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§ 150 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2014/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, ska varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Lina Axelsson spelar gitarr och sjunger en egenkomponerad låt "Fire loves flies" och
"Om du lämnar mig nu" (av Lars Winnerbäck).

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Lina för underhållningen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 151 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärende som utgår:
1. Svar på medborgarförslag-redovisning av Mejeritomtens samtliga kostnader i
nuet och i framtiden. Ärendet utgår p.g.a. att det inte varit kommunicerat med
förslagsställaren.

2.
3.
4.
5.
6.

Ärenden som tillkommer
Avsägelse från revisorer
Fyllnadsval av revisorer
Nya ersättare i kommunfullmäktige
Delårsredovisning från Värmlands vårdförbund
Interpellation från Bengt Berg (V) och Siv Martinsson (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Konunun:fullrnäktige godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 152 Taxa för lottertillstånd 2015
Dnr KST 2014/603

Sammanfattning av ärendet
I fritidsavdelningens förslag till driftbudget för år 2015 föreslås oförändrad avgift
gällande lotteritillstånd vilket innebär 400 kronor/tillstånd.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 149

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för lotteritillstånd för 2015 är oförändrad 400
kronor/tillstånd.

Beslutet skickas till
Fritidsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153 Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck
Dnr KST 2014/607

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Torsby kommun driver fjärrvärmeanläggningar i Östmark och Syssiebäck
Fjärrvärmeanläggningen i Öshnark har 24 abonnenter, 5 kommunala och 19 privata.
Fjärrvärmeanläggningen i Syssiebäck omfattar 6 kommunala fastigheter, cirka 40
lägenheter ägs av Torsby Bostäder och 3 av privata abonnenter.
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift, som för närvarande är olika
för Östmark och Syssiebäck
För att införa en standardavgift för båda områdena och för att täcka högre kostnader
för anläggningarna, föreslås för 2015 att Östmarks rörliga och fasta avgifter gäller för
båda anläggningarna. Det betyder att den rörliga avgiften i Syssiebäck sänks från 0,78
kr (0,98 kr inkl. moms) till 0,73 kr (0,91 kr inkl. moms), och den fasta avgiften höjs från
2 080 kr (2 600 kr inkl. moms) till2 470 kr (3087 kr inkl. moms) för småhus, och från
l 200 kr (1500 inkl. moms) till l 425 kr (l 781 kr (inkl. moms) för lägenheter.
A v gifterna i Öshnark är oförändrade.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 153

Kommunfullmäktiges beslut
Fjärrvärmetaxa för Öshnark och Syssiebäck för 2015 fastställas enligt
kommunstyrelsens förslag i tabell nedan:
Kostnad exkl. moms

Kostnad inkl.moms

0,73

0,91

Fast kostnad småhus kr/år

2 470

3 087

Fast kostnad lägenhet kr/år

1425

l 781

Rörlig kostnad (Kr/kWh)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154 Avgifter för avlämning av externslam
Dnr KST 2014/605

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en ökning med 2,8 % av avgifter för år 2015 för
avlämning av externslam enligt följande:

Större mängd än 3 m 3

Exklmoms

Inklmoms

204kr

255 kr

76,8 kr per m3

96 kr per m 3

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 151

Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för avlämning av externslam fastställs enligt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155 Fastställelse av VA-taxa
Dnr KST 2014/606

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en höjning av VA-taxan. En tre-procentig ökning av
rörliga avgifter och en fem-procentig ökning av fasta avgifter, fördelat över alla
ingående poster, för såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter för år 2015.
Förslag till allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2015) ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i är_
e ndet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 152
Bilaga ABVA 2015
Bilaga VA-TAXA 2015

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Allmänna bestämmelser
för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagna att gälla fr o m
1 januari 2015

Antagen av kommunfullmäktige den 17 november 2014 § 155

ABVA2015
Allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Inledning
l. För fastighetsägares användning av den allmänna V A-anläggningen i Torsby kommun
gäller vad som fåreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller får fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller får denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser fåreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även fårstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att fålja ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska
avdelningen.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesäljer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser får användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet får
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss
vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas får värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt får att fårebygga person- eller egendomsskada samt får reparation, ändring,
kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed fårbundna
anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenfårbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
l

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
6. Ska vattenforbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och forblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren
ska bekosta erforderliga anordningar for uppsättning av mätare och sammankoppling med
installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser for användandet,
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
8. Vatten som utnyttjats får värmeutvinning får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, fårger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillfåras i
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i forsta och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillfora avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan
huvudmannens skriftliga medgivande.
l O. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Il. Huvudmannen har rätt att tillfålligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt for att förebygga personeller egendomsskada samt for reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed forbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillforas allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen
bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillforas allmän ledning som inte är avsedd for sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenforande ledning får fortsatt
tillforsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt for ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
2

åtgärder får avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt får dagvatten upprättats, när
huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen
bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från fårbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt får dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå fårbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenfårande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från
fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillfåras annan ledning
än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villkoren får utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga får kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska
göras.
15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTApumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som fårblir dennes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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VA- TAXA 2015
för användande av Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Definitioner
I dessa taxefåreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas får bostadsändamåL Med bostadsändamål jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, får
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger Hantverk
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas får annat ändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd får 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 påbötjat 300-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 l O 53 som en lägenhet.

lnformation
Utöver vad som sägs i denna taxa, avseende anläggnings- och brukningsavgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns vatten- och avlopps-anläggningar
(ABVA 2015) antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 § 155 samt
Information till fastighetsägare får användande av Torsby kommuns vatten- och
av loppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 183.

2 (13)

Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 § 155 att gälla från och med 2015-01-01.
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.
Av gifter 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 av anläggningsavgifter
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

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsötjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenav lopp 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 förbindelsepunld
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket l och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet
är uppfyllda.

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid
den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5 - 11)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter

Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
skall erläggas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servisledningar till forbindelsepunkter
fOr V, och S.

42 310 kr

52 887,50 kr

en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
f6rbindelsepunkter
fOr V, och S.

