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§ 88 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkom
Information från möte i Röjden 2013-06-01 angående minnesmärke över stupade
soldater.
Information om akhlella ärenden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående tillägg till dagens föredragningslista.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 89 Budget 2014-2016
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om budgetberedningens förslag till budget
2014 samt plan 2015-2016 och om de nya intäktsprognoser som kommit från SKL samt
om de extra föreslagna intäkter avseende nytt kostnadsu~ämningsförslag.
Förutsättningar för beräkning av budget 2014 och plan 2015-2016
1/

Oförändrad skattesats 2014; 22,50 kr.

1/

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av budget/plan 2014-2016. Av de förväntade men inte beslutade
intäkter har 50 % tagits med som intäkter för planperioden.

1/

Befolkningen beräknas minska med 100 personer per år under planperioden.

1/

Det rekommenderas att använda SKL:s antaganden när det gäller pris- och
löneökningar enligt tabell.
Arbetskraft

Övriga

Index

1,029
1,033

1,013
1,016

1,024
1,028

2014
2015
1/

Internpriser får höjas maximalt 2,4 % vilket motsvarar pris- och löneindex om inte
båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall
känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas.
1/

Sociala avgifter för 2014 beräknas med 39 % (39 % för 2013).

1/

Internränta för 2014 föreslås bli oförändrad, 4,2 %.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden deltar i dagens sammanträde då de har haft ett fortsatt
arbete med att utreda konsekvenser och åtgärder. Dessa presenterades vid mötet.
Föreslagna åtgärder för gymnasiet redogjordes för: bland annat diskuterades
gymnasieinriktningar, anställningsstopp på Sqerneskolan och restriktivitet med inköp.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Frykenskolan har efter granskning från Skolverket fått kritik. För att kunna vidta
nödvändiga åtgärder äskar barn- och utbildningsnämnden 1,5 mkr för 2013.
Socialnämnden
Socialnämnden har i dagens sammanträde informerat om Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom samt om den
förändrade bemanning i särskilda boenden som detta kommer att leda till. Dessutom
kommer ett omfattande arbete att krävas för att införa ett kvalitetssystem som skall
säkerställa rutiner och uppföljningar.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden uppmanades att fortsatt arbeta med att reducera
kostnaderna för gymnasieskolan. Detta måste ske för att möta upp mot de minskande
behoven på grund av ett sjunkande elevantal.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-22 § 57

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av budget/plan 2014-2016.

2. Befolkningsutvecklingen beräknas bli - 100 personer per år över planperioden.
3.

Extra intäkter avseende nytt kostnadsutjämningsförslag är till 50 % medtaget i
intäktsprognosen.

4.

I budgetkalkylen rekommenderas att följa SKL:s antaganden när det gäller pris
och löneökningar enligt tabell.
Arbetskraft

Övriga

Index

1,029
1,033

1,013
1,016

1,024
1,028

2014
2015

5.

Sociala avgifter för 2014 skall beräknas enligt SKL:s prognos; 39 %

6.

Internränta för 2014 är oförändrad; 4,2 %

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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7. Internpriser får höjas maximalt 2,4 % som motsvarar pris- och löneindex om inte
båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall
känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas.
8. Investeringsutrymmet för 2014 beslutas vara värdet av avskrivningar plus resultat.
9. De finansiella målen för 2014 beslutas om i samband med höstens
detaljbudgetberedning.
10. I samband med budgeten för 2014 görs följande ombudgeteringar;
*1 mkr flyttas varaktigt från samverkanskonto under kommunchefen till
socialnämnden att finansiera familjecentralen.
*250 tkr flyttas varaktigt från barn- och utbildningsnämnden till fritidsavdelningen
för att finansiera all simundervisning inom barn- och utbildningsnämnden enligt
särskild överenskommelse.
*125 tkr avseende del av tjänst för bostadsanpassning flyttas varaktigt från tekniska
avdelningen till socialnämnden.
11. De nya ramarna för budget/plan 2014-2016 efter justering enligt punkt 10 samt
efter utökning enligt bilaga antas.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Nämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa driftneUo
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
VERKSAMHETSNETTO
Skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kostnadsutjämn extra enl förslag
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

2014

2015

2016

-1 480
-135025
-234750
-278125
-18770
-500
-1430
-670080
-34000
-25000
61 000
-668080
454050
194 170
5000
23500
6140
2000
-14500
670360
2280

-1 480
-132525
-232750
-286125
-18320
-50
-1380
-672630
-34000
-26000
61000
-671 630
465460
191 390
6500
23500
6090
2000
-14500
680440
8810

-1 480
-133525
-234750
-291 125
-18320
-50
-1380
-680630
-34000
-27000
61000
-680630
478750
191 530
6500
23500
6040
2000
-14500
693820
13190

12. De av barn- och utbildningsnämnden årligen äskade riktade statsbidrag anses vara
med de nya ramar reglerade.
13. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för 2013 med 1,5 mkr för
extrainsatser på Frykenskolan. Finansiering sker från de 2012 avsatta AFA
pengarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 90 Delårsuppföljning 2013-04-30
Dnr KST 2013/394

Sammanfattning av ärendet
Nämnder och kommunstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2013-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kommer att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till -4,4 mkr vilket är ca 2 mkr bättre än
periodbudget.
De största avvikelserna redovisar barn- och utbildningsnämnden som avviker -2,1 mkr
mot periodbudget. Avvikelsen kan främst hänföras till gymnasieskolan. Nämnden
prognostiseras för helåret ett underskott med 4 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +0,8 mkr mot periodbudget.
Tekniska avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 1,9 mkr som främst beror på
årstidsberoende kostnader, d.v.s. kostnaden har tagits men budgeten är periodiserad
med 1/12 per månad. It avdelningen redovisar fram till den 30 april ett positivt utfall
på 1,4 mkr. Avvikelsen beror främst på budgeterade kostnader för bredband som ännu
inte betalats ut till föreningar.
Kost- och städavdelningen avviker med -546 tkr som beror på underskott på personal
avseende uppräkning av semesterlöner och uppehållslöner. Detta kommer att jämnas
ut under året.
HR-avdelningen avviker positivt med 323 tkr. Avvikelsen beror på kostnader för
planerade aktiviteter som är budgeterade men som inte genomförts.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +2,5 mkr i år och
prognosen för stats- och u~ämningsbidrag spås ge ett överskott på +2,2 mkr mot
budget. Den prognostiserade ökningen av intäkterna täcker nätt och jämnt upp den
prognostiserade ökningen av nettokostnaderna för att klara ett plusresultat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Det har noterats att alla inte har gjorts någon avstämning beträffande vision och mål.

Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning 2013-04-30

Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att minimera/eliminera
prognostiserat underskott och redovisa utfall och prognos vid kommunstyrelsens
sammanträde 2013-09-09 och därefter månadsvis.
2.

Nämnder och förvaltningar uppmanas att prioriterar arbetet med mål- och
visioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslutet lämnas till fullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Avdelningar under kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande

Torsby kommun
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§ 91 Utdebitering 2014
Dnr KST 2012/235

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-22 § 56.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för år 2014 till 22:50 kr.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Swed Jam AB
Dnr KST 2013/260

Sammanfattning av ärendet
Förhandlingar förs med SwedJam AB om ett nytt hyresavtal avseende fastigheten
Skalleby 3:2 och 3:3 samt Bergsäng 1:130. Avtalet gäller till och med 2025-12-31.
Vidare förhandlar kommunen som huvudman för den allmänna VA-anläggningen
med SwedJam AB om leverans av dricksvatten och omhändertagande av
avloppsvatten.
Jan Esping, teknisk chef, informerar om förhandlingsförslagen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Jan Esping får i uppdrag att fortsätta/slutföra förhandlingarna med SwedJam AB
enligt redovisat upplägg.
2. Kommunstyrelsen delegerar till Håkan Laack (S) att underteckna avtal med
SwedJamAB.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Håkan Laack

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 93 Klarspråksprojekt för Torsby kommun
Dnr KST 2013/385

Sammanfattning av ärendet
Alla texter som vi producerar ska utföra ett arbete. Läsaren ska förstå och kunna göra
något med hjälp av texten. Alla texter genererar därför intäkter eller skapar kostnader
beroende på hur bra eller dåligt vi lyckas förklara. Att skriva en begriplig text är därför
väl investerad tid.
Det finns många goda skäl att satsa på klarspråksarbete:

* För ett bättre bemötande
* Höjer kvaliteten på hur vi kommunicerar
* Ökar förtroendet för oss
* Sparar pengar
* Följer lagen

Klarspråksarbete är ett långsiktigt arbete för att höja kvaliteten på kommunens sätt att
kommunicera.
Även i förvaltningslagen står det att myndigheter ska sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt (1986:223 § 20) och för statliga myndigheter finns även regler om att
allmänhetens kontakter med myndigheten underlättas genom ett klart och begripligt
språk (1995:1322) .
Begreppet klarspråk har under senare år kommit att stå för begripliga
myndighetstexter och ett klart och mottagaranpassat myndighetsspråk.
Klarspråk ska inte förväxlas med "lättläst". Lättläst är en mycket enklare form av språk
som kommer fram genom en särskild teknik att "översätta" svenska. Meningarna är
mycket korta, orden mycket enkla, man använder konkreta och vardagliga ord och
uttryck. Den grafiska formen är också sådan att den ska underlätta för läsaren att ta sig
genom texten.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Språkrådet rekommenderar att offentliga verksamheter satsar på klarspråksarbete på
arbetsplatsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kommunchef Thomas Stjerndorff, 2013-04-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 § 48

Kommunstyrelsens beslut
1.

Torsby kommun arbetar efter följande målsättning när det gäller klarspråk:
Torsby kommun är känd för att skriva ett bra och begripligt språk. Kommunens
anställda på olika nivåer i organisationen har en hög medvetenhet och kunskap
inom klarspråk. De kan anpassa olika texter till de sammanhang och målgrupper
det handlar om. De ser klarspråk som en angelägen och prioriterad fråga.

2.

För att nå denna ambition ställer sig kommunstyrelsen bakom förslaget att starta
ett klarspråksprojekt

3.

Projektledare är Annette Lauritzen Karlsson och Helena Westh.

4.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den utbildningsplan som har tagits fram för
myndighetsskrivelser och för att skriva för webben.

5.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den redovisade kostnaden för projektet,
350000 kr. Den finansieras via avsatta medel från återbetalning av AFA
försäkringen 2012.

Beslutet skickas till
Helena Westh
Annette Lauritzen Karlsson
Ekonomiavdelningen
Thomas Sljerndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Hyresavtal och kostavtal med Landstinget
i Värmland
Dnr KST 2013/329

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun och Landstinget i Värmland har tagit fram ett förslag till hyresavtal
för produktionskök, cafeteria och butik inklusive lunchservering. Hyresavtalet är
kompletterat med avtal kring kostavtal som löper med samma avtals tid som
hyresavtalet. De bägge avtalen är femåriga och förlängs med fem år efter avtalstidens
slut.
Avtalens omfattning
Leverantören (Torsby kommun) åtar sig att till Landstinget i Värmland leverera
behovet av kostservice enligt kravspecifikation för kostförsörjning till hälso- och
sjukvården på Torsby sjukhus.
Hyresavtalet avser Lasarettsvägen 8, produktionskök, cafeteria och butik inkl
lunchservering.
Avtalstid
Avtalet gäller för tiden 2013-06-01 - 2018-05-31 med möjlighet till 5 års förlängning.
Avtalet gäller som längst tom 2023-05-31.

Handlingar i ärendet
Förslag till hyresavtal för produktionskök, cafeteria och butik inklusive
lunchservering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 § 45

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till hyresavtal för produktionskök,
cafeteria och butik inklusive lunchservering samt kostavtal.

Beslutet skickas till
Landstinget i Värmland, Ninni Boss

Utdrags best yrkande

Dnr: CSU 131277
Avtal: Kostförsörjning
KST 2013/234.100 (Torsbys
diarienr)

1

AVTALSPARTER
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

Landstinget i Värmland
651 82 KARLSTAD

Torsby kommun
685 80 TORSBY

Organisationsnr
232100-0156

Organisationsnr
212000-1777

Hemsida
www.liv.se

Hemsida
www.torsby.se

2

AVTALETS OMFATTNING
Leverantören ~tar sig att till Landstinget i Värmland leverera behovet av kostservice
enligt uppgifter i bilagd kravspecifikationi bilaga 1.

3

AVTALSTID
Detta avtal gäller för tiden

2013~06-01

 2018-05-31.

Sker inte uppsägning av n~gondera parten senast 18 m~nader före avtalstidens
utg~ng förlängs avtalet ytterligare fem (5) ~r med samma uppsägningstid. Avtalet
gäller som längst t o m 2023-05-31

4

KOMMERSIELLA VILLKOR

4.1

PRISER

Priser enligt specifikationi bilaga 2 1 är angivna i svenska kronor (SEK) exkl
mervärdeskatt.

