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§ 139 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2012/25

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden utgår
Ändring i Torsby kOl1U11Uns ABV A för 2013
Ändring i Torsby kommuns information till fastighetsägare 2013
Ärende som tillkom
Svar på motion från Bengt Berg (V) rörande Fryksdalsbanan, Värmlands- och
kollektivtrafik

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 140 Information från kostchef Ninni Boss
Dnr KST 2012/491

Sammanfattning av ärendet
Kostchef Ninni Boss har bjudits in av kOlmnunstyrelsen för att informera och besvara
frågor om kostverksamheten,

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 141 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente från 2013
Dnr KST 2012/625

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

§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning, då de fullgör
nedanstående uppdrag, enligt vad som anges under §§ 5-10 och 12-15. Andra förtroendevalda
som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning, då de fullgör nedanstående uppdrag, enligt
vad S0111 anges i §§ 5-8 och §§ 12-15.
Avsikten vid beslutet var att "närvarande ersättal'e" skulle ha Salllina rätt till
ersättning som tjänstgörande ledamöter och ersättare. Ersättarna behöver inte vara
tjänstgörande för att ha rätt till ersättning.
Tyvärr verkar skrivningen dock vara oklar för den har tolkats på olika sätt. Därför bör
den förtydligas, t.ex. genom att skriva"ersättare som inte tjänstgör"
I paragrafen ovan har en annal, missvisning slunkit in. Det finns ingen hänvisning till §
11 (reseersättningen) vilket det bör göra för att det ska bli lättare att få överblick
över vad som gäller. (I själva § 11 står hänvisning till både § 3 och 4, men det bör
skrivas om så det blir enklare att förstå.)
Dessutom saknas "tjänstgörande ersättare" i paragrafen, vilka bör läggas in.
Om det ska vara tydligt att en närvarande ersättare inte behöver vara tjänstgörande på
något vis, bör paragrafen även kompletteras så det inte bara står "fullgör",
eftersom den närvarande ersättaren inte fullgör något, utan bara närvarar.

Justera rens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2012-12-03 § 141 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente från 2013
Skulle dessutom en sihtation uppstå med växel~änstgöring, kan en ledaITlot vara
närvaraI1de, utan att ~änstgöra, då hans/hennes ersättare ~änstgör. Därför bör även
nnärvarande ledamot" skrivas in.
När det gäller skrivningen om andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt bör
den också kompletteras med § 11.

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

Andra fdrtroendeva lda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.

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

Ersättning vid utbildning för förtroendevalda
I nuvarande arvodesreglemente står följande i § 10: IFI saInband med ny mandatperiod
avgör ordförande i nämnd eller utskott omfattningen av introduktion eller information
till saIntliga ledamöter som då arvoderas.
1F

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 141 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente från 2013
Formuleringen bör utvidgas till att gälla utbildning som infaller när som helst under
mandatperioden.
Dessutom är det i respektive nämnds delegeringsordning som frågan om vem som
avgör utbildningsbehov etc. framgår.

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

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

Paragraf 3 bör därför ha följande lydelse:
§ 3. Ersättningsberättigade saJ117nanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter som inte
tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15, då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag
angivna i § 4.
Andra förtroendevalda S0111 medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2012-12-03 § 141 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente från 2013
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjäns tgörande ledamöter och ersättare samt
närvarande ersättare och ledamöter som inte tjänstgör (dvs. de som de som företräder olika
handikappgrupper respektive ]JC7lsionärsorganisationer) har rätt till ersättning enligt § 11 då de
fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

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

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationschef Annette Lauritzen Karlsson, 2012-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 102

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2012-12-03 § 141 Förtydligande och komplettering av
kommunens arvodesreglemente från 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
§ 3. Ersättningsberättigade smmnanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledmnöter
som inte tjänstgör, har rätt till ersäthung enligt §§ 5-15, då de fullgör respektive
närvarar vid uppdrag angivna i § 4.
Andra förtroendevalda som rnedgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5
8 och §§ 11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjänstgörande ledmnöter och ersättare
samt närvarande ersättare och ledamöter (dvs. de som de som företräder olika
handikappgrupper respektive pensionärsorganisationer) har rätt till ersättning
enligt § 11 då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

§ 4 kompletteras med
x A v kOlmmmfullmäktige inrättade råd, såson, t.ex. tillgänglighets rådet och
pensionärsrådet.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 142 Kopieringstaxa 2013
Dnr KST 2012/648

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en konunun eller en myn
dighet utan att betala . Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling
har kornmunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Delli,a avgift skall vara fastställd
av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga ~änster utförs utöver de som filli,s angivna i taxan.
Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2013.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun antar kopieringstaxa för 2013.
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
25 öre/kopia
A4 och A3
Kopiering internt - färg
2.00/kopia
A4 och A3
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2012-12-03 § 142 Kopieringstaxa 2013
Laminering internt
A4
S.OO/st
forts ksau 2012-11-21 § 103, kopieringstaxa 2013
A3
10.00/st
Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare
i kopieringstaxa 2013.

~änster

utöver de som anges

KOlmnunens faxar får endast användas av kOlmnunens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom vid interndebitering.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
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§ 143 Fastställande av avgifter för brandposter
från och med 2013
Dnr KST 2012/623

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GV A-chef Mikael Löfvenholm, 2012-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012 -11-21 § 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Brandpostavgift debiteras från och med 2013 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2012-12-03

§ 144 Fastställelse av timpris för GS ..arbete
fr.o.m. 2013-01-01
Dnr KST 2012/622

Sammanfattning av ärendet
2012 års priser är:

För debitering av externa kunder föreslås
För debitering av interna kunder föreslås

Exkl.moms
342 kr/tim
310 kr/tim

Inkl. moms
428 kr /tim

Tekniska avdelningen föreslår att 2013 års tin'lpris för GS-personal (hantverkare och
maskinförare) blir enligt följande:
Exkl.moms Ink1. moms
För debitering av externa kunder föreslås
352 kr/tim
440 kr /tim
För debitering av interna kunder föreslås
320 kr/tim

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-11-21 § 105

Kommunstyrelsens beslut
GS-arbete debiteras för 2013 enligt ovanstående.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

ilL>qAj

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 145 Avgifter för avlämning av externslam år
2013
Dnr KST 2012/621

Sammanfattning av ärendet

2012
0-3 m 3
Större mängd än 0-3 m 3

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

Tekniska avdelningen föreslår avgifter för år 2013 för avlämning av externslam enligt
följande:
2013
0-3 m 3
Större mängd än 0-3 m 3

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgifter för avlämning av externslam fastställs att gälla fr o m 2013-01-01 enligt
ovanstående förslag

Beslutet skickas till
KOlllinunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 146 Fastställelse av väg bidrag tör 2013, taxor
tör enskilda vägar
Dnr KST 2012/620

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenhohn, 2012-10-31
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 107

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

BUDGET FÖR 2013 GÄLLANDE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR
Ärligt driftbidrag:
Ärligt bidrag för enskilda vägar med statsbidrag
vid 10% i kommunala bidrag.

1 250 0000:

Ärligt driftbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag
(de s.k. 1:50 vägama)

75.000:

Extra bidrag till Klarabro-Tutstadhohnens VSF

5.000:

Iståndsättningsarbeten:
Iståndsäth1ingsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar under

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

70.000:

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 146 Fastställelse av vägbidrag för 2013, taxor för
enskilda vägar
2012 och 2013 som skall utbetalas 2013 vid 10% i kommunala bidrag för vägar med
statsbidrag samt 40% i bidrag för vägar som saknar statsbidrag.
Summa vägbidrag 2013 :
Obs! I ovanstående budgetsiffror ingår ej skador i
samband med översvämningar eller andra natur
katastrofer.

Beslutet skickas till
KOlmnunfullmä ktige

Justerarens signatur

~~

Utdragsbestyrkande

1.450.000

Torsby kommun
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2012-12-03

§ 147 VA-taxa 2013
Dnr KST 2012/613

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GV A-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Förslag till VA-taxa 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
A vgifter för vattentjänster enligt bifogat förslag till VA-taxa 2013 fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

för anvärldarlde av
Torsby konnmurls
allmänna
vatten,=· och avloppsanläggning

Antagen att gälla fr o m
1 januari 2013

Antagen av kommunfullmäktige 2012-1?-?? §???