36 431 kr

45 538,75 kr

c)

en avgift per m 2 tomtyta
större än 2000 m 2

11,80 kr

14,75 kr

d)

en avgift per lägenhet

8 463 kr

10 578,75 kr

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

Gemensam
förbindelsepunkt

5.2 Är forbindelsepunkt gemensam for två eller flera fastigheter,
fOrdelas den del av avgiften enligt 5.1 a) som hänfOr sig till
framdragning av servisledningar lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt forrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fordelas den
tomtyta som är gemensam fOr fastigheterna i proportion till
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 begränsningsregel 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 forbindelsepunkter slmll erläggas
Avgifter enligt 5.1 a) och b).
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Ökad tomtyta

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

Om- eller tillbyggnad

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

§ 6 Anläggningsavgifter annan fastighet
Följande avgifter
ingår för
annan fastighet=
industrifastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V och S,

42 310 kr

52 887,50 kr

en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter
for V och s,

36 431 kr

45 538,75 kr

36,30 kr

45,38 kr

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

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

Gemensam
förbindelsepunkt

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

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

Anstånd
tomtyteavgift

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs,
medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av
fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst l O år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § ränteJagen (SFS 197 5:63 5)
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 forbindelsepunkter skall erläggas avgift
enligt 6.1 a) och b)

Ökad tomtyta

6.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 6.1 c)
for tillkommande tomtyta som härrör från fastighet for vilken
tomtyteavgift inte skall anses vara f6rut erlagd

§ 7 Obebyggd jastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

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

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

Av gifterna är utityckta i % av full avgift.
Av gift enligt 5 .l c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
avgiften enligt 5.1 a) och b),

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter
enligt f6ljande:

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

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

Av gifterna är utityckta i % av full avgift.

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5 .l b) om
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Reducerad avgift,
specialfall

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:
Avgift for upprättande av forbindelsepunld
-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

s

45%
45%
45%
45%
45%

55%
55%
55%
55%
55%

A vgifterna är utityckta 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 tillfållen och avgifterna därmed
blivit högre.

Senarelagd
servisledning

Särskilt avtal

8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas
senare än övriga forbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 8.1,
erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5 .l a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till foljd
av att arbetet ej utfors i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
§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 verksamhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
9.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftssl{yldig om avgiftens storlek
Betalning av avgift

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

Dröjsmålsränta

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

Betungande avgift

10.3 Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år,
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 § ränteJagen på varje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas enligt l 0.2.

Förändring skall anmälas 10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov for 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 l O.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 begäti arbetets utförande ersätta huvudmatmen
överenskomna kostnader härför.

11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
bmitagandet 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)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
Årliga avgifter

§ 12
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms Medmoms
a) en fast avgift för bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet
per mätställe och år
en fast avgift för annan fastighet
per mätare och år
Qn2,5
Qn6
Qn 10
Qn 15
Qn25
Qn 40 eller större

2 270 kr

3 407 kr
7 180 kr
12 586kr
18 011 kr
23 418 kr
28 960 kr

2 837,50 kr

4 258,75
8 975,00
15 732,50
22 513,75
29 272,50
36 200,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

12,45 kr

15,56 kr

och mottaget spillavlopp, S

12,45 kr

15,56 kr

Tillsammans V+S

24,90 kr

31,12 kr

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

8,70 kr

10,88 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,70 kr

10,88 kr

17,40 kr

21,75 kr

- per lägenhet

1137 kr

1421,25 kr

d) en avgift per år och
varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta max
10 000 m 2 för annan fastighet
VochS

11,50 kr

14,38 kr

Tillsammans V+S
c) en avgift per lägenhet och år
for 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 avgifterna.
Följande skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3
A v gift per lägenhet
Av gift efter tomtyta

14.1
14.1
14.1
14.1

a
b
c
d

v

s

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

A v gifterna är utityckta i procent av full avgift.

Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 130m3/lägenhet/år vid lägenhetsyta
< l 00 m2 och 200 m3/lägenhet/år vid lägenhetsyta > 100 m2•
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs fårbrukningsavgiften för vatten genom
mätning av levererad mängd vatten enligt taxa§ 12.l.b eller om
mätning ej kan ske, efter schablonförbrukning antagen av
huvudmannen.
Är fastighet anslutet till kommunalt spillvatten men med eget
vatten fastställs förbrukningsavgiften får avlopp antingen med
mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 12.1 b) eller
efter schablonförbrukning antagen av huvudmannen.
Utesittningstid får vattenmätare skall följa de perioder som gäller
får kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå
till 30 m3 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 fårbrukning 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 vännemätare, 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.
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12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
för undersökningskostnadema i enlighet med vad som framgår av§ 16.

Vattentill
dagvattennätet

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

Svårbehandlat
Spillvatten

§ 13 Särskild avgift exkl moms för svårbehandlat spillvatten
Syftet med denna avgift är att ta betalt för den extra kostnad som, särskilt
förorenat spillvatten förorsakar. Då spillvattnets beskaffenhet avsevärt
avviker från normalt kommunaltspillvatten gäller följande debiteringsunderlag och föreskrifter.
13.1 För spillvatten med en biokemisk syreförbrukning efter 7 dygn
(BS7) som i medeltal överstiger200mg/I eller för avloppsvatten med
en halt av suspenderat material som överstiger 260 mg/l erläggs en
tilläggsavgift enligt följande:
Halt i avloppsvatten
mg/l
9-200
200-260
>260

BOD-7
tillägg kr/kg
0,00 kr
8,80 kr
8,80 kr

Susp.
tillägg kr/kg
0,00 kr
0,00 kr
3,00 kr

Fosfor
tillägg kr/kg
113,80 kr
113,80kr
113,80 kr

Mängden avloppsvatten som tillförs avloppsanläggningen i förbindelsepunkt 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
flödespropmiionella prover. Uppsamlingskärl för prover skall vara
placerat i kylskåp.
Föroreningsmängder och föroreningshalter i avloppsvattnet som tillförs
avloppsanläggningen i förbindelsepunkten bestäms under 6 driftdygn per
debiteringsperiod. Provtagning skall utföras i enlighet med av brukaren
upprättat och av 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 biokemisk syreförbrukning avsevätt avviker från nonnalt kommunalt
spillvatten äger kommunen utfarda särskilda föreskrifter och
debiteringsgrunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

