på räntederivatet.
• Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas,
normalt 3 månaders Stibor.

6.

Rapportering

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport
till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall
innehålla följande uppgifter:
• Aktuelllikviditetssituation
• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
• Skuldportföljens volym, instrument och motparter
• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen
• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen
• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
• Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

6

Bilaga 1

Godkända instrument placeringar
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna:
•
•

Räntebärande värdepapper
Bankinlåning

7

Bilaga 2

Godkända instrument upplåning
För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instmment tillåtna:
•
•

Checkkredit
Reverslån

8

Bilaga 3

Godkända motparter placeringar
För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska staten
Kommuninvest
Svenska kommuner
Hel- eller delägda företag
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank

9

Bilaga 4
Godkända motparter upplåning
För upplåning är följande motparter godkända:

•
•
•
•
•

Kommuninvest
Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank

10

Bilaga 5
Godkända derivat
Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera
räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande
placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg, godkända motparter.
Följande ränte- och valutaderivat är godkända:
•
•
•
•
•
•

Ränteswap
FRA (Forward Rate Agreement)
Räntetak
Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
Valutaswap
Valutatermin

Kommunenjföretaget har inte rätt att ställa ut optioner.

11

Bilaga 6
Godkända motparter derivat
Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:
•
•
•
•
•

Danske Bank
Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank

För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande ISDA-avtal, som
reglerar de övergripande avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten.

12

Torsby kommun

sid 39

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-12-16

§ 176 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Mål och visioner har tagits fram hos de olika nämnderna inom Torsby kommun. De
olika nämnderna har presenterat sina planer och kommunstyrelsen anser att det skett
en positiv utveckling i arbetet med mål och vision. Kommunstyrelsen poängterar också
att det är viktigt med uppföljning i den här typen av ärenden.

Handlingar i ärendet
Mål och vision barn- och utbildningsnämnden
Mål och vision socialnämnden
Mål och vision överförmyndarnämnden
Mål och vision rniljö-, bygg och räddning
Mål och vision kommunchef
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 196

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen.

2.

Representanter för samtliga nämnder bjuds in till kommunfullmäktiges
sammanträde i januari för information kring nämndernas mål- och visionsarbete.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Kf i januari

Justerarens signatur

/;/ ~

Utdragsbestyrkande

2.o\'-.-0\_(,;,/,/

to

Torsby kommun

sid 40

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 177 Förslag till reviderad förbundsordning
för Fryksdalens samordningsförbund
Dnr KST 2013/634

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens samordningsförbund har som syfte att utveckla arbetsmetoder och
samverkan med andra organisationer. Målgruppen är unga under 30 år som saknar
fullständigt gymnasiebetyg eller kommer från gymnasiesärskolan, som har
aktivitetsersättning och ungdomar som helt saknar förankring i samhället och kanske
lever i en dysfunktionell familj utan stöd från vuxenvärlden. Projektet ska underlätta
för individen att närma sig arbetsmarknaden genom att undanröja hinder.
Verkställande tjänsteman har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till
reviderad förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund. Förslaget har
granskats av sakkunnig revisor på Deloitte. Fryksdalens samordningsförbunds styrelse
har godkänt den reviderade förbundsordningen och har beslutat att medlemmarna ska
få yttra sig i ärendet.
I huvuddrag innebär detta att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen blir sex,
istället för fyra och att kommuner och landsting får utse gemensamma revisorer.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 108
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 200

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den reviderade förbundsordningen för Fryksdalens samordningsförbund godkänns.
2. Kommunstyrelsen väljer ledamot och ersättare

Beslutet skickas till
Samtliga medlemmar i förbundet
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

~fI(}J~

Utdrags best yrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 178 Försäljning av mark, del av Torsby Hole
1:94
Dnr KST 2013/708