J(J3)

för användande av
Torslby kommuns
allmänna vatten~ och

avloppsan~äggning

Definitioner
I dessa taxefdreskrifter avses med

Bostadsfastighef: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enl igt bevi Ij at
bygglov avses att bebyggas fdr 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 Ur det viktigaste sett från använclarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger Hantverk
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen iir bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas f6r annat ändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.

Ohebyggdfastighet: fastighet som enligt detaljplan iiI' avsedd f6r 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, S0111 används enligt
definition av bostadsfastighet räknas vaJje påbötjat 300-tal nl bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Information
Utöver vad som sägs i denna taxa, avseende anläggnings- och brukningsavgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns vaUen- och avloppsanläggningar
(ABVA 2008) antagen av kommunfullmäktige 2008-03-27 § 33 samt
Information till fastighetsägare f6r användande av Torsby kommuns vatten- och
avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2012-??-?? § ???
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Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 20l2-??-?? § ??? att gälla från och med 2013-01-01.
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 huvudmamlen.

Avgiftsskyldighet

§ 1 För att täcka nödvändiga kostnader fOr Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning slmll 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
vattengänster va- lagen

För vilka ändamål?

4.1 Avgift tas ut fOr nedan angivna ändamål:
Ändamål

AnIäggnings
avgift

Bruknings
avgift

V, vattenfcirsötjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

avlopp från fastighet

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Nej

Nej

Di: dag- och dränvatten

Avgiftsskyldighet
inträder

4.2 Avgiftsskyldighet fOr vart och ett av ändamålen V och S,
inträder när huvudmannen upprättat fOrbindeIsepunkt
fOr ändamålet och informerat fastighetsägaren om
forbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket l och 2 i lagen om
allmätma vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet
är uppfyllda.

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som
gäller vid elen tidpunkt när avgiftsskylelighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5 - 11)
Avgifterfor allmänna vatten tjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter
Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

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

Med moms

a) en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servis
ledningar till :förbindelsepunkter
för V, och S.

38376 kr

47970 kr

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

33 044 kr

41305 kr

c) en avgift per m2 tomtyta
större än 2000 m 2

10,72 kr

13,40 kr

d)

7 676 kr

9595 kr

en avgift per lägenhet

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

Gemensam
förbindelsepunkt

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam fOr två eller flera fastigheter,
f6rdelas den del av avgiften enligt 5.1 a) som hänför sig till
framdragning av servisledningar lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fOrrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan l<arta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för 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 begränsnings
regel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

Antalet lägenheter
bestäms efter
bygglovsritningar

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

5.5 Upprättas ytterligare fOrbindelsepunkter skall erläggas
Avgifter enligt 5.1 a) och b).

Ökad tomtyta

5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c)
for tillkommande tomtyta som härrör från fastighet for vilken
tomtyteavgift inte skall anses vara fOrot erlagd.
Vid beräkning av avgift fOr 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 aUllan fastighet

Följande avgifter
ingår för
annan fastighet=
industrifastighet

6.1 För ([lillan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a) en avgift avseende framdragning
av varje nppsättning servis
ledningar till fOrbindelsepunkter
for V och S,

38376 kr

47970 kr

b) en avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
fOrbindelsepunkter
fOr Voch S,

33044kr

41305 kr

33 kr

41,25 kr

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

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

Gemensam
förbindelsepunkt

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

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt
forrättningslmrta, nybyggnadskarta eller annan liarta som
huvudmannen godkänner.

Anstånd
tomtyteavgift

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

Extra förbindelsepunkt

6.5 Upprättas ytterligare föl'bindelsepunkter 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 slmll anses vara förut erlagd

§ 7 Obebyggd fastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

7.1 För obebyggd/aslighet skall erläggas del av full
anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet Annan fastighet
5.1 a) 100 %
6.1 a) 100 %
Servisavgift
5.1 b) 100 %
6.1 b) 100 %
Avgift per uppsättning FP,
Tom tyteavgift
5.1 c) 100 %
6.1 c) 70 %
Lägenhetsavgift
5.1 d)
0%
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 skall erläggas resterande avgifter
enligt fölJande:
Bostadsfastighet Annan fastighet
To m tyteavgift
5.1 b)
*)
6.1 b) 30 %
5.1 c)
100 %
Lägenhetsavgift
Avgifterna är uttryckta i % av full avgift.

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
Reducerad avgift,
specialfall

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
- en ledning 75 % av avgiften enligt 5.1 a) 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

v
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1

b)
c)
d)
b)
c)

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 for ändamål, fOr vilket
avgiftsskyldighet inte tidigare fOrelegat, skall erläggas avgifter
enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de
sammanlagda avgifterna för tillkommande fOrbindelsepunkter 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

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 fOr viss eller vissa fastigheter kostnaden for 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 fOr viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren 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
rälmingen, skall 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 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 § räntelagen på vatje del av avgiften som
förfaller till betalning i fi'amtiden 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
huvudmam1en när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2
ut fOr 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 fastighets
ägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya
servisledningens allmälma del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels bOlitagandet
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 allmän1la vattelltjällster är belag{hr med lagstadgad mervärdesskatt.

Ärliga avgifter

§ 12
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a) en fast avgift f'6r bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet
per mätställe och år
en fast avgift fÖl' annan fastighet
per mätare och år
Qn2,5
Qn6
Qn 10
Qn 15
Qn25
Qn 40 eller större

2 060 kr

Med moms

2 575 kr

3 092 kr 3 865 kr
6512 kr 8 140 kr
11 416kr 14270 kr
16336 kr 20420 kr
21 236 kl' 26 545 kr
26268 kr 32 835 kr

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

11,76 kr

14,70 kr

och mottaget spilIavlopp, S

11,76 kr

14,70 kr

Tillsammans V+S

23,52 kr

29,40 kr

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

8,24 kr

10,30 kr

och mottaget spiIIavlopp, S

8,24 kr

10,30 kr

16,48 kr

20,60 kr

Tillsammans V+S

c) en avgift per lägenhet och år
för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet för
vatten, V,
spillvatten, S,
- per lägenhet

d) en avgift per år och
varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta max
10 000 m 2 f'6r annan fastighet
VochS

1032 kr

1290 kr

10,72 kr

13,40 kr
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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:
V
S
50%
14.1 a 50%
Fast avgift
50%
14.1 b 50%
Avgift per m3
50%
Avgift per lägenhet 14.1 c
50%
Avgift efter tomtyta 14.1 d 50%
50%
Avgifterna är uttt)'ckta 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 130 m3/1ägenhetlår vid lägenhetsyta
< 100 m2 och 200 m 3/lägenhet/år vid lägenhetsyta > 100 m2 •

Är fastighet ansluten till kommunalt valten men med egen
avloppsrening faststäIIs förbrukningsavgiften 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 för avlopp antingen med
mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 12.1 b) eller
efter schablonfcirbrukning 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 12.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå
till 30 m3 per lägenhet.

Extra mätställe

12.5 För extra mätställe (mätstälIe 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 huvudmatmen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs fdreskrifter om
vatten- och vätmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, bar
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.

Vatlentill
dagvatten nätet

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

Svårbehandlat
Spillvatten

§ 13 Särskild avgift för svårbehandlat spillvatten
Syftet med denna avgift är att ta betalt fdr den extra kostnad som, särskilt
förorenat spillvatten förorsakar. Då spillvattnets beskaffenhet avsevärt
avviker från normalt kommunaltspillvatten gäller följande debiterings
underlag och fdreskrifter.
13.1 För spillvatten med en biokemisk syreförbrukning efter 7 dygn
(BS7) som i medeltal överstiger 200 mg/I eller för avloppsvatten med en
halt av suspenderat material som överstiger 260 mg/l erläggs en
tilläggsavgift enligt följande:
Halt i avloppsvatten
mg!1
9-200
200-260
>260

80D-7
tillägg kr/kg
0,00 kr
8 kr
8 kr

Susp.
tillägg kr/kg
0,00 kr
0,00 kr
2,75 kr

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

Mängden avloppsvatten som tillfdrs avloppsanläggningen i förbindelse
punkt skall mätas kontinuerligt med indikerande, registrerande och
summerande utrustning.
I fdrbindelsepunkten eller på annan av huvudmannen godkänd plats
skall även finnas utrustning fdr kontinuerlig mätning och registrering
av temperatur, pH och anordning fdr automatisk provtagning av
flödespropOltionella prover. Uppsamlingskärl fdr prover skall vara
placerat i kylskåp.
Föroreningsmängder och fdroreningshalter i avloppsvattnet som tillfdrs
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 egenkontrollprogral11.