§ 14 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
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 vattentillförseln 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)
908 kr l 135,00 kr
711,25 kr
569 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel
Montering eller demontering av st1ypbricka
908 kr l 135,00 kr
i vattenmätare
865 kr 1 135,00 kr
Länsning av vattenmätarbrunn
Byte av sönderfrusen eller skadad
Självkostnad
vattenmätare, inkl ny mätare
Provning av vattenmätare vid ackrediterad
Självkostnad
provningsanstalt
Underlåtenhet att lämna tillträde vid besök
för kontroll, avläsning, byte vattenmätare
568,75 kr
455 kr
Byggvatten mätarskåp
-uppsättning och nedmontering av mätarskåp
l 102 kr 1 377,50 kr
551,25 kr
-hyra av mätarskåp per månad
441 kr
965,00 kr
772 kr
skötselavgift brandposter per styck

Särskilt avtal

§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 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 säiiaxa.

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 Films 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 A v gift 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 forbrukning 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. Av läsning 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 for 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

Årlig 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 2015-01-01. 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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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 156 Fastställelse av renhållningstaxa
Dnr KST 2014/604

Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan för 2015 förslås höjas med i genomsnitt 3,5 procent. Grundavgiften
föreslås vara oförändrad.
Förslagen till avgifter för renhållning 2015ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 150.
Bilaga Förslag till avgifter för renhållning 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Renhållningstaxa fastställs enligt bifogat förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatu r

Utdragsbestyrkande

Dalum

2014-10-03

Förslag till avgifter för renhållning 2015
Tekniska avdemingen föreslår följande avgifter för 2015.

Avgift2014 Avgift2014 Avgift2015
exklmoms iulclmotus exkl moms

Avgift2015 Äuilrittg %
iuld moms

1308kr

1635 kr

1360h

1700kr

4,0

Månadshämtnin& 190-lkärl

814kr

1018 kr

840kr

1 050kr

3,2

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

662kr

828kr

680 l<r

850kr

2,7

Conta:inerområde

662kr

828kr

680kr

850kr

2,7

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

396kr

495l<r

400kr

500kr

1,0

320kr

400 l<r

320kr

400kr

o

Avgift per exh·a sopsäck

38l<r

47,50l<r

40 la

50 kr

5,3

Avgift per extra hämh"ring utanför
ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

50 la

62,50l<r

52l<r

65kr

4,0

2 hämtningcujvecka 360 l kärl

10 080 kr

12 600 kr

10 496l<r

13120kr

4,1

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16 384l<r

20 480l<r

17 008kr

21260 kr

3,8

Vecl<ohämtning 360 l kärl

s 040l<r

6 300 l<r

S 248kr

6S60kr

4,1

Vecl<ohämining 660 l kärl

8192l<r

10 240l<r

8 504kr

10630kr

3,8

14-dagru.·shämtning 360 l kärl

2S20l<r

3150kr

2 624kr

3280kr

4,1

14-dagarshämtning 660 l kärl

4 096kr

5120l<r

4 252la·

5315kr

3,8

Sommarhäroh-ring 360 l kärl

1180kr

1475l<r

1216kr

1520kr

3,0

Sommarhäntining 660 l kärl

1824la

2 280l<r

1878kr

2348kr

3,0

Extrahämtrling 360 l kärl

112kr

140kr

116kr

145kr

3,6

Extrahämtning 660 l kärl

184la

230l<r

188kr

23Skr

2,2

14-dagarshämtnin& 190-1 kärl

Gemensam behållare: Ett hushåll
debiteras abonnemangsavgift
V mje ytterligare hushåll betalar
varsin avgift om320 kr.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Tors by

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 BO Torsby

0560 -160 oo växel
0560 -160 55 fax

teknlska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2) ·

2

Hyra 360 l kärl
Hyra 660 l kärl

60kr/mån

75kr/mån

120 kr/mån 150kr/mån 120kr/mån

150kr/mån

o
o

60kr/mån

75kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580kr

725kr

600kr

750kr

3A

Törnning·av container8m3

1172kr

1465 kr

1220kr

1575kr

4,1

Tömning av container 10m3

1380kr

1725l<r

1440 kr

1800 kr

4,3

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230 l<r

184l<r

230kr

o

Hämtning per ton

832kr

l 040 kr

872l<r

1 090kr

4,8

Transport per timme

756l<r

945l<r

760kr

950kr

0,5

2 000 kr

2 500l<r

2 000 kr

2500 kr

o

Sopbil- Kärl 15-39 m

20kr

25l<r

20kr

25kr

o

Sopbil- Kärl30 -50 m

40kr

50 kr

40kr

5bkr

o

Hämtning av sorterat grovavfall vid
hushåll exkl hämi;ningsavgift
Extm debiteringlltämtttiug för lång
hämtningsvligtnellan

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
1

Förslagna avgift för renhållning fastställs att gälla fr o m 2015-01-01.

Tekniska avdelningen

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 157 Fastställande av vägbidrag
Dnr KST 2014/608

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrad budget enligt följande:
Årligt driftbidrag
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag föreslås utgå med lO %,
vilket beräknas belasta budgeten med l 300 000 kronor.
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag (de så kallade 1:50
vägarna) föreslås utgå med sammanlagt 40 000 kronor.
Extra bidrag till Klarabro-Tutstadholmens VFS föreslås utgå med 5 000 kronor.
Iståndsättningsarbeten
För iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande iståndsättningsarbeten samt
för nya ansökningar under 2014 och 2015, föreslås 10% i bidrag till enskilda vägar med
statsbidrag. 40 % i bidrag föreslås till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag,
vilket beräknas belasta budgeten med 55 000 kronor.
Summa kommunala vägbidrag l 400 000 kronor.
I ovanstående sammanställning ingår inte ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 154

Kommunfullmäktiges beslut
Budget för vägbidrag fastställs enligt förslagt ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