4.2

PRISJUSTERING

Priserna är fasta tolv (12) m~nader fr o m avtalstidens början.
Därefter kan begäran om prisjustering ske med förändring i TPI (hotell- och
restaurangtjänster) som grund.
Förändring i TPI som medför justering +/- 3 %.
Basm~nad:

kvartal 3 2012

Index:

122 / 2

Begäran om prisjustering skall framställas skriftligt senast 4 veckor före den dag
fr~n och med vilken det justerade priset skall börja gälla. Prisjustering gäller ej

retroaktivt.Justering kan ~rligen ske den 1/6 efter skriftlig begäran fr~n n~gondera
part.

4.3
4.3.1

FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Faktureringsvillkor
Fakturering sker m~nadsvis i efterskott.

CSU 131277

2(4)

Av faktura skall framgå antalet levererade portioner samt levererat livsmedel till
respektive landstingsenhet.
Landstinget betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part.

4.3.2

Faktureringsadress
All fakturering skall ske till:
Landstinget i Värmland
BeställarID: 4050010
Box 5081
650 05 KARLSTAD
Även eventuella påminnelser och krav sänds till ovanstående adress.

4.3.3

Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger,
erläggs betalning 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Motsvarande
bestämmelser gäller för avtalad delleverans.

4.3.4

Dröjsmålsränta
Om landstinget inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt ränte
Iagens bestämmelser (f n referensräntan + 8%).

4.4

LEVERANSVILLKOR

Fritt levererat anvisad plats på respektive avdelning. Leverantören svarar för varan
fram till den tidpunkt då personal på avdelningen tagit emot leveransen.

5

LOKALER, UTRUSTNING, INVENTARIER OCH UTENSILIER
Regleras enligt särskilt avtal.

6

KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående tjänster i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma
med i kravspecifikationen överenskomna krav. Kvaliteten på tjänsterna får ej
ändras under avtalstiden utan landstingets godkännande. Bilaga kravspec.

6.1

STANDARDER, KRAV OCH REGELVERK

Tjänsterna uppfyller gällande standarder, krav och regelverk.

7

UNDERENTREPRENÖR
Anlitande av underentreprenör för utförande av uppdrag eller del därav får inte ske
utan landstingets skriftliga medgivande.
Om underentreprenör anlitas ansvarar leverantören för av underentreprenör utfört
arbete som för eget arbete. Underentreprenörs arbete ersätts högst i enlighet med
de grunder som gäller för utfört arbete av leverantören. Faktura från anlitad
underentreprenör tillsänds leverantören för sammanställning av uppgifter från
anlitad underentreprenör.

8

ANSVARSFÖRSÄKRING
Leverantören innehar allrisk- och ansvarsförsäkring enligt vedertagna regler.
Försäkringen skall täcka leverantörens skadeståndsskyldighet och omfatta skador
som åsamkas person eller landstinget.
Parterna ska hålla varandra skadeslösa för all den skada som kan komma att
åsamkas någon av parterna på grund av försummelse av någon för vilken denne
svarar. Detta innefattar anställda, uppdragstagare och annan tredje man.

9

ÖVRIGA VILLKOR

9.1

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

CSU 131277
3(4)

Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för landstinget och leverantören.

9.2

SEKRETESS

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar fr~gor om sekretess och tystnadsplikt.
För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och
sjukv~rdspersonal anställd av landstinget.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja landstingets uppgifter, vad det
än m~ vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
leverantören tillkänna. Med leverantören avses alla personer som leverantören p~
n~got sätt involverar för att fullgöra sina ~taganden mot landstinget och andra
personer som p~ n~got sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.

9.3

OMFÖRHANDLING
B~da parter har rätt att begära omförhandling av avtalsvillkor om det under

avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet grundas
p~. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten s~ snart orsak härför
föreligger.

9.4

HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i n~got avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal,
2. detta avtal med bilagor,
9.5

ÖVERLÄTELSE AV AVTAL

Detta avtal f~r inte överl~tas p~ annan fysisk eller juridisk person utan parternas
skriftliga godkännande.

9.6

HÄVNING

Landstinget har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart
upphörande om:
• leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller
p~ annat sätt kan antas vara p~ obest~nd.
• leverantören överl~ter kostserviceverksamheten till annan fysisk eller juridisk
person och landstinget inte lämnat skriftligt medgivande till att avtalet överl~ts.
Landstinget har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio
(30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om:
• leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala
avgifter och övriga betalnings~ligganden som enligt lag eller kollektivavtal ~vilar
arbetsgivare,
• leverantören i väsentligt hänseende ~sidosätter sina skyldigheter enligt detta
avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av
skriftligt meddelande härom,
• leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift.
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio
(30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om:
• landstinget i väsentligt hänseende ~sidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal
och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande
därom,
• landstinget är i dröjsm~1 med betalning och inte erlägger betalning till
leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.

CSU 131277
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9.7

BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder
utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid
köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är
parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en
underleverantör som leverantören har anlitat eller någon annan i tidigare led.
För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne
utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess
upphörande. Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.
Vid force majeure hos landstinget skall landstinget ersätta leverantören för de
merkostnader som leverantören får vidkännas för att säkra och skydda varan.

9.8

TVIST

Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutligen
avgöras av svensk allmän domstol där landstinget svarar i tvistemål med
tillämpning av svensk rätt.

10

BILAGOR
1. Kravspecifikation
2. Prislista
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UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållitvarsitt.
För landstinget

För Torsby kommun

Ort och datum

La7dslingsdirektör
{
en ",..5 lGo...- v

t-t

Kommunchef

Sf

"'v\.