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

§ 14 Tillförs avloppsnätet större spiIIvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift fOr
spiIIvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som
avleds tiII avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens
bekostnad av ifi'ågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på
annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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En Idrutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras
efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skiIlnaden
mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
Obebyggd
fastighet
Särskild service

§ 15 För obebyggd fastighet skall brulmingsavgift ej erläggas.

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

Särskilt avtal

§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att fdfse 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 säliaxa.
17.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 12-15 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftssh.)'ldig om avgiftens storlek.

Avfalls kva rn

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

Betalningsperioder

§ 18 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad,
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 mUlan 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 valje
debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad
förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
12 (13)

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

Abonnent med
speciella krav

§ 19
Har fastighetsägare begäli att huvudmaImen 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- fOrhållande, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek

Ärlig 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 2012-01-01. 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
fciregående 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 allmälma vattentjänster.
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Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 148 Renhållningstaxa för 2013
Dn r KST 2012/618

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för 2013.
Renhållningstaxan kompletteras med en viktbaserad taxa för storabonnent.

Avgift 2013
exklm0111-S

Avgift 2013
i111d moms

1308 kr

1635 kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

814 kr

1 018 kr

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

662 kr

828 kr

Containerområde

662 kr

828 kr

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

396 kr

495 kr

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

320 kr

400 kr

Avgift per extra sopsäck

38 kr

47,50 kr

A vgift per extra hämhling utanför ordinarie
hämtningsperiod vid fritidshus

50 kr

62,50 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10080 kr

12600 kr

2 härntningar/vecka 660 l kärl

16384 kr

20480 kr

5040 kr

6300 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Veckohämtning 360 l kärl

Justerarens signatur

~{JL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 148 Renhållningstaxa

för 2013

Veckohämtning 660 l kärl

8192 kr

10240 kr

14-dagarshämh1ing 360 l kärl

2520 kr

3150 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4096 kr

5120 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1180 kr

1475 kr

SOllli11arhämtning 660 l kärl

1824 kr

2280 kr

Extrahämtning 360 l kärl

112 kr

140 kr

Extrahämtning 660 l kärl

184 kr

230 kr

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

H yra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580 kr

725 kr

TÖllliung av container 8 m 3

1172 kr

1465 kr

Tömning av container 10 m 3

1380 kr

1 725 kr

Hämtning av löskubikmeter

184 kr

230 kr

Hämtning per ton

832 kr

1040 kr

Transport per tillline

756 kr

945 kr

2000 kr

2500 kr

Sopbil- Kärl 15 - 30 m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30 - 50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grov avfall vid hushåll exkl
hämtningsavgift

Extra debitering/hämtning för lång hälntningsväg
l1tellal1

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 148 Renhållningstaxa för 2013
Handlingar i ärendet
Förslag till avgifter för renhållning 2013,2012-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 109

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagna avgifter för renhållning enligt ovan fastställs att gälla fr o m 2013-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149 Fastställande av tomtpriser för 2013
Dnr KST 2012/626

Sammanfattning av ärendet
KOl1ullunfullmäktige har i beslut 2006-12-20, § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställande av tomtpriser vid försäljning av tomhnark för bostads-, fritids-, handels
respektive industriändamål inom detaljplanområden till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 110

Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående oförändrade tomtpriser skall gälla fLo.m 2013-01-01:
1. Försäljning av tomhnark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanområden
skall ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i kOlmnunen i övrigt

100 kr/m2
25 kr/ m 2

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 149 Fastställande av tomtpriser för 2013
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

sid 22
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§ 150 Fjärrvärmetaxa Östmark 2013
Dnr KST 2012/627

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

Rörlig kostnad
kr/kWh

Kostnad
exkl. moms
2012
0,69

Fast kostnad kr/år 2470

Kostnad
inkl. moms
2012
0,87

Kostnad
exkl. moms
2013
0,71

Kostnad
inkl. moms
2013
0,89

3087

2470

3087

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-10-24
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 111

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Priset för den rörliga kostnaden från 2013 höjs enl. ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
KOlmnunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151 Fjärrvärmetaxa Sysslebäck
Dm KST 2012/267

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

2012
Typ av bostad

Fast kostnad/år
exkl. moms

Fast kostnad/år
inkl. moms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
lTIOlTIS

Rörlig kosh'lad
kWh inkl.
lTIOlTIS

Småhus

2080

2600

0,75

0,94

Lägenhet

1200

1500

0,75

0,94

Typ av bostad

Fast kostnad/år
exkl. moms

Fast kostnad/år
inkl. moms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
lTIOmS

Rörlig kosh'lad
kWh inkl.
mOlTIS

Småhus

2080

2600

0,77

0,96

Lägenhet

1200

1500

0,77

0,96

2013

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-10-24
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 112

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 151 Fjärrvärmetaxa Sysslebäck
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Priset på den rörliga kostnaden från 2013 höjs enligt ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Konununfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Fordons- och maskin priser 2013
Dnr KST 2012/647

Tekniska avdelningen har lämnat förslag på nya fordons- och maskinpriser för 2013.
Listan innehåller även förslag till priser för externa uppdrag som utförs i mycket liten
omfattning.
Internt

Externt

Ordinarie tid

320 kr/tim

352

kr/tim

50% övertidsersättning tillägg

160 kr/tim

175

kr/tim

100% övertidsersättning tillägg

268 kr/hm

252

kr/tim

Lastbil

170 kr/tim

742

kr/tim

Lashnaskin

170 kr/tim

731

kr/tim

Jordbrukstraktor

170 kr/tim

618

kr/tim

Sopmaskin bogserad

O

kr/tim

824

kr/tim

Sopvals fronhnonterad /Snöslunga

O

kr/tim

906

kr/tiJn

Slaghack bakmonterad

O

kr/tim

77

kr/tim

Ledningskamera

O

kr/tim

294

kr/tim

Elverk 80 kva

O

kr/dag

1009

kr/dag

Elverk 56 kva

O

kr/dag

721

kr/dag

Elverk 6,5 kva

O

kr/dag

288

kr/dag

Ångpanna

O

kr/tim

180

kr/tim

25

%

Personal

Maskiner och redskap

Lagstadgad mervärdesskatt tillkol1,mer

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 152 Fordons- och maskin priser 2013
Handlingar i ärendet
Förslag till Fordons- och maskinpriser 2013

Kommunstyrelsens beslut
Fordons- och maskinpriser 2013 fastställs enligt ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

SiK
cliL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 153 Maxtaxa inom barnomsorgen 2013
Dnr KST 2012/556

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår oförändrade avgifter för maxtaxa inom
ba rnomsorgen 2013.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnätllilden 2012- 10-18 § 57
KOlllil1unstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 114

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

2.