J-L

c;&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

§ 158 Fastställande av timpris för GS-arbete
Dnr KST 2014/609

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår höjning av timpris för GS-personal (hantverkare och
maskinförare) med 2A% enligt följande:
Exkl. moms

Inkl. moms

Debitering av externa kunder

372 kronor/timme

465 kronor/timme

Debitering av interna kunder

338 kronor/timme

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 155

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer timpriset för GS-arbetet enligt förslaget ovan.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

~J~

<-K1CJL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

§ 159 För kännedom- Fastställande av
tomtpriser
Dnr KST 2014/610

Sammanfattning av ärendet
Kornmunfullmäktige har i beslut 2006-12-20, § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställande av tomtpriser vid försäljning av tomtmark för bostads-, fritids-, handels
respektive industriändamål inom detaljplanorruåden till kommunstyrelsen.
Nedanstående oförändrade tomtpriser föreslås gälla fr.o.m. 2015-01-01:
l. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanorruåden
ska ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan) 100kr/m2
B. i kommunen i övrigt Dessa priser inlduderar avstyckningskostnader 25 kr/m2

2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus utanför detaljplanområden i
hela kommunen ska ske till ett pris av 5 kr/m2 .
Detta pris gäller exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen direkt till
lantmäteriet.
3. Priser vid försäljning av tomtmark för flerbostadsbebyggelse, fritids-, handels och
industriändamål fastställs i respektive ärende.
4. Innan försäljning sker ska sökanden ha beviljat bygglov. Vidare ska anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 156

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

;]~

qrt

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

§ 160 Felparkeringsavgifter 2015
Dnr KST 2014/611

Sammanfattning av ärendet
Oförändrade parkeringsavgifter för 2015 föreslås:
l. l 000 kr för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för personer
med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
2. 500 kr för överträdelse av:
a. generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
b. lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon
3. 300 kr för övriga överh·ädelser avseende parkering.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 157

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar felparkeringsavgifter för 2015 enligt nedan:
l. l 000 kr för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för personer
med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

2. 500 kr för överträdelse av:
a. generella förbud att stanna och parkera enligt h·afikförordningen (1998:1276)
b. lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon
3. 300 kr för övriga överträdelser avseende parkering.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 161 Kopieringstaxa 2015
Dnr KST 2014/612

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 kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift ska vara
fastställd av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.
Kopiering till allmänhet svart-vita kopior
A4- 2 kr/kopia
A3 - 3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar svart-vita kopior
A4 - 50 öre/kopia
A3 - l kr/kopia
Kopiering internt svart-vita kopior
A4 och A3- 25 öre/kopia
Kopiering internt färg
A4 och A3- 2 kr/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till lO kopior ingen avgift därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt
A4 -5 kr/st.
A3 -10 kr/st.
Kommtmens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare ~änster utöver de som anges
i kopieringstaxa 2015.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.

Justerarens signatur

'dL

(!jL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 158

Kommunfullmäktiges beslut
Kopieringstaxan för 2015 kvarstår oförändrad enligt ovan.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 162 Taxor och avgifter för kulturavdelningen
Dnr KST 2014/613

Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen föreslår att taxor och avgifter inom kulturavdelningen är
oförändrade för 2015 jämfört med 2014.
Taxor för kulhuavdelningen ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 159
Bilaga- Taxor och avgifter inom kulturavdelningen 2015

Kommunfullmäktiges beslut
Taxor och avgifter för kulturavdelningen beslutas vara oförändrade, enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kulturavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter inom kulturavdelningen
2014
Kulturavdelningen föreslår följande taxor och avgifter inom kulturavdelningens
verksamhetsområde.
Biblioteket

2014

2013

%

Förseningsavgifter

Bok (även tidskrifter) 5
bok/vecka
Maxbelopp/bok 10 kr
Maxbelopp/lånetillfälle 150
kr
Räkningsavgift
25la:

Samma avgifter

D%

Vuxenbok, även CD 200 kr
Barnbok 100 kr
Tidskrift 25 kr
Video/dvd/cd 200 kl'

Samma avgifter

O%

Kopiering, utskrift 2 kr/sida
Utskrift 2 kr/sida
Nytt lånekort vuxna 15 kr
Plastkasse
2kr

Samma avgifter

0%

Sammfll1.trädesmm 400
kr/halvdag. 600 kr/heldag

Samma avgifter

O%

Ingn avgifterför bnrn
wtder 16 lir och
skolungdom ..

Ersättning för skadade
eller borttappade media

Om viirdet avviker
väsentligt görs individuell
bedömning

Övl'iga avgifter

Föreningar, elever betalar
inte for kopiering oclt
utskrifter
Kopiering, gratis ur
tidningnr/tidskrifter
Uthyrning av lokal på
huvudbibliotek
Föreningar betalar ingen
avgift

9
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 163 Förtroendevaldas arvode 2015
Dnr KST 2014/781

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode skall höjas till48 100 kr/månad från och
med 2015-01-01 enligt av fullmäktige beslutade princip. Förh·oendevaldas arvoden
föreslås som följd av detta höjas enligt förslag. (Se bilaga)
Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådets lön.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar m.m. ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetimmar är 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.
Under kommunstyrelsens sammanträde diskuteras arvodet till kommunstyrelsens vice
ordförande.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 166

Jäv
Ann-Kah·in Järåsen (S) deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige antar ovanstående förslag om arvode till de förtroendevalda
för år 2015, förutom arvodet till kommunstyrelsens vice ordförande. Beslut om arvode
för ordföranden i bolagen ska respektive bolag besluta om på bolagsstänuna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

2. Anders Björck får i uppdrag att ta fram ett förslag på arvode till kommunstyrelsens
vice ordförande.

Beslutet skickas till
Lars-Eric Mattsson
Anders Björk
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Uppdrag

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens v. ordförande

Arvode/månad 2014
kronor

Arvode/månad 2015
kronor

46 620

48100

18 650 (40 %)

Arbetsutskottets ordförande KS
Samhällsutskottets ordförande KS
Socialnämndens ordförande

6 990 (15 %)

7 200 (15 %)

Socialnämndens v. ordförande

3 730 (8 %)