Sammanfattning av ärendet
Långberget Sporthotell AB ansöker om köp av mark för att kunna disponera hela den
yta som idag används till husvagnsparkering längs vägen mot hotellet. Sporthotellet
äger fastigheten Torsby Hole 1:85 som gränsar till det föreslagna markområdet.
Markområdet omfattar 1468 m2.
Markområdet ligger inom prickmarkerat område och område avsett för allmän plats,
park och plantering. Kommunen har lämnat Sporthotellet planbesked för en ny
detaljplan som möjliggör byggande av fritidshus på det föreslagna markområdet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 164
kommunstyrelsen 2013-12-02 § 184

Kommunfullmäktiges beslut
1. Torsby kommun säljer till Långbergets Sporthotell AB ca 1 468 m 2 av fastigheten
Torsby Hole 1:94 till ett markpris på 10 kr/rru.
2. Lantmäterikostnader för fastighetsbildningen och lagfart bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

U dragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 179 Svar på motion från Gerd Persson (FP)
om "Rätt till telefoni"
Dnr KST 2012/628

Sammanfattning av ärendet
I motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-11-09 yrkar Folkpartiet
Liberalerna genom Gerd Persson på att Torsby kommun tar fram en handlingsplan och
information om vilka möjligheter till samhällsstöd som finns för att alla skall kunna
behålla sin telefoni.

Svar på motionen
Telia genomför det så kallade teknikskiftet som innebär att gamla koppadedningar och
stationer som saknar fiber och bredband ersätts med mobil teknik. I samband med
detta har Telia i en skriftlig utfästelse till PTS (Post- och Telestyrelsen) åtagit sig att
erbjuda telefoni via mobilnätet till de fasta bostäder och företag som påverkas av
förändringarna. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni till fasta
bostäder och företag. Telia idag är ett företag som arbetar på marknadsmässiga villkor
precis som andra företag inom telekombranschen.
Lagen om elektronisk kommunikation är teknikneutral vilket innebär att en fast
telefonanslutningen kan ersättas med mobil teknik. I de fall där täckningen är dålig
kompletterar Telia med eventuell antenn och förstärkare om det behövs.
För ett mycket litet antal hushåll runt om i landet kan det uppstå en situation där de
befintliga telenäten inte räcker till för att tillhandahålla telefoni. I dessa enstaka fall går
staten, genom PTS, in och säkrar telefoni genom att upphandla qänsten. Det rör sig
dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom
något av de vanliga telebolagen.
Torsby kommun har antagit en bredbandsstrategi och en handlingsplan för att bygga
ut höghastighetsnät där även telefoni ingår. I strategin finns möjlighet att ekonomiskt
stödja områden där kostnaden för utbyggnaden blir orimligt hög. Torsby kommun har
också tecknat ett samverkansavtal med Telia Operator Business om utbyggnad av
höghastighetsnät i kommunen.

Justerarens signatur

U ' ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

Vissa områden kommer att drabbas av Telias teknikskifte i väntan på att utbyggnaden
når fram, detta har kommunen försökt påverka för en senareläggning av teknikskiftet.
Tyvärr har kommunen inga möjligheter att själva bygga eller förmedla mobila tjänster.
Kommunen liksom abonnenten kan bara påpeka brister där dessa uppstår alternativt
anmäla missförhållanden till PTS (Post- och Telestyrelsen).
Under 2014 inleder Telia även en uppgradering av befintliga master i Torsby kommun
till 3G och 4G. Det kommer troligen inte påverka täckningen i någon större
utsträckning men ger en stabilare och kapacitetsmässigt bättre mobil teknik

Handlingar i ärendet
Motion av Gerd Persson (FP) Rätt till telefoni
Tjänsteskrivelse - svar på motion av Cecilia Sjöden
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 181

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.

2.

För de kommuninnevånare som drabbas av Telias teknikskifte och inte har någon
täckning för telefoni ska kommunen vara behjälplig i kontakten med PTS och Telia.