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

Beslutet skickas till
KOl11lnunfu llmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Dnr KST 2012/235

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

Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen har gjort en total genomgång av affärsverksamheter för att
detaljbudgeten för 2013 ska vara rätt fördelad. Diverse åtgärdsförslag har redovisats
för att komma till rätta med de avvikelser som finns.
Affärsverksamhet Industrifastigheter

För industrifastigheter är 4 % outhyrda. För att förbättra resultatet har följande
åtgärder tagits fram;
Planerad försäljning av "nödlidande" fastigheter samt omförhandling av
hyresavtal gör att verksamheten förväntas förbättra sitt resultat inför 2014 och ett
O-resultat kan uppnås 2015. Inom 4 år skall ett resultatkrav motsvarande TBAB' s
(Torsby Bostäder AB) vara uppnått.
Affärsverksamhet Hyresfastigheter

Här är för närvarande 28 % outhyrda vilket motsvarar 74 lägenheter av 264 lägenheter.
Åtgärder för att komma till rätta 11,ed avvikelser;
•
•
•
•

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 154 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
- Bättre felanmälningssystem
- Införande avegenkontroll och ronderingsrutiner
- Målsätbungen är att inom tre år uppnå en vakans om 10 %

Affärsverksamhet Interna lokaler

Här är det 2 % som är outhyrda (Ekeby, Tjädern och Transtrands skola). För att komma
till rätta med avvikelsersom finns inom verksamheten har följande åtgärder planerats;
- Lokalnyttjandeplan skall upprättas
- Regelbundna träffar med internhyresgäster skall genomföras för att diskutera
verksamhetsförändringar
- Verksamheten förväntas uppnå ett O-resultat inom tre år

Affärsverksamhet Allmänna lokaler

Två fastigheter är ute för försäljning (Jofa-huset och Överbyns skola). Övriga
fastigheter skall finansieras till största delen med skattemedel då de är av allmän
intresse (t ex Prostgårdslagårn, Kvarntorp, Röjdåfors kvar mm)
Atgärder för att förbättra resultat;

-Löpande utredlung på denna grupp av fastigheter pågår för att minimera
kostnaderna
Äskanden

- Ökade kapitalkostnader för konstgräsplan med 150 tkr
- Ökade driftskostnader för den nya gång- och cykelvägen i Oleby med 125 tkr
Äskanden totalt 275 tkr

Konsekvenser för budget inom ram

- Röjning/slaghack i egen regi 100 tkr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 154 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
• Minskat vägbidrag från 10 % till 5 % (taxa) 625 tkr
• Brandvatten (debitera räddnings~änst) (taxa) 150 tkr
• Asfalt för att upprätthålla gatuplan 800 tkr
Konsekvenser totalt 1 675 tkr.
Enligt uppdrag från kommunstyrelsens samhällsutskott den 22 november och fortsatt
uppdrag av kommunstyrelsen den 5 november har kommunalråd Håkan Laack och
ekonomichef Angela Birnstein varit tekniska avdelningen behjälplig med framtagande
av budgetförslaget och diskussioner kring tekniska avdelningens förslag till äskande
och konsekvenser.
Tekniska avdelningen äskandena och konsekvenser diskuteras av arbetsutskottet och
där enas man om att bevilja 250 000 av äskade medel.
När det gäller listan över konsekvenser för en budget inom ram föreslår tekniska en
sänkning av årligt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag från 10% till 5%.
Arbetsutskottet anser att bidragsnivån skall vara oförändrad. Konsekvenserna får
inrymmas i tekniska avdelningens budget.
Investeringsbudget för 2013 föreligger. Den ryms inom reinvesteringsramen.
It-avdelningen

Äskanden;
• Avtal med QuadraCOlTI förlängs till sista juni 2015 enligt avtal. För 2013 äskar IT
avdelningen 250 000 sek. Finansiering för åren 2014 och 2015 tas upp i vårens
budgetberedning.
• IT avdelningen äskar medel till utbyggnad av bredband för 2013 med 2 000000 sek.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-12-03 § 154 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Kommunchef

Äskanden;
- För att säkra att den nya verksamheten "Trygghetsboende" kan fortsätta på salmna
sätt S011'1 under 2012 och under ombyggnation äskas 500 000 sek. Medlen skall
användas att finansiera de personer inom arbetsmarknadsenheten som bedriver
verksamheten för tillfället.
-Förstärkning av kommunstyrelsens, ansvar kOlmnunchef, verksamhet TUAB med
280000 sek under 2013 för att förstärka organisationen under omorganisation.
Till vårens budgetberedning 2013 bör det övervägas om handlingsprogrammets medel
istället ska fördelas ut för att få en enklare hantering av detta.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har fastställt detaljbudget för förskola och
grundskola samt för de förvaltningsövergripande kostnaderna.
Äskanden;
- BUN äskar 400 000 sek för att kunna tillföra ytterligare resurser för skolorna i
ÖShnark, Asped samt högstadiet på Kvistbergsskolan fr. o. m. hösten 2013
- BUN äskar 1 000 000 sek för att kunna erbjuda icke lagstadgade utbildningar inom
vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden (undersköterskor o svets)
- BUN äskar 300000 sek(kst 2012/492.60) för att finansiera utökad barnomsorg i Höljes
Utredningen kring Gymnasieskolan pågår och barn- och utbildningsnämnden ber om
förlängd handläggningstid.

Finansiella mål
Ekonomichef Angela Birnstein presenterar förslag på finansiella delmål för 2013 och
långsiktiga mål.

Justerarens signatur
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• Nettokosh1adsandelen för 2013 skall högst uppgå till 99 % och bör senast 2015 uppgå
till högst 97 %.
• Kommunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 % och bör senast år 2015 uppgå
till minst 38 %.

Mål- och nyckeltal
Noteras att några av kommunstyrelsens avdelningar inte har lämnat mål- och
nyckel tal för 2013. Mätba ra mål bör lämnas till ekonomiavdelningen senast sista
decen,ber.
Utöver dessa mål- och nyckel tal pågår ett arbete ute i nämnder och kommunstyrelsens
avdelningar med vision och mål som också enligt tidplan ska vara klara senast sista
decen,ber. Här fick man dock dispens till januari.

Handlingar i ärendet
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 §

Yrkande
Håkan Laack (5) och Anna-Lena Carlsson (M) yrkar att miljö-, bygg- och
räddningstjänstens budget 2013 utökas med 150 000 kr som kompensation för den
avgift Räddnings~änsten ska betala till tekniska avdelningen för brandposter.

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska avdelningens budget kan utökas med 150 000 kr enligt
förslaget och fim,er att kOlmnunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Tekniska avdelningens budget antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Av tekniska avdelningens äskanden om 270 000 sek beviljas 250 000 sek
2. De planerade besparingar/effektiviseringar inom affärsverksamheten om 2 000 000
sek skall följas upp löpande. När 1 000000 sek av besparingen är uppnådd kommer

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 154 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
ytterligare 1 000 000 sek tillföras tekniskas budget. Dessa medel kommer att placeras
på ett särskilt konto. Tillförda medel ska användas bland annat för asfalteringar enligt
gatuplan.
3. IT-avdelningen beviljas 250000 sek för 2013 att finansiera Quadracom-avtalet med.
Finansiering för 2014 och 2015 hänvisas till vårens budgetberedning.
4. TT-avdelningen beviljas 2000000 sek för bredbandsutbyggnad. Inriktningsmål är att
satsa 2 000 000 sek årligen under minst 3 år för detta ändalnål. Dessutom kommer en
projektledare att behövas som i första hand skall finansieras med projektmedel eller
inom falnen . Vid behov kan frågan om finansieringen tas upp under året.
5. Kommunchefen äskar 280 000 sek för att förstärka budgeten för TUAB under ett år.
Budgeten förstärks med 250 000 sek för 2013.
6. Konununstyrelsens budget utökas med 500 000 sek enligt äskanden att finansiera
den nya verksamheten "Trygghetsboende" under 2013 och under ombyggnation.
Pengarna ska finansiera personal inom arbetsmarknadsenheten.
7. Barn- och utbildningsnämnden har äskat 400 000 sek för skolorna i ÖShnark, Asped
och KvistbergsskolalL Salnt 300 000 sek för den utökade barnomsorgen i Höljes.
Sammanlagt beviljas 500 000 sek för båda punkter.
8. Barn- och utbildningsnämndens äskanden om 1000000 sek för att erbjuda icke
lagstadgade utbildningar inom vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden
avslås. Ärendet är välkommet igen till arbetsutskottet när utredningen om
gymnasieskolan är klar.
9. Resultatbudget/plan enligt bilaga. Kommunstyrelsen lämnar detaljbudgeten enligt
bifogat förslag till fullmäktige för kännedom och beslut.
10. NäInnder och förvalmingar som inte har läInnat mål och nyckeltal för 2013
Uppmal1aS att snarast dock senast sista december presentera dessa.
11. Finansiella mål för 2013 antas;
*Nettokostnadsandelen för 2013 skall högst uppgå till högst 99 %*Kommunens
soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 %
12. Långsiktiga mål antas;
*Nettokosh1adsandel bör senast år 2015 uppgå till högst 97 %
*KOlmnunens soliditet bör senast år 2015 uppgå till minst 38 %
13. Miljö-, bygg- och räddningstjänstens budget 2013 utökas med 150000 kr som
kompensation för den avgift Räddningstjänsten ska betala till tekniska avdelningen för
brandposter.
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Beslutet skickas till
KOlmnunfullmäktige
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Dnr KST 2011/14