3 850 (8 %)

Socialnämndens au ordförande

3 730 (8 %)

3 850 (8 %)

6 060 (13 %)

6 250 (13 %)

Barn- och utbildningsnämndens v.
ordförande

2 800 (6 %)

2 900 (6 %)

Barn- och utbildningsnämndens au
ordförande

2800(6%)

2 900 (6 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens
ordförande

4 660 (10 %)

4 800 (10 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens v
ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Kommunfullmäktiges ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Överförmyndarnämndens ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Torsby Bostäders AB ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Fritid i Nordvärmlands ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Torsby Flygplats AB ordförande

2 330 (5 %)

2 400 (5 %)

Revisor i kommunen

1400(3%)

1450 (3 %)

5 000/år

5 000/år

10 000/år

10 000/år

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Valnämndens ordförande
Valnämndens ordförande vid valår

Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 164 Lånalöfte
Dnr KST 2014/776

Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2010 beviljades tekniska avdelningen 12 mkr för utbyggnaden av
Torsby flygplats (hangarbygge). Pengarna fick lånas upp, då flygplatsen ska vara
intäktsfinansierad. Dessa investeringsmedel har nu omförts till att finansiera
vattenledningen i Branäsområdet, även detta intäktsfinansierat Därför flyttas även
lånelöftet med till det nya projektet.
I protokollet från 2010 nämns denna investering dock inte särskilt utan den finns
enbart omnämnd i budgetdokumentet Detta underlag som är tillräckligt för vår
hantering, blir dock inte godkänt av Kommuninvest. Därför behöver ett förnyat
lånelöfte beviljas.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 161

Kommunfullmäktiges beslut
För byggnation av vattenledning i Branäs har genom tidigare beslut omförts medel
från utbyggnad av flygplatsen (hangcubygge) . Dessa 12 miljoner kronor får skaffas
genom nya lån och därmed utökar de Torsby kommuns totala upplåningsram.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 165 Avsägelse av plats i kommunfullmäktige
Dnr KST 2014/832

Sammanfattning av ärendet
Thomas Szakal (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 20142018.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Thomas Szakal daterad 2014-11-05. Dnr KST 2014/832

Kommunfullmäktiges beslut
1. Thomas Szakal entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Torsby kommun begär en ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Thomas Szakal
Länsstyrelsen i Värmlands län

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 166 Interpellation -Vilken politik är
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Folkpartiet överens om?
Dnr KST 2014/803

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnar en interpellation som lyder:
"Nu har en ny politisk majoritet tillträtt i Torsby Kommun bestående av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. l media och andra utspel har man
kunnat läsa om att majoriteten är överens om mandatfördelningar och politiska
positioner så som ordförandeposter och vice-ordförandeposter. Dock nämns inte ett
enda ord om vilken politik som kommer att bedrivas i framtiden, eller några som helst
förslag som de gemensamt kommer att lägga fram. Nog måste väl ett sådant politiskt
samarbete innehålla konkreta politiska förslag som man är överens om, och inte bara
mandatfördelningar och politiska uppdrag.
Med anledning av att ingen politik ännu presenterats, ställer jag därför följande fråga
till kommunalrådet Ann-Kah·in Järåsen (S):
• Vilka konkreta politiska förslag är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet
överens om att gemensamt lägga fram som ny politisk majoritet i Torsby
kommunfullmäktige?"

Handlingar i ärendet
Svar på interpellationen om vilken politik Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Folkpartiet är överens om.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Ann-Katrin Järåsen
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Kommunfullmäktige i Torsby kommun

Svar på interpellation från Gustav Olsson (m)
"Vilken politik är socialdemokraterna,
centerpartiet och folkpartiet överens om?"
Socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har ingått ett sk valtekniskt
samarbete.
Grunden för samarbetet är den budget för 2015 som kommunfullmäktige antagit.
Till detta kommer ett antal punkter som partierna är överens om att jobba för enligt
nedan.

Fokusområden för valtekniskt samarbete mellan socialdemokrater, centerpartiet och
folkpartiet.
Partiernas politiker i de olika politiskt valda församlingarna i Torsby kommun ska
gemensamt arbeta med följande fokusområden:

Ann-Katrin Järåsen
kommunalråd
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

•

verka för att vidmakthålla och utveckla effektivititet och
kvalitetssäkringsarbete i alla verksamheter som kommunen är huvudansvarig
för.

•

verka för att kommunen fortsätter arbetet med att utöka antalet privata aktörer
i verksamheter där man ser att det är lämpligt. Detta ska ske i en takt som
innebär att kvalitetssäkringssystem och ekonomisk uppföljning inte kräver
utökad kommunal administration jämfört med budgetåret 2014.

•

verka för utvecklad infrastruktur genom satsningar på kommunikationer och
bredband eller motsvarande lösningar för IT i hela kommunen. Kommunen
ska aktivt stötta i de geografiska områden där utmaningarna av olika skäl är
stora.

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 17 direkt
073-271 22 03 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 tax

ann-katrin.jarasen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

•

verka för en positiv utveckling av landsbygden genom fortsatt arbete med att
utveckla servicepunkter kopplade tilllanthandlare samt prioritering av stöd till
företag som planerar verksamhet i glesbygd

•

fortsätta arbetet med medborgardialoger och utveckla varierande former för
dialog med kommuninvånarna med målsättningen att nå så många
befolkningsgrupper som möjligt

•

verka för att ytterligare utveckla arbetet med att skapa en hög kvalitet på
servicen till kommunmedborgarna och verka för en god integration för
människor som flyttar till vår kommun

•

verka för byggnation av bostäder i attraktiva områden. Öka effektiviseringen
och anpassa kommunens egna bostadsbestånd med målsättningen att
minimera kostnaderna för tomma lägenheter.

•

verka för att upphandlingar utformas på ett sätt som gör det möjligt för lokala
entreprenörer att lämna anbud. Särskild vikt bör läggas vid att tänka fairtrade
och lokalproducerat av rättvise- och miljöskäL

•

Verka för bättre arbetsförhållanden inom vården med fokus på avskaffande av
ensamarbete och delade turer. Heltidsarbete skall vara norm och deltidsarbete
en möjlighet.