Beslutet skickas till
Gerd Persson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist
Peter Lannge
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~Ä~
;p~

Folkpartiet

Motion till Kommunfullmäktige i Torsby om rätt till telefoni

Billigt Post- och Telestyrelsen har alla r~tt till fast eller mobil telefoni i fasta bostäder och
företag och priset skall vara överkomligt.
I samband med att Telia avvecklar det fasta nätet på många håll blir det betydande
ekonomiska konsekvenser för en hel del hushåll t.ex. för anslutning till fibernät eller
förstärkning för mobiltäckning. Vissa kommer fönnodligen ha svårt;att klara av dessa
merkostnader.
Folkpartiet Liberalerna yrkar på att Torsby Kommun tar fram en handlingsplan och
infonnation om vilka möjligheter till samhällsstöd som finns för att alla skall kunna behålla
sin telefoni.

Torsby 8 november 2012-11-07

Ge d Persson (FP)

Torsby kommun

sid 44

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 180 Svar på motion från Jörgen Nilsson (S)
om säkerhet för gående vid Valbergsgården
Torsby
Dnr KST 2013/515

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Nilsson har till kommunfullmäktigesammanträdet 2013-09-23 lämnat in 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 ny verksamhet, kom det att bli en genväg genom skogsparti som
kommer ut alldeles bakom hem~änstens 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 med dålig sikt och
sömniga hjärnor. Morgonen är också en tid då skolbarn/dagisbarn 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 hem~änstens parkering till den västra parkeringen vid
Val bergs gården" .

Handlingar i ärendet
Motion av Jörgen Nilsson (S) 2013-09-23
Svar på motion av fastighetschef Mats Ågren, 2013-11-20
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 187

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen utreder ärendet och har i nuläget kommit fram till att en
flytt av hemtjänstens bilparkering inte är något alternativ, ej heller att genom
fysiskt hinder förhindra att man använder berörd genväg. För att få en hållbar
långsiktig lösning kommer hela trafiksituationen ses över för detta område så det
blir en säker skolväg.

Justerarens signatur

Torsby kommun

sid 45

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Jörgen Nilsson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Justerarens signatur

U,

gSbestyrkande

,I 20\~-O\-o~/ Co

Motion säkerhet
Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2013

Till
Fullmäktige i Torsby

~08-

21

Dnr...................•................

Säkerhet för gående!
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 till att bli en gen väg igenom skogsparti som kommer ut alldeles bakom hemtjänstens
bilar!
Det har hänt ett par incidenter med både barn men även vuxna plötsligt; står, cyklat, sprungit
alldeles bakom bilarna särskilt morgonen är det lurigt med dålig sikt å sömniga hjärnor.
Morgonen är ju också den tid då skol barn/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(på Valbergsgården)

MV~~~
Jörgen
Rinn 212
68592 Torsby

ilsson (5)

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-12-16

§ 181 Fyllnadsval efter Håkan Laack (8) och
Yvonne Broberg (8)
Dnr KST 2012/672,2013/714

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laacks (S) avsägelse behandlas vid fullmäktiges sammanträde
2013-11-18 § 148. Kommunfullmäktige valde till samtliga uppdrag utom till uppdragen
som ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och Torsby Förvaltnings AB.
Yvonne Broberg (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden och Torsby Förvaltnings AB.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Yvonne Broberg (S) väljs som ledamot i kommunstyrelsen efter Håkan Laack (S)
2. Yvonne Broberg (S) väljs som ledamot i krisledningsnämnden efter Håkan Laack
(S).
3. Kommunfullmäktige föreslår årsstämman för Torsby Förvaltnings AB att välja
Yvonne Broberg (S) som ny ersättare efter Håkan Laack (S).
4.

Anders Bergström (S) väljs som ersättare i kommunstyrelsen efter Yvonne Broberg
(S).

5. Carina Nordqvist (S) väljs som ersättare i krisledningsnämnden efter Yvonne
Broberg (S):
6.

Kommunfullmäktige föreslår årsstämman för Torsby Förvaltnings AB att välja
Carina Nordqvist (S) som ny ersättare efter Yvonne Broberg (S).