Sammanfattning av ärendet
Regionalparksbegreppet bygger på den europeiska landskapskonventionen. I
Frilllkrike finns det 45 st. parker, i Tyskland finns det 90. Sverige har skrivit under
landskapskonventionen men vi har ingen tillämpning av den i Sverige. Men i Norge
films det med flera etablerade parker.
En regional kulturpark är "en dynamisk, långsiktig och förpliktande
samarbetsplattform för lokalsamhällen, myndigheter och näringsliv med intresse av att
ta tillvara och vidareutveckla natur- och kulturvärden i ett definierat landskaps- och
identitetsområde"(översatt från norska).
Parkprojektet Finnskogen natur- och kulturpark består idag 6 norska kommuner samt
Torsby kommun. På norska sidan är samtliga kOlllil1Uner med finnskog anslutna utom
Våler. Där har man ännu inte tagit beslut om att delta.
Arbetet känns positivt och det fimls fler kOl1ununer som kan tänkas ansluta sig om/när
det blir mer konkret.

Finansiering
Vi har under den senaste tiden fått ett antal goda besked om möjlig finansiering. Dels
finansiering under vägen men även mer långsiktiga bidrag.

Ett interregprojekt på 250 000 kronor har beviljats för etablering av parken under 2013.

På norska sidan har man gott hopp om att få 1 miljon ifrån Krd (konununal- och
regionaldepartementet) ur anslaget för norska parker. Anslaget är 10 miljoner norska
kronor/år fördelat på 6 parker.
Signaler från Landsbygdsdepartementet tyder på att Torsby kan få pengar till ett
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pilotprojekt för att implementera parkbegreppet. 1 miljon har sökts.
RAÄ (Riksantikvarieämbetet) har statens uppdrag att arbeta med
lanskapskonventionen. Vi kan i så fall skapa den första region al parken av europeiskt
snitt i Sverige och den första som går över en nationsgräns.

Tidsplan
Tidpunkten för ett avtal om en park är under första halvåret 2013 preliminärt.
A vsikten är att då skriva en avtalstext och under tiden arbeta fram en
varumärkesstrategi och ett upplägg för parkens organisation.

Flytta Finnkulturcentrum till Lekvattnet
Tanken att flytta Torsby Finnkulturcentrun, till Lekvath,et har varit ett spår som varit
uppe några gånger med lite olika utgångspunkter.
Senaste diskussionen uppstod som ett förslag kring diskussionerna om TFCs framtid.
Ett enigt möte med företrädare för intressenter för finn kulturen föreslog att förslaget
skulle utredas. Sedermera gjordes en utredning aven eventuell flytt till Lekvattnet av
konsulten Rebecka Nolmark. Hon visar klart att man inte kommer att tappa besökare
genom en flytt. Andra vinster en bättre integrering mellan besöksmålen. Bildandet av
en natur- och kulturpark stärker argumentationen för en flytt. Vi hänvisar i övrigt till
R. Nolmarks utredning som bifogas.

Ny utställning
En ny utställning behöver utformas med ny kunskap och ny teknik. För att väcka
intresse och ge bilder av livet på skogen kan vi kanske även berätta om andra historier
och tidsepoker i Finnbygden.
En ny utställning kostar ca 15 000 kr/ln2. En utställning på 100 ln2 kostar således 1,5
miljoner. Vi efterlyser för närvarande möjligheter till bidrag för utformning av ny
permanent utställning.

Möjlig näringsverksamhet i nya TFC, Lekvattnet
Att etablera näringsverksamhet i anslutning till Torsby Finnkulturcentrum i Lekvattnet
är både en uhnaning och en möjlighet ur ett besöks- och näringslivsperspektiv.

welt
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Det är främst under sOlmnarsäsongen som majoriteten av besökare/kunder till
verksamheterna kommer att finnas i området. Högsäsongen för områdets
turismföretag är begränsad till tiden från midsOlmnar till mitten av august( med en
försäsong från maj l1'lånad och en eftersäsong augusti månad ut. Utställning/övrig
verksamhet vid Finnkulturcenh'um har, under övriga delen av året, en mycket
begränsad publik bestående av olika intressegruppen inom den skogsfinska
kulturforskningen och" spontanbesök" från allmänhet och turister kOlmner, med
största sannolikhet, att minska kraftigt vid en flytt från den centrala belägenheten i
Torsby.
Den stora uh1'laningen ligger därför i att hitta affärsnyttan för näringsverksamheter på
helårsbasis. Här nedan är en förteckning av några möjliga etableringar och
verksam.heter i anknytning till Finnkulturcentrum i Lekvattnets skola.
Följande verksamheter kan vara möjliga att finnas i och i anslutning till Lekvattnets
skola:
• Restaurang/cafe med tillhörande butik som bedrivs av lämplig entreprenör.
Försäljning av mat, smörgåsar, fika etc. till museibesökare samt övriga kunder.
Catering som komplement är en potentiell verksamhet, med tanke på att köket idag är
fullt utrustat. Butiksverksamheten kan erbjuda souvenirer, lokal mat av enklare
karaktär (t ex praliner) och hantverk mm. Ett exempel är produkter med
finnskogsprägel från Finnskogarna.com.
• Byggnaden kan fungera som nod för turistföretag och aktiviteter i området, t ex
uppsamlingsområde för kanotturer, fiske, guidning mm i området. Försäljning av
vandringskartor och enklare turistinformation är också tänkbar verksamhet.
• Byggnaden kan även fungera som nod för det lokala föreningslivet (skoterklubb,
fiskeförening, hembygdsförening mm). Försäljning av skoterkort, fiskekort samt
samlingspunkt för lokala gruppaktiviteter för besökare mm.
• Momsåterbetalning - taxfreeförsäljning - valutaväxling.
Återbetalning av norsk/svensk moms kan erbjudas till kunder från länder utanför
Norden/utanför EU, denna ~änst är provisionsbaserad + ersättning per transaktion.
Taxfreeförsäljning av varor i butiken kan erbjudas till kunder från länder utanför
Norden/EU
• Byggnaden kan vara center för den framtida Nahtr och Kulturparken i Finnskogen.
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Om parken kommer till, bör centret ligga i Lekvattnet då det är en viktig faktor för
centrets frarTlgång långsiktigt.
- Plats för lämpliga gränsöverskridande projekt (t ex inom Interregprogrammet) samt
andra lämpade offentliga verksamheter.
.. Plats för forskning och utbildning om området via Karlstads universitet. Även
föreläsningar och senlinarier på plats med tema gränsverksamhet och fjnnskogen kan
vara tänkbart vid olika tillfällen.
-Grense~änsten (nu i Morokulien) bör tillfrågas om att finnas på plats 1-2 dagar per
vecka i Lekvattnet. Ca 500 personer arbetspendlar till Norge från Torsby kommun.
Grense~änsten kan vara behjälpliga med gränsregler kring A-kassa, sjukpenning,
föräldrapenning samt företagsfrågor mm.
"Outlet i del av lokalen där Torsbys handlare säljer ut ett anpassat sortiment riktat till
den norska marknaden, t ex sportkläder, skor och godis. Öppet under vissa
tillfällen/peri oder.
- Det är viktigt att ha med barnperspektivet vid byggarldet av ny utställning, t ex
"prova på"-aktiviteter. En mindre äventyrsbana med balansgång och lite enkel
klättring utomhus är ett exempel på barnaktiviteter som är relativt enkla och mindre
kostsarnma att arlordna på plats för lämplig entreprenör/verksar11het i byggnaden.
- Karlstad Universitet med forskning i samarbete med Finnkulhucentrum med
kulturingången, företag och intresseföreningar med fokus på Finnskogen samt också
Torsby kOlmnun med turist och rådgivningsverksamhet
-Träutveckling, tillsammans med Trätorget upparbeta en nod på tvärs över gränsen i
frågor gällande trämekanisk bearbetning. Tretorget är idag 9 personer på Norska sidan
som arbetar med utvecklingsfrågor inom h"äsektorn. Torsby kommun har många
verksamheter inom Moelven koncernen och även många andra intressanta företag
inom denna sektor, ex, Rinn såg, Åstrandsshlgan.