Ann-Katrin Järåsen (s)
Ordförande i kommunstyrelsen
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§ 167 Svar på motion om flygplatsutveckling
Dnr KST 2013/368

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M), Per-Arne Ludvigsson (M), Lillemor W ass Ronge (M), Gustav Olsson
(M), Roger Ericsson (M) och Daniel Brosius (-) lämnade en motion till
kommunfullmäktige 2013-05-20 § 80, som lyder:
"Vi vill att Torsby Flygplats AB får resurser att anställa/starta ett projekt
"Flygplatsutveckling" snarast. Focus är att få bättre ekonomi, fler startar och
landningar, frakter, destinationer, charter mm."
Svar på motion:
Fokus på linjefarten Torsby-Hagfors-Arlanda: De senaste åren har det bedrivits ett
intensivt arbete med att få fortsatt upphandlad linjefart Torsby-Hagfors-Arlanda. I
Trafikverkets senaste utredning kring det subventionerade inrikesflyget var förslaget
att rubricerade linje skulle upphöra och ersättas med transfertrafik till Karlstad med
anslutning till flyg och tåg. Det slutgiltiga beslutet för linjefartens del blev att
upphandling av trafik sker under 2015-2017 och att det finns en option om ytterligare
två år 2017-2019 om linjen kan uppvisa en stabil och markant ökning av passagerare på
linjen i god tid före 2017 för att få till stånd fortsatt upphandling.
På anmodan av Trafikverket har ett gemensamt marknadsföringsprojekt uppstartats
mellan Torsby och Hagfors kommuner samt Avies AB, där fokus är öka antalet
passagerare. Region Värmland medfinansierar projektet. Projektet omfattar totalt 1,4
miljoner i första etappen. Undertecknad gör bedömningen att arbetet med få till stånd
fortsatt upphandling av linjefarten är avgörande för flygplatsens fortsatta utveckling
och att ekonomiska resurser samt opinionspåverkande arbete måste fokuseras på detta
ändamål.
Ökade flygrörelser, nya destinationer samt charter: Under 2013 fick Torsby flygplats
tillsammans med Avies AB tillstånd att bedriva chartertrafik till Estland (Tallinn).
Tillståndet innebär att chartertrafik får bedrivas med plan som har högst 19 säten.
Tillståndet är inte av generell karaktär, utan tillstånd ges per destination. Starten av
detta projekt innebär även att tullstation har upprättats på Torsby Flygplats.
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En utökad charterh·afik med större typer av plan till exempel Fokker 50 (50
passagerare) skulle innebära att den planerade utbyggnaden av flygplatsen (etapp3)
måste effektueras samt att system för security måste upprättas med
bagagegenomlysning, säkerhetskontroller m .m. Investeringen på flygplatsen är
beräknad till13 miljoner (senaste beräkningen) och då är inte kostnaden för security
inräknad avseende investering och hantering. Medel till ovanstående investeringar
måste tillskjutas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning: Under rådande omständigheter bedömer undertecknad att fokus
bör ligga på att arbeta för en fortsatt upphandling av linjefarten Torsby-ArlandaHagfors. Den avgörande punkten för detta är att öka antalet resenärer dels genom att
attrahera affärsresenärerna till ökat flygande till och från regionen och dels att utöka
flygresorna inom besöksnäringen. Utebliven upphandling skulle få oerhört allvarliga
konsekvenser för Torsby Flygplats fortsatta drift.
Vad gäller fortsatt satsning på en utökad chartertrafik, så innebär det en utbyggnad av
flygplatsen. Torsby kommun gör bedömningen att en säkerställd linjefart TorsbyHagfors-Arlanda är den viktigaste förutsättningen för en ev. utbyggnad av Torsby
Flygplats, eftersom linjefarten, förutom att den ger flygplatsen kontinuitet, även
genererar statsbidrag till den omfattande skötseln av densamma.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 170.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Anders Wiss (M), Per-Arne Ludvigsson (M), Lillemor W ass Ronge (M), Gustav Olsson
(M), Roger Eriksson (M), Daniel Brosius (-)
Thomas S*rndorff
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§ 168 Svar på motion om jaktarrendepriser
Dnr KST 2014/275

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg (V) och Kent Hallesson (V) har skrivit en motion som lyder:
"Kommunen har år efter år höjt arrendepriserna på jakt och enligt oss till en nivå som
inte längre är relevant.
Vargen har drastisk ökat och fö1modligen är vi den vargtätaste kommunen i Sverige.
Detta har medfört att jakt med löshund inte längre kan bedrivas inom många områden.
Älgstammen har också minskat markant och många områden inom kommunen har
inte längre en jaktbar älgstam. Jägare vi talat med överväger att säga upp sitt arrende
om inte en ändring sker.
Vi föreslår därför att:
Kommunen ser över sin prisbild och sänker arrendepriserna tilll995 års nivå."
Svar: Torsby kommun arrenderar ut 77 jakträtter inom 21 jaktvårdsområden. Priserna
och den årliga prisutvecklingen för jaktarrendena beslutades av kommunstyrelsen
2005-04-11 (Ks § 77,05.126/434) enligt följande:
l. Jaktarrendet fastställdes till2 300 kr och för ungdom till l 000 kr, för jaktåret
2005/2006.
2. Jaktarrendet fr.o.m. jaktåret 2006/2007 reglerades enligt förändringarna i konsumentprisindex med mars månad 2005 som basmånad.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkom.
Jaktarrendepriset för jaktåret 2014/2015 är 2 576 kr (3 220 kr inkl. moms) för arrendator
över 25 år och l 000 kr (1250 kr inkl. moms) för arrendator till och med 25 år.
Kommunen har under året fått ett fåtal avsägningar av jaktarrenden på grund av för
hög prisnivå. Samtidigt har vi fått en ökad tillströmning av nya arrendatorer under 26
år och det upplever vi som positivt då snittåldern hos arrendatorerna har varit