1

Bilaga 1

Kravspecifikation för kostförsörjning till hälso- och sjukvården på Torsby
sjukhus

Innehåll
1. Kosförsörjning till patienter
1.1 Servicenivå
1.2 Meny grundkoster
1.3 Specialkoster sortiment
1.4 Portionsstorlekar
1.5 Måltidsordning
1.6 Energi- och näringsinnehåll
1.7 Livsmedel på vårdavdelning
1.8 Beställningsrutiner och tillgänglighet
1.9 Intern distribution
2. Publik måltidsservice
2.1 Lunchservering
2.2 Cafe och butik
2.3 Konferensservice
3. Dialog och information
4. Kundtillfredsställelse
5. Miljömål

1. Kostförsörjning till patienter
Kraven grundas på Socialstyrelsens riktlinjer "Näring för god vård och omsorg" 2011. Under avtals
perioden antas att riktlinjerna revideras, leverantör och landstinget ska tillsamman överenskomma hur
det ska omsättas i kostförsörjning på Torsby sjukhus.
Med utgångspunkt från de senaste fem årens utfall beräknas årsbehov motsvara 25700 dp, merparten
är grundkoster. Livsmedel och dryck för komplettering av måltider och till mellanmål ingår också i
kostförsörjning till inneliggande patienter.
1.1 Servicenivå
Frukostmåitider: gröt och välling i kantin samt porslin.
Vid tillfälliga behov kan även frukostmåltider levereras brickdukade, kostnad för förhöjd service till
kommer för beställaren.
Lunch- och middag~ brickdukade måltider.
Samtliga måltider levereras varma för omedelbar servering.

3

Tillbeställning och avbeställning av måltider för grundkoster (A-, E- och SNR-kost):
Lunchmåltider senast kl 11.00
Middagsmåltider senast kl 16.00
Beställs på telefon: 161 15
Tillbeställning av specialkost
Lunch senast kl 09.30
Middag senast kl 14.30
Beställs på telefon: 16115

1.9 Intern distribution
Leverans av matvagnar till vårdavdelning ingår i leverantörens måltidsservicen för frukost och lunch,
även leverans av livsmedel. Kvällsvagnen hämtas av vårdavdelning, för samtliga måltider är det vår
davdelning som ansvarar för återtransport till köket.

2. Publik måltidsservice

Verksamhetside
• Utbud ska tillgodose behovet hos besökare, patienter och anställda och vara följsamt till för
ändrad efterfrågan.
•

Måltidsservice ska erbjudas professionellt av serviceinriktade och engagerade medarbetare i
caf6/butik Skogsstjärnan.

•

Skogsstjärnan utgör en del av den publika miljön på Torsby sjukhus. Inredning, skyltning och
logistik ska utformas så att kunden upplever verksamheten som tillgänglig och i enlighet med
Landstingets miljögestaltning.

2.1 Cate/butik Skogsstjärnan
Öppettider måndag - fredag 08.30 - 16.00

Utbud
• Konditorivaror
• Smörgåsar
• Kalla och varma drycker
• Enklare smårätter för uppvärmning i mikrovågsugn
• Korv och mos
• Sallader
• Dagstidningar/veckotidningar
• Lotter
• Sedvanligt sortiment av konfektyr

Lunchutbud erbjuds mellan kl 11.30 - 14.00
Utbud
• Dagens varmrätter
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•
•

•
•
•

Dagens soppa
Sallad
Smör o bröd
Tillbehör
Dryck

Dagens lunch säljs även som take-away.

2.3 Konferensfika
Utbud
Konditorivaror
Smörgåsar
Kalla och varma drycker
Frukt
'

Beställning av konferensfika
Direkt beställning på Skogsstjärnan eller via telefon 16116.
Beställningar till max 10 personer, samma dag som leverans, beställningar till större antal än 10 perso
ner förbeställs senast dagen innan leverans.

2.4 Varuautomater
Kiosksortiment
Varma drycker

3. Information och dialog med hälso- och Sjukvården Torsby sjukhus
Leverantören ska medverka i mötesforum där kost- och måltidsfrågor finns på agendan, mötesfrekvens
2 ggr per år eller oftare vid behov, sammankallande är administratör på Torsby sjukhus. Båda parter
kan ta initiativ till möte.
Leverantören ska via sjukhusets administrationspersonal ge information i serviceportalen på landsting
ets intranät. Informationen ska förutom matsedlar omfatta beställningsrutiner och öppettider.

4. Kundtillfredsställelse
Leverantören genomför årligen mätningar för kategorierna inneliggande patienter och lunchgäster som
sammanställs och redovisas för landstinget = forum för information på Torsby sjukhus.

5. Miljömål
Landstinget har ilandstingsplanen miljömål som ska medverka till en minskad klimatbelastning. Ge
nerella mål är minskning av koldioxidutsläpp och minskning av avfallsmängder samt att ökad återvin
ningsgrad. Det finns två miljörnål inom livsmedelsområdet: ökad andel ekologiska livsmedel samt
ökad andel av etiska livsmedel.
Leverantören ska årligen redovisa procentuell andel av livsmedelsbudget som används för inköp av
ekologiska respektive etiska livsmedel.

Datum

2013-01-23

Landstinget i Värmland

Bilaga2

Priset beräknat på nuvarande hyreskostnad till Landstinget.

Prislista enligt avtal mellan LIV och Torsby
kommun
Frukostmåltider : Gröt eller välling i kantin samt porslin

13,10

Brickdukad lunch inklusive dessert

72,80

Brickdukad middag

65,20

151,10

Genomsnittspris per kostdag

Specialkosttillägg enligt ovanstående specifikation om 10,50 kr/dagsportion

Dialysmåltid

50,00

Dialyssmörgås

10,00

Vårdenheterna kan beställa livsmedel till mellanmål, måltidsdrycker, sondnäring,
kosttillägg enligt kommunens avtalslista + 20% i hanteringskostnad.

Mervärdesskatt tillkommer på ovanstående priser.

Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Fakturan baseras på antalet levererade dagsportioner normalkost och specialkost samt
levererade livsmedel enligt beställningslista till respektive vårdavdelning.
Betalningsvillkor 30 dagar efter fakturans ankomstdag.

Kost- och städavdelningen
Besöksadress

Valbergsvägen 2, Torsby

Torsby kommun
83. Kost- och städavd.
68580 Torsby

0560-161 13 exp
0560-161 30 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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HYRESAVTAL

1(6)

- avseende lokal
Datum

Kontraktsnummer

2013-04-26
Objektsnummer

Diarienummer

50102

LK/130038

Hyresvärd
Org-/Personnr

Landstinget i Värmland
Landstingsfastigheter, 651 82 Karlstad

232100-0156

Hy resg äst( er)
Torsby kommun
685 80 Torsby

Org-/Personnr

212000-1777
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress

I50102 I

Gata

Trappor/hus

Lasarettsvägen 8

ILasarettet

Kommun

Lägenhetsnr

Fastighetsbeteckning

Torsby

1

Aviseringsadress

Torsby kommun, Box l, Ref: TK02500001, 685 21 Torsby
Ändamålet med förhyrningen
~reSObjektet ska användas till

~Produktionskök,

cafeteria och butik inklusive lunchservering

I

Bilaga nr

Enligt beskrivning i bilaga.