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson
Mikael Westin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 47

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 182 Val av ledamöter och suppleanter i Fritid
I Nordvärmland AB
Dnr KST 2013/635

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2013-11-18 § 142 antog ändringar av bolagsordningarna i
kommunens bolag Torsby Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i
Nordvärmland AB.
En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledamöter i Fritid i
Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio
ledamöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelse är minst tre och max
fern ledamöter med lika många suppleanter. Av dessa ska två till fyra utses av
fullmäktige. I dag är det fern ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige.
Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs
utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att
styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige
utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den tredje.
Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande
verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan
att ändra i bolagsordningen.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2013-11-18 § 142

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige föreslår årsstämman för Fritid i Nordvärmland AB att välja
Ann-Katrin Järåsen (5) och Anders Wiss (M) som ledamöter.

1.

Kommunfullmäktige föreslår årsstämman för Fritid i Nordvärmland AB att välja
Åke Gustavsson (5) och Claes Widell (C) som suppleanter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 48

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

Beslutet skickas till
De valda
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur

t ragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 183 Ysabel Hedenberg (S) avsäger sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KST 2013/827

Sammanfattning av ärendet
Ysabel Hedenberg avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktig på grund
av arbete på annan ort.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2013-12-08

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ysabel Hedenberg entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2.

Kommunfullmäktige anhåller ho Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för val
av ny ersättare efter Ysabel Hedenberg.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 50

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 184 Val till medborgar- och demokrati
beredning med ansvar för att medverka till ökat
medborgarinflytande för att minska
förekomsten av rasism och diskriminering i
lokalsamhället
Dnr KST 2013/872

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146 biföll en motion, Torsby och Sverige har stora
möjligheter, där socialdemokraterna föreslår:
1.

att Torsby kommun tar ett tydligt ansvar lokalt i projektet Ett Öppnare Värmland
för minskad arbetslöshet i vår kommun.

2.

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.

3. att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning för att höja
medborgarinflytandet i kommunen och valdeltagandet i de allmänna valen som i
Europa parlamentsvalet.
4.

att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism
och diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut när det gäller punkt 3 löd:
En medborgar- och demokratiberedning tillsätts som skall ansvara för att medverka till
ett ökat medborgarinflytande och för att minska förekomsten av rasism och
diskriminering i lokalsamhället. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att
utforma en beredning enligt förslaget.
I arbetsordningen för kommunfullmäktige antagen av KF 2001-03-29 § 33 (KL 3 kap § 7) kan
man läsa;

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 51

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

§ 41 Fullmäktige bestämmer mandatperiod för vatje beredning dock längst till
mandatperiodens utgång. Beredningen skall bestå av ett lika antal ledamöter och
ersättare från vatje i fullmäktige representerat parti.
Valbara till fullmäktigeberedningarna är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd,
styrelse eller bolag eller andra till fullmäktige valbara personer som partierna
nominerar. Bland ledamöterna i beredningen väljer fullmäktige en beredningsledare
och en vice beredningsledare för den tid de har valts till ledamöter i beredningen.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium föreslår
1.

Att mandatperioden för medborgar- och demokratiberedningen som
kommunfullmäktige beslutade om vid sammanträdet 2013-11-18 inrättas från 2014
01-01 till 2014-12-31. (Det nya konununfullmäktige vald vid de allmänna valen
2014 får ta ställning till beredningens upplösning eller fortsättning.)

2.

Att varje parti i kommunfullmäl<tige föreslår en ordinarie ledamot och dess
ersättare.

3.

Att beredningsledare utses ur det parti som har ordförandeposterna i nämnder och
styrelser och att vice ordförande utses enligt samma princip.

4.

Att beredningen i första hand ska verkställa intentionerna i den av
kommunfullmäktige antagna motionen Torsby och Sverige har stora möjligheter.