Förutsättningar
-att ett långsiktigt parkkoncept med de norska konununerna upprättas
- att det finns ett långsiktigt hållbart avtal med Värmlands museum om verksamhet i
Lekvathlet
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kommunchef Thomas S*rndorff, 2012-11-27

Kommunstyrelsens beslut
1.

KOlmnunstyrelsen beslutar att för Torsby kOlnmuns del anslå 4 miljoner kronor
för en omlokalisering av Torsby Finnkulturcentrum från Torsby herrgård till
Lekvattnets skola.
2. Insatsen omfattar ombyggnation och restaurering till för ändamålet lämpliga
lokaler, med adekvat utrustning och skall innehålla åtgärder som underlättar
för etableringen aven Natur och kulturpark på Finnskogen. Satsningen
förutsätter att ett långsiktigt parkkoncept med de norska kommunerna
upprättas och att det finns ett långsiktigt hållbart avtal med Värmlands
museum om verksamheten i Lekvattnet.
3. Finansiering sker via medfinansiering projekt. Medel tas från avsatta pengar
till Värdevärden.

Reservation
Hans Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet eftersom (V) anser att projektet är för
osäkert.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Ingemar Nordström
Ekonomiavdelningen
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Dnr KST 2012/605

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att få köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30 132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1 :142
däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är ntöjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken ll,ed Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 750
kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra bÖljan och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt som Oleby 1:142 och 1:152.
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Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för konununen då kOlmnunala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Sammanträde har hållits med Fryksdalens Flottningsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskommits onL att fastighetsaffären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lantmäterikostnader och
tillträdesdatum är 2013-01-01.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-11-06
KOlmnunstyrelsens samhällsutskott 2012-11-21 § 148
Förslag till köpekontrakt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Torsby kommun köper fastigheten Torsby Oleby 1:142 för 300 000 kr.
2. Köpeavtal upprättas av kommunen och lantmäterikostnader betalas av kOlmnunen.
Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.
3. Tillträdesdatum är 2012-12-31. Finansiering inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
KOlm1Lunfullmäktige

Justerarens signatur
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Köpekontrakt
Bakgrund
För att möjliggöra byggandet av den nya gång- och cykelvägen mellan järnvägsvia
dukten och Oleby södra behöver ett antal fastigheter inköpas. Fastigheterna behövs
även för att användas som bytesmark till enskilda markägare som måste avstå mark.

Fastighet
Torsby Oleby 1 :142
Fastigheten är belägen längs sjön Fryken med en strandlinje på ca 700 m innefattande
en badplats och har ett värde som rekreationsområde för allmänheten.
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och är obebyggd.
Fastigheten omfattar 30 132m2 .
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, dock helt inom strandskyddsområ
de. Värdeutlåtande för fastigheten har lämnats av Landeum KB

Säljare
Fryksdalens Flottningsförening. Org.nr 874000-0164
Att: Ragnar Axelsson
Hole Byggninga
680 50 Ekshärad

Köpare
Torsby kommun. Org nr: 212000-1700
68580 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Fryksdalens Flottningsförening säljer till Torsby kommun fastigheten Torsby Oleby
1:142, se bifogad karta.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

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

Sida
1 (3)

2

§ 2 Markområdets skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 300000 (trehundratusen) kronor.
Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2012-12-31.

§ 5 Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar.

§ 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc
Ett befintligt arrendeavtal mellan Säljaren och Bengt Gillstedt avseende fastigheten
övertas till fullo av köparen.
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be
lastningar än de som framgår av fastighetsregistret, förutom ovan nämnda arrendeav
tal.

§ 7 Ansökan om lagfart m.m
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen
till Lanhnäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan
genom underskrift av detta köpekontrakt.
Kostnaden för lagfart betalas av köparen.

§ 8 Köpebrev
Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

3

§ 9 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut, som vinner laga kraft.
Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav partema tagit var sitt.

Torsby den ................................ .

Torsby den................................

För Fryksdalens Flottningsförening

För Torsby kommun

Ragnar Axelsson

Håkan Laack

Thomas S~erndorff

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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§ 157 Fastighetsköp Torsby Oleby 1 :148
Dnr KST 2012/605

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att få köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
därernellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen m ellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 750
kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra början och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt som Oleby 1:142 och 1:152.
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Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kOlmnunen då kommunala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Smmnanträde har hållits med Fryksdalens Floth"lingsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskommits om att fastighets affären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lanhnäterikostnader och
tillträdesdatum är 2013-01-01 .

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-11-06
Kommunstyrelsens samhäUsutskott 2012-11-21 § 148
Förslag till köpekontrakt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Torsby kommun köper fastigheten Torsby Oleby 1:148 för 21000 kr.
2. Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikostnader betalas av kommunen.
Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.
3. Tillträdesdatum är 2012-12-31. Finansiering inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Köpekontrakt
Bakgrund
För att möjliggöra byggandet av den nya gång- och cykelvägen mellan järnvägsvia
dukten och Oleby södra behöver ett antal fastigheter inköpas. Fastigheterna behövs
även för att användas som bytesmark till enskilda markägare som måste avstå mark.

Fastighet
Torsby Oleby 1:148
Fastigheten är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Torsby Oleby 1:142 där
emellan och omfattar 1 390m 2 •
Fastigheten är taxerad som småhusenhet och är obebyggd.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, dock helt inom strandskyddsområ
de. Värdeutlåtande för fastigheten har lämnats av Landeum KB

Säljare
Fryksdalens Flottningsförening. Org.nr 874000-0164
Att: Ragnar Axelsson
Hole Byggninga
680 50 Ekshärad

Köpare
Torsby kommun. Org nr: 212000-1700
685 80 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Fryksdalens Flottningsförening säljer till Torsby kommun fastigheten Torsby Oleby
1:148, se bifogad karta.

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
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1 (3)

2

§ 2 Markområdets skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 21 000 (tjugoett-tusen) kronor.
Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2012-12-31.

§ 5 Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar.

§ 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be
lastningar än de som framgår av fastighetsregistret.

§ 7 Ansökan om lagfart m.m
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen
till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan
genom underskrift av detta köpekontrakt.
Kostnaden för lagfart betalas av köparen.

§ 8 Köpebrev
Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

§ 9 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut, som vinner laga kraft.

Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Torsby den ................................ .

Torsby den .................................

För Fryksdalens Flottningsförening

För Torsby kommun

Ragnar Axelsson

Håkan Laack

Thomas Stjerndorff

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Torsby kommun

sid 45

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 158 Fastighetsköp Torsby Oleby 1:152
Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att få köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30 132 kvm och värderas till 300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas till 21 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 750
kvm och väJ'deras till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra början och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvrn varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fastigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på samma sätt S0111. Oleby 1:142 och 1:152.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 46

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 158 Fastighetsköp Torsby Oleby 1: 152
Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kommunen då kommunala ledningar
är belägna längs fastigheten.
Sammanträde har hällits med Fryksdalens Flothungsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskommits om att fastighets affären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lanhnäterikostnader och
tillträdesdatum är 2013-01-01.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Torsby kommun köper fastigheten Torsby Oleby 1:152 för 26 000 kr.
2. Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikostnader betalas av kOlmnunen.
Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.
3. Tillträdesdahnn är 2012-12-31. Finansiering inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Köpekontrakt
Bakgrund
För att mÖjliggöra byggandet av den nya gång- och cykelvägen mellan järnvägsvia
dukten och Oleby södra behöver ett antal fastigheter inköpas. Fastigheterna behövs
även för att användas som bytesmark till enskilda markägare som måste avstå mark.