Justerarens signatur

1f___

t)(]L
l

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

stigande.
Jämförande arrendepriser visar ett varierande prisspann mellan 2 400 till2 600 kronor
varför en prisändring till1995 års prisnivå på ca 2 000 kronor inte är motiverad.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 167
Motion daterad 2014-04-02 dnr KST 2014/275

Kommunfullmäktiges beslut
1. Jaktarrendepriser fastställs till2 400 kronor för jaktåret 2015/2016 för arrendatorer
som fyllt 30 år.
2. Jaktarrendet fastställs till1 000 kronor för jaktåret 2015/2016 för arrendatorer under
30 år.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
4. Jaktarrendena fastställs i samband med att kommunens detaljbudget årligen
beslutas.
5. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Hans Lindberg (V), Kent Hallesson (V)
Jan Esping
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§ 169 Lottning av nämndplatser i MBR-nämnd
Dnr KST 2014/842

Sammanfattning av ärendet
Det krävs lottning av vilket parti som ska inneha de två sista platserna i MBR nämnden
och biträdande kommunchef Anders Björk har undersökt detta med SKL. Det finns
inga fastlagda regler över hur det ska gå till däremot anser deras jurist att det är en så
viktig fråga att den bör fastställas i kommunfullmäktige innan partierna och
valberedningen lägger sitt förlag.
Förslag till beslut: Frågan tas till kommunfullmäktiges sammanträde i november och
då föreslår ordförande att lottningen ska ske för följande partier Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Vänster/Miljöpartiet, inga andra pru:tier är berörda. Om
kommunfullmäktige godkänner att lottningen kan ske på detta sätt så fortsätter
proceduren.
När kommunfullmäktige sagt ja tilllottningen och dess formalia kallar ordföranden
dagens justerare att övervaka lottningen med tre lappar på vardera de tre partierna,
någon av justerarna drar den första lotten. De partier som förlorar den omröstningen
går vidare till omröstning nummer två och den andre justeraren drar den lotten. Ett
parti förlorar. Kommunfullmäktige fastställer lottningsresultatet och ersättarplatserna.
Sedan kan valberedningen hantera den fortsatta beredningen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse om lottning Dnr KST 2014/842

Kommunfullmäktiges beslut
l. Lottning till platserna i Miljö, bygg och räddningsnämnden sker enligt förslag
2. Lottningen om plats nummer 8 i MBR-nämnden- går till Moderaterna
3. Lottningen om plats nummer 9 i MBR-nämnden- går till Sverigedemokraterna
4. Valberedningen hanterar den fortsätta beredningen.
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§ 170 Motion- Avskaffa delade turer inom
omsorgen
Dnr KST 2014/804

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna lämnar genom Gustav Olsson en motion som lyder:
"Tänk dig att du jobbar elva timmar eller mer en arbetsdag, där du tvingas dela upp
ditt arbetspass i två delar och där du har ledigt tre timmar mitt på dagen. Dina tre
lediga timmar går i stort sett åt till att åka hem och sen till jobbet igen. Något utöver
det är i stort sett omöjligt att hinna med på så kort tid.
Pressen att göra ett bra jobb och känna glädje över sin arbetsplats blir allt svårare att
hantera med tiden som går. Såser verkligheten ut för många som jobbar inom
omsorgen och som drabbats av delade turer. Sverige står inför en stor utmaning med
tanke på den demografiska utvecklingen. Antalet äldre väntas enligt Sveriges
konununer och landsting (SKL) att öka med 35 procent mellan 2010 och 2030, alltså
från drygt 1 750 000 till knappt 2 350 000 personer och dessutom lever vi allt längre.
Framförallt ställer detta stora krav på de svenska kommunerna när det gäller att
rekrytera undersköterskor till äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och stöd
till funktionshindrade. SKL rälmar med att det kommer behöva rekryteras runt 100 000
personer i Sverige de kommande åren.
Ska Torsby kommun klara av att möta det framtida behovet krävs det att vi lyfter fram
arbetssituationen på agendan och förbättrar arbetsmiljön för våra vardagshjältar inom
omsorgen. Moderaterna vill avskaffa detta föråldrade system med delade turer inom
Torsby kommun. Om vi inte gör något åt undersköterskornas dåliga
arbetsförhållanden riskerar vi att fler lämnar Torsby. Då väljer man istället en annan
kommun med bättre villkor.
Ett annat dystert alternativ är att färre väljer att utbilda sig till undersköterska, vilket
skulle slå hårt mot våra trygghetssystem.

Justerarens signatur
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Alla behövs i bygget av ett bättre Torsby. Det gör däremot inte delade turer i
omsorgen.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
• Att delade turer inom omsorgen avskaffas snarast."

Handlingar i ärendet
Motion av Gustav Olsson (M) daterad 2014-10-29 dnr KST 2014/804.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ulf Johansson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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§ 171 Motion - Starta handikappidrott på
Stjerneskolan
Dnr KST 2014/805

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna genom Gustav Olsson lämnar en motion som lyder:
"Sljerneskolan är idag en skola av hög kvalite och som har ett gott rykte ute i Sverige.
Moderaterna vill nu utveckla idrottsgymnasiet och bredda utbudet genom att se över
möjligheten till att även erbjuda handikappidrott.
Med tanke på vår kommuns utbud av fritidsmiljöer och rehabiliteringsenheter borde
handikappidrott vara mycket passande för Stjerneskolan.
För att ge olika exempel p å passande idrotter listar jag grenar som Svenska
handikappidrottsförbundet administrerar verksamhet för, vilket är 18 olika
sportgrenar.
Nedan listas vilken idrott som bedriver verksamhet för vilken skadegrupp i Sverige.
(Följande information är hämtat från SHIFs hemsida).
R: rörelsehinder, S: synskada, U: utvecklingsstörning, N: neuropsykiatriska
funktionshinder.
Alpin skidåkning
Boccia
Bordtennis
Bänkpress
Elhockey
Fotboll
Friidrott
Goalball
Innebandy
Judo
Kälkhockey
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Längdskidor/skidskytte
Mattcurling
Rullstolsdans
Rullstolsrugby
Showdown
Simning
Sportskytte
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Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
• Att Torsby Kommun ser över möjligheten att erbjuda handikappidrott på
Stjemeskolan."