5. Dessutom ska beredningen arbeta med frågor kring hur valdeltagandet kan höjas i
EU parlamentsvalet 25 maj och de allmänna valen den 14 september 2014.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Konununfullmäktige antar presidiets förslag till medborgar- och
demokratiberedning enligt punkterna 1-5.
2. Som ordinarie ledamöter i beredningen väljs:
•
•
•
•
•
•
•

Eva-Lena Gstavsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Inger Laren (FP)
Alf Larsson (C)
Kent Hallesson (V)
Karl-Erik Keck (MP)
Merethe Olofsson (-)

3. Som ersättare i beredningen väljs:
•
•
•
•
•
•
4.

Ann-Katrin Järåsen (S)
Mikael Persson (M)
Gerd Persson (FP)
Inga-Britt Keck Karlsson (C)
Gunilla Boqvist (V)
Birgitta Karstensson (MP)

Som beredningsledare väljs Eva-Lena Gustavsson (S) med Anna-Lena Carlsson (M)
som ersättare.

Beslutet skickas till
De valda
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§ 185 Redovisning av svar på
medborgarförslag från Ingemar Dahlström ang
Torsby kommuns mark och dess ändamål.
Dnr KST 2012/640

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström lämnade 2012-11-23 ett medborgarförslag angående Torsby
kommuns mark och dess ändamål.
"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 ändamål klassas efter tre
år som skogsmark. Kommunens 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.
Ingemar Dahlström föreslår att 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".
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Svar på medborgarförslag från Mats Ågren, 2013-11-20
Medborgarförslag av Ingemar Dahlström 2012-11-23
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 186

Kommunstyrelsens svar
Kommunen har under 2013 tagit fram en Grön Skogsbruksplan. Samtidigt har
kommunen anslutit sin skogsskötsel till FSC-certifiering. En utökad måldiskussion där
identifiering av intressegrupper för olika marktyper har hållits. Detta är ett led i det
arbete som pågår för framtagande av förslag på en policy för skogsbruket samt hur
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tätortsnära markområden ska skötas. Arbetet pågår och ett förslag på policy beräknas
tas fram under 2014. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Ingemar Dahlströn
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Justerarens signatur
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§ 186 Redovisning av svar på
medborgarförslag från Maria Linusson om
TES-planering för samtliga anställda inom
Torsby kommun
Dnr KST 2012/662

Sammanfattning av ärendet
Maria Linusson har lämnat ett medborgarförslag där hon anser att kommunen skall
införa TES-planering för samtliga anställda inom Torsby kommun. TES står för
trygghet, enkelhet och säkerhet.
Bakgrund: All personal anställd inom hem~änsten i Torsby kommun använder TES.
Undertecknad förstår ej varför endast hem~änstpersonal, och ej övriga
kommunanställda, skall ha detta system?
Varför TES för alla anställda?
TES är ett system som detaljplanerar arbetstagarens insatser, minut för minut, varje
arbetspass. Alla utförda insatser registreras via mobiltelefoner och en bluetooth-dosa
som sitter i hemmen där insatserna utförs. Om avvikelser förekommer finns koder att
registrera detta med. All arbetstid är således minutiöst granskad och planerad för att
optimera nyttjandet av arbetskraften och för att minimera "luft" under ett arbetspass.
Dokumentationen sägs också vara en garanti för att utlovade insatser faktiskt blir
utförda, - till anhöriga.
Sammanfattning; Undertecknad ser det som en självklarhet att samtliga
kommunanställda omfattas av samma dokumentationssystem med samma regler. Idag
ser undertecknad att hem~änstpersonalen särbehandlas inom Torsby kommun, i
jämförelse med alla andra kommunanställda.
Alla kommunanställda, oavsett vilka arbetsuppgifter denne har, kan göra ett
dagsschema. 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 ä.l" planeringen, och förmodad tidsåtgång till
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valje utförd insats, samt avvikelserapportering. Detta för att kunna utvärdera alla
anställdas insatser.
Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv, och ur
jämställdhetshänseende att från kommunledningens sida korrigera nuvarande
olikheter för kommunanställda inom samma kommun, Torsby kommun. I dagsläget
anser undertecknad att hemtjänstpersonalen 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 av Maria Linusson 2012-12-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 115
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 206