I

Hyresobjektets skick
t8JreSObjektet hyrs ut i
X befintligt skick.

D
tJ

Bilaga nr

avtalat skick enligt bilaga.

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Hyresobjektets omfattning

~ Enligt följande
Kontorsyta

Butiksyta
Våningsplan

Yta i kvm ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Våningsplan

Summa ca
Yta i kvm ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Butiksyta
Kontorsyta

Övrig yta

Lageryta
Våningsplan

Yta i kvm ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

0-2

904

Summa ca

Total yta i kvm ca

Lageryta

904

Övrig yta

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta
hyresavtal awiker från den faktiskta ytan.

I5:1-3
Bilaga nr

Xl Framgår av bifogade ritning(ar).
Till hyresobjektet hör

rx1 Tillfart för i och urlastning med fordon

ISkyltplats

h

~ Garageplats(er) för

Parkeringsplats(er) för

bil(ar)

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

I

bil(ar)

Plats för skåp eller automat

=:J

Sign

Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning

Se särskilda bestäm.

till och med den 2018-05-31

Från och med den 2013-06-01

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 18
Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för va~e gång förlängt med

rx1

5

år

n

månad(er) före hyrestidens utgång.
månad( er)

Hyra
682

000

kr per år utgörande

D

total hyra

[8] hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Se särskilda bestämmelser
Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

D kalendermånads början [8] kalenderkvartals början

genom insättning på
4164003-8

D

~ plusgironr

bankgiro nr

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skrifUig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m.

Indexjustering av hyran
Bilaga nr

X

1

Justering av hyran ska ske enligt bilaga (endast tillämplig när hyrestiden är minst tre år)

Fastighetsskatt
Bilaga nr
Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
S e sarsPxl.laa Detamme.ls~ angaenae e.l.

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

Ix!

rx1 VA

el
Betalning

El
VA
Värme
Varmvatten
Kyla
Ventilation

X

värme

X

varmvatten

n

[Xl ventilation

kyla

Ingår i hyran

Hyresgästen har eget abonnemang

Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilaga

D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

[8]
[8]
[8]

D

[8]

Bilaga nr

Mätare
Hyresgästen

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför.

Bortforsling av avfall

lx1 Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet.
~ Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

h

W

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

D

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför
ingår i hyran.

Hyresobjektets andel utgör

procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till

kronor per år.

I Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i
....-l hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga.

J

Bilaga nr

Trappstädning
Bilaga nr
Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Regleras i bilaga

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Regleras i bilaga

Snöröjning och sandning
Bilaga nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign
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Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att
kostnadsökningen uppstår.
Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter
undertecknande av detta hyresavtal, och
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.
Hyresobjektets andel utgör 7

I

2

procent.

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med iandelsberäkningen.)
Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran.

Hyresgästens momsplikt

~

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Il

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt

tJ

Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms.

Xl För det fall fastighetsägarenlhyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet (efter beslut meddelat av Skatteverket) ska hyresgästen
~ utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms.

Beräkning av moms
Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.
Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande - såsom att
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) - ska hyresgästen fullt ut ersätta
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet.
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

tJ

Bilaga nr

I

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga.

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats.

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad aven myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder.

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden
utför åtgärder på hyresobjektetlfastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift,
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp.

Brandskydd
Bilaga nr

X

3:1-2

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Myndighetskrav
~

Hyresvärden

[g] Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.
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Inredning
Bilaga nr

Hyresobjektet hyrs ut

X

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

4:1-2

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Underhåll

:::J Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av

:::J Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nr

:::J Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning.
~ Hyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av

dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Se särskilda bestämmelser stycke 3

n

Bilaga nr

Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.
Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen

~ Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

tJ

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymr:m::::e:--n_._ _ _ _- j

U Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. I

Bilaga nr

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.
Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar
försämras.
Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls.

Ledningar för telefoni och datakommunikation

tJ

Hyresvärden

[8] Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som
parterna kommer överens om.

0_

I

Bilaga nr

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering.
Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet.
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

I

Bilaga nr

:::J Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning.
Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden.

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av
tredje man.

Skador p.g.a. yttre åverkan

o

Hyresvärden

[8] Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden

[8] Hyresgästen

.

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat
avtalat arbete på hyresobjektet.

lx1 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i
P

god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

O

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhål1 av hyresobjektet el1er fastigheten enligt lag.

O

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhål1 av hyresobjektet el1er fastigheten på sätt som
framgår av bilaga.

I

Bilaga nr

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återstäl1t hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.
Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med el1er utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp,
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den

tJ
tJ

stäl1a säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av

D bankgaranti intill ett belopp om

deposition med ett belopp om

insatt på bankkonto nr

D annan säkerhet i form av

I

Bilaga nr

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter
Bilaga nr

Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en
juridisk person).

Särskilda bestämmelser
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - lokal

Bilaga 2

Väljer hyresgästen att inte förlänga hyresavtalet till tiden efter
2018-05-31 skall hyresgästen senast nämnda datum utan anmodan erlägga
1 101 884 kronor som slutlikvid för det lån som vid avtalstidens ingång
uppgick till 1 920 000 kronor.
Utöver grundhyran om 682 000 kronor exkl. index skall hyresgästen erlägga
256 720 kronor/år som ränta och amortering på ett lån om 1 920 000 kronor
vid hyrestidens början. Dessutom skall hyresgästen erlägga 136 000 kronor/år
för förväntade behov av underhållsinsatser inom hyresobjektet.
Kostproduktionen förbrukar stora mängder elenergi. Anläggningen är inte
utformad så att all elenergiförbrukning kan mätas på egen mätare. Förbrukad
mängd elenergi beräknas vara 55 % större än vad som går att läsa på kökets
mätare. I grundhyran ingår en el förbrukning om 190 000 kWh/år till en in
köpskostnad för LiV om 0,900 kronor/kWh. Eventuell ökad förbrukning respek
tive ökad inköpskostnad för LiV skall kostnadsregleras under 2:a kvartalet
efter förbrukningsåret.