Handlingar i ärendet
Motion av Gustav Olsson (M) daterad 2014-10-29 dnr KST 2014/805.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ulf Blomqvist
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

§ 172 Motion -Inför utmanarrätt i Torsby
kommun
Dnr KST 2014/806

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna genom Gustav Olsson lämnar en motion som lyder:
"Sedan 2007 kan externa utförare och kommunens egna medarbetare utmana en
kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk funktion eller en
myndighetsutövning. Berörd nämnd har sedan skyldighet att undersöka om
verksamheten kan upphandlas eller inte. Om utmaningen antas av kommunen leder
den till en offentlig upphandling.
För att verksamheterna som bedrivs av Torsby Kommun ska erbjuda så hög kvalite till
så bra pris som möjligt bör Torsby Kommun införa utmanarrätt.
Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter som ligger
under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som finns hos blivande
entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Torsby kommun skulle sända signaler om möjligheter till
nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och nytänkande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
• Att Torsby Kommun inför utmanarrätt snarast."

Handlingar i ärendet
Motion av Gustav Olsson daterad 2014-10-29 dm KST 2014/806.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Anders Björck
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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§ 173 Inför företagslots i Torsby kommun
Dnr KST 2014/807

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna genom Gustav Olsson lämnar en motion som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
n äringslivet är väl uppbyggd.
l ett steg att förbäth·a kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen h·e funktioner:
l. Information: Företagslotsen infmmerar företag om vad som krävs för få tillstånd,
vilka blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt förvaltningar
vid olika ärenden.

2. Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information
mellan förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan med
enkelhet vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
3. Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till snabbt
beslut. Som exempel kan kommunen tillse att ~änstemän har möjlighet att fatta beslut i
tillståndsärenden utan politisk behandling.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
• Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet."

Handlingar i ärendet
Motion från Gustav Olsson (M) daterad 2014-10-29 dnr KST 2014/807.
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Thomas S*rndorff
Anders Björck
Johanna Lundkvist
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§ 174 Avsägelse- revisor Monica Olsson (C)
Dnr KST 2014/855

Sammanfattning av ärendet
Monica Olsson (C) lämnar in en avsägelse som lyder:
"På grund av att jag är vald som ersättare i kommunfullmäktige avsäger jag mig
uppdraget som förtroendevald revisor."

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2014-11-16 KST 2014/855

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslutet skickas till
Revisorerna
Monica Olsson
Lars-Eric Mattsson
Ekonomiavdelningen
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§ 175 Avsägelse- revisor Kjell-Erik Mattsson
(S)
Dnr KST 2014/856

Sammanfattning av ärendet
Kjell-Erik Mattsson (S) lämnar en avsägelse som lyder:
"Jag har av KF valts till nytt förtroendeuppdrag inom kommunen och detta uppdrag
är enligt kommunallagen inte förenligt med mitt nuvarande uppdrag som revisor
innevarande mandatperiod. Jag avsäger mig härmed med omedelbar verkan samtliga
mina uppdrag som revisor i den borgerliga kommtmen, kommunala bolag, stiftelser
och fonder."

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2014-11-16 dm KST 2014/856

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslutet skickas till
Revisorerna
Kjell-Erik Mattsson
Lars-Eric Mattsson
Ekonomiavdelningen
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PROTOKOLL

2014-11-17

§ 176 Avsägelse - revisor Gunde Haglund (S)
Dnr KST 2014/857

Sammanfattning av ärendet
Gunde Haglund (S) lämnar in en avsägelse som lyder:
"Jag har valts till nytt förtroendeuppdrag inom kommunen och detta uppdrag är
enligt kommunallagen inte förenligt med mitt nuvarande uppdrag som revisor
innevarande mandatperiod.
Jag avsäger mig härmed med omedelbar verkan samtliga mina uppdrag som revisor i
den borgerliga kommunen, kommunala bolag, stiftelser och fonder."

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2014-11-16 KST 2014/857

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfulhnäktige godkänner avsägelsen.

Beslutet skickas till
Revisorerna
Gunde Haglund
Lars-Eric Mattsson
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-11-17

§ 177 Fyllnadsval av revisorer
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning lämnar förslag på nya revisorer fr.o.m. 2014-11-17
fram till nästa genomförda val.
Förslagen är:
Mats Broberg (S)
Ingela Kåreskog (S)
Christina Svensson (FP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna personerna till revisorer.

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Eric Mattsson
Ekonomiavdelningen
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 44

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 178 Ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr KST 2014/734

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kornmunfullmäktige från och med den
14 november 2014 till och med den 14 oktober 2018.
Ny ledamot efter Peter Björn (SD) är Arne Karlstam (SD)

Handlingar i ärendet
Protokoll från länsstyrelsen daterat 2014-11-14.

Kommunfullmäktiges beslut
Kornmunfullmäktige lägger protokollet till handlingarna.

Beslutet skickas till
Peter Björn

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 45

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 179 Värmlands vårdförbunds delårsrapport
Dnr KST 2014/843

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Vårdförbund skickar handlingar som avser delårsbokslut 2014 för
Värmlands läns Vårdförbund för behandling och ställningstagande i fullmäktige.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Värmlands läns Vårdförbund Dnr KST 2014/843.

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslutet läggs till handlingama

Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 46

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-11-17

§ 180 Interpellation angående Samhall och
framtiden i Syssiebäck
Dnr KST 2014/858

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Torsby lämnar, genom Bengt Berg och Siv Martinsson, en
interpellation som lyder:
"Det är många människor som arbetar och berörs om Samhall upphör med
produktionen och arbetena där upphör. Hur är dialogen mellan kommunledningen
och Samhall? Vilka initiativ har tagits och vilka åtgärder planeras från kommunens
sida? Det vore bra med en ordentlig genomlysning av problematiken."

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2014-11-17 Dm KST 2014/858.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen överlämnas till kommunalrådet Ann-Kah·in Järåsen (S).

Beslutet skickas till
Ann-Katrin JäTåsen

Justerarens signatu r

Utdragsbestyrkande