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslaget
TES är ett verktyg som är framtaget och anpassat för hemtjänsten som ett
kvalitetssäkringssystem. Syftet med systemet är att på ett digitalt sätt kunna säkerställa
och planera beviljade insatser inom socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagens
område i den kommunala verksamheten. Systemet skall garantera så att den enskilde
vård- och omsorgstagaren får det stöd och den omsorg som denne är beviljad utifrån
aktuell lagstiftning.
Att införa TES för samtliga anställda i kommunen skulle medföra stora
utvecklingskostnader för Torsby kommun då systemet helt är inriktat mot vård- och
omsorgsverksamhet. Det är inte realistiskt att Torsby kommun skulle bära
utvecklingskostnader för att utveckla TES i syftet kunna användas i alla kommunala
verksamheter. Vidare så har inte andra kommunala verksamheter samma
dokumentationskrav som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Dock
använder sig de flesta verksamheter av någon form av planeringsverktyg för både
kortsiktig såväl som långsiktig planering.

Justerarens signatur

~fI

Utdragsbestyrkande

'Lo\~-O\-O~/lo

Torsby kommun

sid 57

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-12-16

TES är ett kvalitetsuppföljningssystem inom vård- och omsorg som skall säkerställa att
den enskilde omsorgstagaren får de insatser som denne är beviljad. Det är inte
realistiskt att Torsby kommun skall bära utvecklingskostnaderna för att TES skall
anpassas till och kunna användas i alla kommunala verksamheter. Medborgarförslaget
avslås.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns

Beslutet skickas till
Maria Linusson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist
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§ 187 Redovisning av svar på medborgar
förslag från Olle Persson angående
rovdjursfrågan
Dnr KST 2013/297

Sammanfattning av ärendet
Olle Persson har lämnat ett medborgarförslag som handlar om att "Torsby kommun
tar aktiv ställning i rovdjursfrågan".
Medborgarförslaget handlar om den minskande rovdjursstammen i Norra Värmland
och de konsekvenser som det medför. Olle Persson vill att:
•

att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan

•

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

•

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

•

att Torsby kommun tar beslut som stöttar oss som vill minimera
rovdjurstrycket i korrununen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Olle Persson 2013-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 113
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 207

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslaget
Enligt kommunallagen kapitelS § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Medborgarförslaget avslås då det ligger utanför den kommunala
kompetensen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Olle Persson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist
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§ 188 Redovisning av svar på
medborgarförslag från Eva Forsgren om
rovdjursstammarna i landet samt i Torsby
kommun
Dnr KST 2013/233

Sammanfattning av ärendet
Eva Forsgren har lämnat ett medborgarförslag.
Medborgarförslaget i korthet;
Torsby kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna
dessutom intäkter i form av olika avgifter och taxor samt ett antal olika statsbidrag.
Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika ~änster som kommunen ansvarar för
och erbjuder invånarna. Vi kommuninnevånare delges olika svåra beslut i form av
neddragningar och nedläggningar av de kommunala åtaganden och service på grund
av kommunens rådande ekonomiska möjligheter. I dag finns eller berörs kommunen
av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar. Regeringens förslag på antal
vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte reagerat?

Kommunstyrelsens svar
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Medborgarförslaget avvisas då det ligger utanför den kommunala
kompetensen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Eva Forsgren 2013-03-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 114
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Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Eva Forsgren
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist
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§ 189 Redovisning av taxor inom
räddningstjänsten 2014
Dnr KST 2013/697

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har antagit taxor inom räddningsljänsten enlig
delegation. Det avser taxor för externa arbeten, och taxor för uthyrning av material
2014.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24 § 153

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Mbl'
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