Fastighet
Torsby Oleby 1:152
Fastigheten är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Torsby Oleby 1:142 och
Torsby Oleby 1:148 däremellan och omfattar 1 750m2 •
Fastigheten är taxerad som småhusenhet och är obebyggd.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, dock helt inom strandskyddsområ
de. Värdeutlåtande för fastigheten har lämnats av Landeum KB

Säljare
Fryksdalens Flottningsförening. Org.nr 874000-0164
Att: Ragnar Axelsson

Hole Byggninga
680 50 Ekshärad

Köpare
Torsby kommun. Org nr: 212000-1700
68580 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Fryksdalens Flottningsförening säljer till Torsby kommun fastigheten Torsby Oleby
1:152, se bifogad karta.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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§ 2 Markområdets skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 26 000 (tjugosextusen) kronor.
Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2012-12-31.

§ 5 Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar.

§ 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be
lastningar än de som framgår av fastighetsregistret.

§ 7 Ansökan om lagfart m.m
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen
till Lanbnäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan
genom underskrift av detta köpekontrakt.
Kostnaden för lagfart betalas av köparen.

§ 8 Köpebrev
Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

§ 9 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut som vinner laga kraft.

Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Torsby den ................................ .

Torsby den................................

För Fryksdalens Flottningsförening

För Torsby kommun

Ragnar Axelsson

Håkan Laack

Thomas Stjerndorff

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Torsby kommun

sid 47

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 159 Fastighetsköp Torsby Oleby skifte 4 av
Oleby 1 :264
Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Flottningsförening 874000-0164 har erbjudit kommunen att få köpa
föreningens fastigheter i Oleby tätort.
Fastigheterna har marknadsvärderats av Landeum KB.
Fastigheten Oleby 1:142 är belägen längs östra delen av sjön Fryken och är taxerad som
lantbruksenhet. Fastigheten omfattar 30 132 kvm och värderas ti11300 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:148 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken l1ted Oleby 1:142
däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen inom
strandskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 390 kvm
och värderas ti1121 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:152 är belägen mellan järnvägen och sjön Fryken med Oleby 1:142
och Oleby 1:148 däremellan. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, dock belägen
inom sh'andskyddsområde varvid bebyggelse ej är möjlig. Fastigheten omfattar 1 750
kvm och värderas till 26 000 kronor.
Fastigheten Oleby 1:264 skifte 4 är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om
Stationsvägens norra början och är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten omfattar
9500 kvm varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg. Fa:stigheten värderas till
25 000 kronor.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område.
Oleby 1:142 och 1:152 berörs av det pågående anläggandet aven ny ersättningsväg på
östra sidan av järnvägen. Mark inom fastigheterna behöver tas i anspråk för
vägbygget.
Oleby 1:148 kan behöva användas som ersättningsmark till berörda privata
fastighetsägare vars fastigheter berörs på sanuna sätt som Oleby 1:142 och 1:152.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 48

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 159 Fastighetsköp Torsby Oleby skifte 4 av Oleby
1:264
Oleby 1:264 skifte 4 har ett strategiskt värde för kommunen då komlTlUnala ledningar
är belägna längs fastigheten.
SanU11anträde har hållits med Fryksdalens Flottningsförening där redovisade priser
godkänts samt överenskommits om att fastighets affären omfattar 4 separata köp,
kommunen upprättar köpehandlingar, kommunen betalar lantmäterikosh1ader och
tillträdesdatum är 2013-01-01.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Torsby kormnun köper fastigheten Torsby Oleby 1:264 skifte 4 för 25000 kr.
2. Köpeavtal upprättas av kOlmnunen och lanhnäterikostnader betalas av kommunen.
Köpeavtalet ligger som bilaga till paragrafen.
3. Tillträdesdahnn är 2012-12-31. Finansiering inom den av fullmäktige beviljade
investeringsramen.

Beslutet skickas till
KOlmnunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Köpekontrakt

Fastighet
Torsby Oleby 1:264 skifte 4
Fastigheten är belägen öster om järnvägen och på båda sidor om Stationsvägens norra
början och omfattar 9 500m2 varav ca hälften utgörs av ledningsrätt och väg.
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och är obebyggd.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Värdeutlåtande för fastigheten har
lämnats av Landeum KB.

Säljare
Fryksdalens Flottningsförening. Org.m 874000-0164
Att: Ragnar Axelsson
Hole Byggninga
68050 Ekshärad

Köpare
Torsby kommun. Org m: 212000-1700
68580 Torsby

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Fryksdalens Flottningsförening säljer till Torsby kommun fastigheten Torsby Oleby
1 :264 skifte 4, se bifogad karta.

§ 2 Markområdets skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 T orsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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§ 3 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 25 000 (tjugofemtusen) kronor.
Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil
lingen har erlagts till säljaren.

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2012-12-31.

§ 5 Inteckningar etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin
teckningar.

§ 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be
lastningar än de som framgår av fastighetsregistret.

§ 7 Ansökan om lagfart m.m
Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen
till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan
genom underskrift av detta köpekontrakt.
Kostnaden för lagfart betalas av köparen.

§ 8 Köpebrev
Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att § 3 uppfyllts.

§ 8 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut, som vinner laga kraft.

Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Torsby den ................................ .

Torsby den ................................

För Fryksdalens Flottningsförening

För Torsby kommun

Ragnar Axelsson

Håkan Laack

Thomas Stjerndorff

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Torsby kommun

sid 49

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 160 Svar på revisionsrapport avseende
upphandlingar
Dm KST 2012/585

Sammanfattning av ärendet
Deloitte har på uppdrag av kOlllinunrevisionen genomfört en uppföljande granskning
av upphandlingen. Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist har svarat på rapporten och
delger kOlllinunstyrelsen svaret.
Deloitte rekommenderar kommunen att kartlägga utbildningsbehovet i de
verksamheter som genomför egna upphandlingar och utefter denna kartläggning
genomföra utbildningsinsatser vid behov.
KOlllinunens upphandlingsstrateg Per Kjellqvist har fått i uppdrag att tillsalllinans
med Sunne kOlllinun ta fram ett utbildningspaket i projektet Creare Vivere som pågår i
båda kommunerna. En kartläggning av respektive kOlllimms utbildningsbehov
kOlllil1.er då att utföras allt ifrån utbildning av politiker till avropare av ramavtal i
förvaltningarna. Inventering och utbildning planeras till våren alternativ hösten 2013.
Efter projektet kOllliner utbildningsinsatser att ske efter behov.
Deloitte rekommenderar att kommunen skall säkerställa att granskning av
avtalstrohet och kontroll av att dokumentation i handlingarna är komplett blir en
del av den interna kontrollen.
I den interna kontrollplanen skall kontroll ske av att gällande ramavtal används vid
inköp samt att dokumentationen i handlingarna är komplett. Detta skall utföras av
kommunens upphandlingsstrateg en gång per år genom stickprov och rapporteras till
kOlllinunchefen.
Deloitte rekommenderar att kommunen skall säkerställa att granskning av att
leverantörerna följer de krav som ställs på dem i avtalet blir en del av
upphandlingsriktlinjerna eller annat styrdokument.
Enligt kommunens upphandlingsriktlinjer som antogs av kommunstyrelsen 2004 är
upphandlingsstrateg ansvarig för ramavtalens tillkomst, uppföljning och avslutning
och skall tillsaIllinans med branschansvarig handlägga dessa.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 50

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 160 Svar på revisionsrapport avseende
upphandlingar
Enligt den interna kontroll planen skall kontroll ske att leverantören uppfyller avtal.
Detta skall utföras av kommunens upphandlingsstrateg genom stickprovskontrollI
gång per år med hjälp av checklista för avtalsuppföljning. Rapportering skall ske till
kommunchef.
Deloitte rekommenderar att tillse att policy och riktlinjer som anpassats till nu
gällande lagstiftning och som är under framtagande sedemera antas.
Reviderad policy har tagits fram under hösten 2012 men i avvaktan på revisionen så
kommer nya förslaget att gås igenom med beaktande om vad som framkommit i
revisionen. Förslag på reviderad policy kOlmner att läggas fram för kommunstyrelsen
efter årsskiftet.
Deloitte rekommenderar att inkludera regler kring anlitande av underentreprenör
och miljökrav i de policydokument som är under framtagande.
TkOlmnunens framtagna upphandlingsmallar som används finns det en paragraf
gällande underleverantör med texten "underleverantör får inte anlitas utan
kOlmnunens skriftliga godkännande. För underleverantör svarar leverantören såsom
för sig själv." Förtydligande gällande detta kan komma att införas i
upphandlingsriktlinjerna.