Bilaga nr

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.
Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.
Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.
Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.
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Underskrift
Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

Karlstad 2013

Torsby 2013

Hyresvärd

Hyresgäst

Landstinget i Värmland

Torsby kommun

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Thomas Stjerndorff
Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Lars Nilsson
Överenskommelse om avflyttning
och hyresgästen förbinder sig att

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den
avfiytta från hyresobjektet senast den dagen.
Ort och datum

Ort och datum

Hyresvärd

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Överlåtelse
Detta hyresavtal övertåts fr.o.m.
Frånträdande hyresgäst

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare)

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare)

Ny hyresgäst
Org-/Personnr

Namn

IPostnr

Gatuadress

Telefonnr

E-postadress

Aviseringsadress

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare)

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare)

Hyresvärden godkänner överlåtelsen
Ort och datum

Hyresvärd

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Lokalhyresavtal. Framtaget av ItkettAB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Postort

VILLKOR FÖR INDEX
- avseende lokal
Datum

1(1)

Kontraktsnummer

2013-04-26
Bilagenummer

Diarienummer

l

LKj130038

Fastighet
/Lasarettet l
Hyresvärd
Landstinget i Värmland
Landstingsfastigheter, 651 82 Karlstad
Hyresgäst
TorsbY kommun
. 685 80 Torsby

!

Upplysningar

IHyresvärden har rätt att indexjustera hyran när hyrestiden är bestämd till minst 3 år (12 kap. 19 § jordabalken).
Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs av

~ l OO

% av hyresbeloppet, dvs. 6

82

OOO

kronor.

% av de fasta hyrestillägg som har angetts i bilaga (Villkor för driftskostnader) till hyresavtalet,
dvs.
kronor.
Den totala bashyran är

I

Bilaga nr

kronor per år.

Noteringar:

Fastställande av bastalet
Bashyran ska anses anpassad till följande indextal, vilket ska utgöra bastal och ligga till grund för indexjusteringen:
- Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 januari till 30 juni ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad föregående år, bastalet.
- Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad innevarande år, bastalet.
- Bashyran ska anses anpassad till indextalet för

månad

år, bastalet.

Beräkning av indextillägg
Hyresvärden har rätt att justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980
som basår).
Hyresjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) och utgå med en viss procent av bashyran enligt följande:
Om indextalet någon påföljande oktobermånad (eller annan angiven månad) stiger i förhållande till bastaiet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet
har ändrats i förhållande till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och hyresjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella
förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad (eller annan angiven månad).
Hyresjusteringen kan inte medföra att hyresbeloppet med tillägg för de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) blir lägre än de i hyresavtalet angivna beloppen.
Justering av hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) ska ske från och med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet
index) föranlett en sådan justering.

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Karlstad 20l3

Torsby 20l3

Hyresvärd

Hyresgäst

Landstinget i Värmland

Torsby kommun

Namnförtydi igande (hyresvärd/firmatecknare)

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Lars Nilsson

Thomas St j erndorff

Indexering - Lokal. Framtaget av ItkettAB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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pA SIDAN

2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN

ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTAENDE FRÄN BESITTNINGSSKYDD - LOKAL
(Blanketten motsvarar formulär 4-5 enligt förordningen SFS 2005:1148)
Hyresgäst (··er)

Hyresvärd/Uthyrare
Namn
Landstinget i Värmland

Namn
T orsby kommun

Gatuadress
Landstingsfastig heter

Gatuadress

Postnummer

65182
Telefon dagtid

Lokalens adress
Hyresavtalet

Ort

Postnummer

Karlstad

68580

ITelefon mobil

Gata
Lasarettsvägen 8
Dag då hyresavtalet ingicks

ITorsby
Ort

I Telefon mobil

Telefon dagtid

I Postnummer

I Torsby
Ort

68529

I Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet inleds)
2013-06-01

Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap. 57-60
om uthyraren säger upp hyresavtalet på grund av att

§§ jordabalken inte gäller

IZJ

uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen
Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan
uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov
med avflyttning.

D

hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst (uthyraren)
skall upphöra
Överenskommelsen innebär bl.a. att andrahandshyresgästen vid avflyttning från lokalen
efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal
eller rätt till uppskov med avflyttning.

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem år från tillträdesdagen, dvs. om
hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då hyresförhållandet inleds (SFS 2005:947).
Datum

Hyresvärdens/Uthyrarens underskrift

Datum

Hyresgästens underskrift

HN-5

OBS! Denna överenskommelse gäller utan hyresnämndens godkännande och ska således inte sändas in
till hyresnämnden.

2

INFORMATION OM AVSTAENDE FRÄN BESITTNINGSSKYDD- LOKAL
(nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006)

1. Besittningsskydd, vad innebär det? En lokalhyresgäst har i regel indirekt
besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, om inte
hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att
hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han
förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund
av att huset skall rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning,
anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger
också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

2. Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall. Om hyresvärden och hyresgästen i en
särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen skall avstå från sitt
besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats innan
hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har
godkänts av hyresnämnden.
Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den har en
giltighetstid på högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående
p.g.a. att hyresvärden skall bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse
även p.g.a. att hyresavtalet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.

3. Var finns blanketter och mer information? Du kan hämta blanketter hos hyresnämnden
eller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se. Där finns också mer information
om hyresrättsliga frågor. Hyresnämnderna har även telefonupplysning vissa tider.

1(2)

VILLKOR FÖR BRANDSKYDD
- avseende lokal
Datum

Kontraktsnummer

2013-04-26
Bilagenummer

Diarienummer

3:1

LK/130038

Fastighet
ILasarettet 1
Hyresvärd
Landstinget i Värmland
Landstingsfastigheter, 651 82 Karlstad
Hyresgäst
Torsb Y kommun
80 Torsby