Tavvaktan på reviderad miljö policy så får de rekommendationer som står i riktlinjerna
om att när det är möjligt så skall miljökrav ställas. Tillsvidare så får det som står i
upphandlingspolicyn samt upphandlingsriktlinjerna anses vara tillräckligt.
Deloitte rekommenderar kommunen att överväga att följa SKLs nya råd avseende
gallring av ej antagna anbud.
Gallringsråden "Bevara eller gallra" är avsedda att vara en hjälp när en myndighet
beslutar om vilka handlingar son, ska gallras dvs. förstöras.
Råden som ges ut av SKL och Riksarkivet är rekOlmnendationer då en myndighet ska
upprätta t.ex. dokumenthanteringsplaner.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 51

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
20'12-12-03

forts ks 2012-12-03 § 160 Svar på revisionsrapport avseende
upphandlingar
Torsby kommun har en dokumenthanteringsplan för upphandlingar som är antagen
2002 enligt då gällande råd . Enligt den gallras ej antagna anbud efter 2 år. I de senaste
gallringsråden som är från 201 O finns en rekomm.endation 011.'1 ett utökat bevarande
beträffande anbud där man säger att både antagna och ej antagna anbud bör bevaras. I
Torsby kommun bevaras all upphandlingsdokumentation i pappersformat då frågan
om digitalt långtidsbevarande inte är löst. Det innebär stora mängder papper.
I samband med en kurs 2010-09-14 "Rätt ordning och reda - bland
upphandlingsdokumentation" som hölls avMariebergs arkivbyrå, togs frågan om de
nya råden från 2010 upp. Kommunen fick beskedet att de kunde fortsätta att gallra ej
antagna anbud efter 2 år då råden just är råd och inte lagstadgade krav. Samma
information har kommunen fått från SKL som framhöll att så länge det films beslut på
vad som ska bevaras respektive gallras så uppfyller konununen de lagkrav som ställs
beträffande upphandlingsdokumentation.
KOlmnunen ser regelbundet över befintliga dokumenthanteringsplaner för att se om
de är i behov av ändringar och det gäller även planen för upphandlingar. Om
konununen bedömer att det finns anledning eller behov av att ändra nuvarande plan
så tas det upp till beslut i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport avseende upphandlingar, Deloitte, 2012-10-19
Tjänsteskrivelse av upphandlingsstrateg Per Kjellqvist, 2012-11-16

Kommunstyrelsens beslut
Torsby k01mnun tar till sig de synpunkter som ges i revisionsrapporten och konuner
att genomföra åtgärder enligt ovan.

Beslutet skickas till
Deloitte
Per Kjellqvist
Ekonomiavdelningen

Juste rarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 52

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 161 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2012/3

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det konununstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegerings ärenden 2012-11-28

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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2012-12-03

§ 162 Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Dnr KST 2012/33

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laack informerar on,:
• Värmlands ambassad i Oslo har öppnats på initiativ av Region Värmland
.. Värmlands nye landshövding Kenneth Johansson besökte Torsby den 27 november.
o Arbetet med fiberutbyggnad i Torsby kommun.
• Regions Värmlands regionkonferens ägde rum 25-26 november.
• Turismting hölls 21 november. Det är ett tillfälle då hela näringen möts för
inspiration, utbyte av ideer och socialisering.
• Branäs - expansionen fortsätter, bland annat med ett stort lägenhetshotell som snart
invigs.
Bitr korrummchef Anders Björck informerar om förberedelserna inför att öppna en
familjecentral. Anders Björck har tillsammans med skolchef Fredric Norlin haft möte
med Landstinget i Värmland angående avtal och man har sett på lokaler.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

§ 163 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
BitL kommunchef Anders Björck informerar om det pågående arbetet med mål- och
vision 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Slutlig redovisning av mål- och visionarbetet ska ske till kommunstyrelsens
sammanträde februari 2013.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen februari 2013
Anders Björck
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

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

Sammanfattning av ärendet
Konununfullmäktige har överlämnat rnotionen till kOlmnunstyrelsen för beredning.

Motionens lydelse
"Fryksdalsbanan har i snart hundra år spelat en mycket viktig roll för person- och
frakttrafik från och till Torsby . I vår tid, på 2000-talet, blir miljö- och klin"lataspekterna
allhner nödvändiga att förhålla sig till och allt bör göras för att främja ett så miljösmart
sätt att färdas som möjligt.
Vi vill att Torsby konunun, genom sina representanter i Värmlandstrafik och Region
Värmland, skall verka för tryggandet av Fryksdalsbanans framtid - genom underhåll
av banan, men också genom att medverka till att så många som möjligt uhned spåret
ges rimliga möjligheter att nyttja detta transportmedel.
Det gäller bland annat
1. att plädera för så låga biljettpriser som möjligt och att fördyrande tekniska
förändringar inte drabbar resenären på ett sätt som gör bilen till ett alternativ.
2. att tidtabellerna anpassas till resenärernas behov, speciellt när det gäller
ansluh"lingar.
3. att tåget stannar även vid de mindre stationerna och hållplatserna, det vill säga att
Värmlandstrafiks propåer om indragna stationsstopp tas tillbaka. Detta gäller för
Oleby inom kOlmnungränsen, men vi vill u ttrycka vårt stöd till tågstopp även på
övriga platser.
4. att även den markbundna kollektivtrafiken får vederbörlig uppmärksamhet och
annonsering i tex. Torsbybladet att stationslokalerna vid buss- och järnvägsstationen är
öppen för resenärer på adekvata tider.
En del av dessa krav vilar på regional nivå, andra på kommunala men allt
salrunantaget till gagn för miljö- och användarvänlig trafik".
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-12-03

forts ks 2012-12-03 § 164 Svar på motion från Bengt Berg (V) rörande
Fryksdalsbanan, Värmlands- och kollektivtrafik
Förslag på hantering av motionen
Vad gäller punkterna 1 till och med 3 i motionen så är detta frågor som beslutas av
Värmlandstrafik AB:s styrelse. Värmlandstrafiks planering utgår utifrån den
trafikförsörjningsplan som antogs av Region Värmland för perioden 2010 till 2014. Vad
det gäller intäktsfinansieriJlgsgraden så har bolaget satt som mål att den skall uppgå
till 50%, för verksamhetsåret 2011 så uppgick den till 46%.
I det fall som Torsby kommun vill utöva inflytande över Värmlandstrafik AB och dess
beslut och planering får man bedriva sådant arbete via bolagets ägare, dvs Region
Värmland . Torsby kommun har inget direkt inflytande i bolaget i och med att ägandet
övergick fråll kOlmnunerna till regionen efter det att den nya kollektivtrafik
myndigheten organiserades under Region Värmland. Det finns ej heller någon
representant från Torsby kOlmnun i Värmlandstrafiks bolagsstyrelse.
Vad det gäller marknadsföring av spår- och vägbunden kollektivtrafik så ansvarar
Värmlandstrafik för derma marknadsföring på egen hand. Det har hitintills inte förts
några diskussioner om att det skulle ske på annat sätt. Information kring
öppethållandet av väntsalen på Torsby resecentrum är något som kan förbättras.
Kommunen kan både genom digitala såväl som genom tryckt media informera under
vilka tider som lokalen är öppen.

Handlingar i ärendet
Motion av Bengt Berg rörande Fryksdalsbanan, Värmlands- och kollektivtrafik, 201
Kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse av bitr konununchef Anders Björck, 2012-10-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kOlmnunfullmäktige att anse motionen som
besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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