I. 685

Villkor för brandskydd
Ansvarsfördelning
Om inget annat anges under särskilda bestämmelser nedan gäller följande ansvarsfördelning mellan hyresvärden och hyresgästen avseende de tekniska och
organisatoriska brandskyddsåtgärder som ska vidtas enligt gällande lag och myndighetsföreskrifter.
Tekniska brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion.
Hyresvärden ansvarar för att hyresobjektet vid hyrestidens början uppfyller gällande krav på brandskydd för avsedd användning.
Hyresgästen ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av det tekniska brandskydd som kan komma att krävas för den för hyresobjektet
avtalade verksamheten. Vidare ska hyresgästen, oberoende av vem som försett hyresobjektet med en anordning eller utrustning, kontinuerligt kontrollera
funktionen av allt befintligt tekniskt brandskydd i hyresobjektet samt på egen bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder av sådant tekniskt
brandskydd. Sprinkleranordningar som har installerats i hyresobjektet av hyresvärden omfattas dock inte av hyresgästens service- och underhållsskyldighet.
Hyresvärden ansvarar för att, inom fastigheten (hyresobjektet undantaget), se till att räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra
brandskyddsanordningar vid var tid hålls fria från föremål som kan hindra dess syfte och funktion samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga
brandtätningar. Hyresgästen har motsvarande ansvar inom hyresobjektet.
Skada på grund av brister i utrustning eller anordning ska ersättas av den part som har installerat utrustningen eller anordningen. Om skadan beror på att part
underlåtit att utföra eller endast bristfälligt utfört åtgärd (innefattande bl.a. nödvändiga service- och underhållsåtgärder) som denne ansvarar för ska dock den parten
ersätta skadan.
Organiserat brandskyddsarbete, etc.
Parterna är medvetna om det ansvar som åligger dem vad avser att i fastigheten och i hyresobjektet upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd. Parterna
förbinder sig även att, förutom vad som anges ovan, fortlöpande vidta de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand samt för att förhindra
eller begränsa skador till följd av brand.
Innan mer omfattade åtgärder vidtas ska parterna samråda med varandra. Part är även skyldig att, på begäran av den andra parten, lämna den information om
fastigheten respektive verksamheten som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor och sina skyldigheter enligt
gällande lag om skydd mot olyckor. Part har därutöver en skyldighet att en gång per kalenderår bereda den andre parten tillfälle att ta del av dokumentation och
uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete.
Redogörelse för brandskyddet

lx1 Hyresobjektet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part är skyldig att på den andra partens begäran

f0J lämna ut de uppgifter som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet att lämna redogörelse för brandSkyddet.
h Hyresobjektet omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part ska genast anmäla till den andra parten
f-----J

om det sker sådana förändringar i fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som medför att hyresobjektet kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten.
Part ska därefter på den andra partens begäran lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.

Brandskydd - Lokal. Framtaget av ItkettAB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

2(2)

Särskilda bestämmelser
Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om at!:

p

Hyresvärden ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer:

Atgärderna ska vara utförda senast den:

::J Hyresgästen ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer:

Atgärderna ska vara utförda senast den:

=:J

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om at!:
Hyresvärden ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och
myndighetsföreskrifter:

p

Hyresgästen ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och
myndighetsföreskrifter:

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om följande ansvarsfördelning vad gäller det organisatoriska brandskyddet:
Ansvarig:
Utbildning och information
Övningar
Instruktioner och rutiner
Kontrollplaner och dokumenthantering

Hyresvärden

Hyresgästen

D
D
D

~
~
~

~

D

Övrigt
I Strider ovanstående villkor mot bestämmelse i gällande hyresavtal mellan parterna ska dessa villkor ha tolkningsföreträde.
Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Karlstad 2013

Torsby 2013

Hyresvärd

Hyresgäst

Landstinget i Värmland

Torsby kommun

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Lars Nilsson

Thomas Stjerndorff

Brandskydd - Lokal. Framtaget av Itket! AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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BILAGA
- till Brandskydd - Lokal
Datum

Kontraktsnummer

2013-04-26
Bilagenummer

Diarienummer

3:2

LK/130038

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m. i fastigheten

ILasarettet 1
Hyresvärden (hv) och hyresgästen (hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning:

Atgärd

Del av fastighet

Ansvarig

Utanför uthyrningsenhet

hv
hg
hv
hg
hv
hg
hv
hg
hv
hg
hv

Tekniska brandskyddsåtgärder
Utrymningsvägar

Inom uthyrningsenhet
Brandceller

Runt uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Nödbelysning

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Dörrar i brandcelisgräns

Runt uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Dörrar i utrymningsvägar

Runt uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Brand- och utrymningslarm

Inom fastighet

Brandgasventilation

Inom fastighet

hv
hg
hv

Skydd mot brand- och brandgas
spridning via ventilationssystem

Inom fastighet

hv

Räddningsvägar

Inom fastighet

Stigarledningar

Inom fastighet

Släcksystem

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Brandskydd av bärande stomme

Skydd mot brandspridning till
närliggande byggnad
Brandtätningar

Inom fastighet

hv
hg
hv
hg

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Ytskikts brandklass

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Karlstad 2013

Torsby 2013

Hyresvärd

Hyresgäst

Landstinget i Värmland

Torsby kommun

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Lars Nilsson

Thomas Stjerndorff

Bilaga till Brandskydd - Lokal. Framtaget av ItkettAB 2012-03-29. Eftertryck förbjuds.

~ Landstinget
<00> iVärmlana.

Bilaga 4:1

Landstingsfastigheter

2013-04-26

Service och nyttjande av utrustning, inventarier och
utensilier
Förteckning över utrustning som ägs av landstinget enligt bilaga 4:2.
Den utrustning som ägs av landstinget nyttjas av kommunen fullt ut.
Kommunen bekostar reservdelar, service och underhåll för alla maskiner
och all utrustning oavsett ägarskap.
Beslut om re- och nyinvesteringar i utrustning och inventarier fattas i sam
råd med landstinget.
Landsting och kommun ansvarar var för sig för att erforderliga försäkringar
finns för utrustning och inventarier utifrån ägarförhållanden.
Kostnader för rensning av avlopp som har sitt ursprung i restprodukter från
kök bekostas av kommunen.

~ Landstinget

Bilaga 4:2

<00> iVärmlana

Landstingsfastigheter

2013-04-26

Förteckning över utrustning - Sjukhusköket Torsby
Reservdelar, service och underhåll för all utrustning bekostas av hyresgäs
ten.

Utrustning som ägs av landstinget
Rostfria arbetsbänkar och hyllplan
Kokgrytor
Stekbord
Dietspis
Banddiskmaskin kök
Grovdiskmaskin kök
Ugnar
Brickdukningsband
Skåp omklädningsrum
Spis med ugn caf6
Bänkdiskmaskin caf6
Högskåp trä
Serveringsdisk caf6
Kassadiskar caf6
Hyllinredning kiosk
Kylrum
Frysrum

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 95 Markförsäljningar från del av Hole 1 :94

(Grönbenan) Långberget
Dnr KST 2013/272

Sammanfattning av ärendet
Efter fastställandet av ny detaljplan för del av Hale 1:94 (Grönbenan) 2012-10-17, har
flera fastighetsägare ansökt om att få köpa mark i anslutning till sina fastigheter. Mark
som ändrats från allmän platsmark till kvartersmark.
Detaljplaneändringen genomfördes med avsikt att möjliggöra utökning av
fastigheternas markytor för att öka byggrätterna.
Följande fastighetsägare har ansökt om att få köpa ovan redovisad markyta från Hale
1:94:
Hale 1:216
Tommy och Anita Lööv
92m2
Hale 1:217 Leif Ristolainen och Elisabeth Andersson
236m2
Hale 1:218
Björn Fredriksson
105m2
Hole 1:219
Roger Östman
218m2
Hole 1:220
Roger Östman
93m2
Hole 1:224
Björn Jungeröd och Ylva Helena Nilsson
310m2
Hole 1:225
157m2
Björn Jungeröd
Hole 1:226
23m2
Roger Östman
Hole 1:227 Roger Östman
60m2
Hole 1:228
Roger Östman
218m2
Hole 1:229
Roger Östman
171m2
Hole 1:230
Roger Östman
126m2
Hole 1:231
Marianne Haglund
215m2
Hole 1:232
Monica Karlsson
84m2
Hole 1:233
Bo och Birgitta Edgren
72m2

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-05-07
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-05-13 § 69

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-06-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ovan redovisade markytor säljs till ett pris av 10 kronor per m 2, samt att köparna
bekostar lagfarts- och lantmäteriförrättningskostnader.
Köpekontrakt upprättas för varje enskild fastighet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 96 Fastighetsförsäljning Torsby Rådom 2:1
Dnr KST 2013/16

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-12-06 att flytta förskoleverksamheten i
fastigheten Torsby Rådom 2:1 (Småfolk)till Torsby. I och med det beslutet saknar
kommunen hyresgäst i byggnaden varför möjligheterna till att få en ny kommunal
verksamhet som hyresgäst alternativt en försäljning av fastigheten utretts.
En grupp föräldrar med barn i förskolan Småfolk har kontaktat kommunen om
möjligheterna att få köpa fastigheten alternativt hyra byggnaden för att kunna starta en
personalkooperativ förskoleverksamhet efter Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsflytt.
Förhandlingarna har mynnat i att föräldragruppen bildat en ekonomisk förening med
ändamål att driva en personalkooperativ förskola samt förhandlat om ett köp av
fastigheten.
Föreningen avser att starta verksamheten fr .o.m höstterminen 2013.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-05-21
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-05-13 § 70

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Fastigheten Torsby Rådom 2:1 säljs till Personalkooperativet Rådoms förskola
Ekonomisk förening, arg nr 769626-2752 till ett pris av 150 000 kronor.

2.

Tekniska avdelningen får i uppdrag att teckna köpehandlingar med
personalkooperati vet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

J,"e",,""
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 97 Svar på motion från Miljöpartiet - De
Gröna om kommunens vindkraftssatsning
Dnr KST 2013/197

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet - De gröna har genom Karl-Erik Keck lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. I motionen redogörs för nyttan med vindkraft och fastslås att det
är viktigt att grundligt utreda vindkraftens nytta för Torsby kommun och dess
invånare. I detta sammanhang vill motionären utreda om det är bra för Torsby
kommun att vara ägare/delägare i ett eller flera verk.
En grundläggande princip för kommtmens hantering av investeringsmedel är att iaktta
stor försiktighet. Kommuninvånarna förväntar sig att deras skattemedel, det allmännas
pengar, används på säkert sätt. Sedan motionen lämnades in har vindkraftsutbyggnad
drabbats av ett antal bakslag. Det finns många exempel på hur vindkraftsatsningar
visat sig vara mindre lyckade. Många projekt, t. ex. Hammarö-Karlstads projekt i
Vänern, har visat sig ge betydligt mindre intäkter än beräknat. Utöver dålig lönsamhet
har också tekniken svikit med stillastående aggregat som följd. Framtidsutsikterna för
branschen bedöms för närvarande osäker.
Det krävs resurser och expertis att utreda vindkraftens nytta och framtiden för
vindkraft i allmänhet och därmed också för Torsby kommun. Kommunen gör i sin
pågående vindkraftsplanering ett försök att peka ut platser för eventuell etablering av
vindkraft. Kommunens avsikt med denna planering är inte att enligt planen
förverkliga vindkraftsutbyggnad i egen regi. En satsning på eget ägande i vindkraft är
risktagande som inte ligger i linje med god ekonomisk hushållning av allmänna medel.

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet - De Gröna om Kommunens vindkraftssatsning 2012-03-16
Tjänsteskrivelse av Torbjörn Almroth, 2013-05-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-05-13 § 77

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

Yrkande
Alf Larsson (C); de frågor som tas upp i motionen är sådana som kommunen bör/skall
vara behjälplig med så därför skall motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer samhällsutskottets förslag om att motionen skall avslås mot Alf
Larssons förslag att motionen skall anses besvarad och finner att kommunstyrelsen
bifaller Alf Larssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 98 Svar på motion från Miljöpartiet de Gröna;
Insamling av komposterbart material och
tillverkning av biogas
Dnr KST 2012/281

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsingenjör Sune Eriksson presenterade på arbetsutskottet 2013-05-14 förslag
till svar på motion från Miljöpartiet de Gröna; Insamling av komposterbart material
och tillverkning av biogas.
Karl-Erik Keck har lämnat en motion till kf 2012-04-23 § 43 som lyder:
"Vi vill att kommunen utreder insamling av komposterbart material som tillsammans
med rötslammet från reningsverken och avfall från Swedjam och Bergkvists slakteri
kan ge miljövänlig biogas".

Förslag till svar
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar inom bl a VA-och
renhållningsornrådet. Som underlag för gällande avfallsplan har kommunerna antagit
en matavfallsstrategi, Ks 2008-12-10 § 195. Matavfallsstrategin visar att för närvarande
är det varken ekonomiskt eller miljömässigt lönsamt att samla in matavfall separat.
Inför nytt avtal på insamling av hushållsavfall med start 2017-10-01, ska en ny
utredning göras. Torsby har ett avtal om att leverera slam till Sunne reningsverk för
rötning och framtagande av biogas gällande fram t o m 2020-12-31.
Frågan om matavfallsinsamling och omhändertagande av restprodukt från rötning är
högaktuell såväl nationellt som regionalt och lokalt. I samarbetet med SuToHaMu
kommunerna samt med övriga värmlandskommuner i nätverket Avfall Värmland
följer Torsby kommun utvecklingen.

Justerarens signatur

cUL t

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-06-03

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck, 2012-04-23
Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 43
Tjänsteskrivelse av renhållningsingenjär Sune Eriksson, 2013-05-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 § 46

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

ALt

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 99 Lägsta löner och lönesättning av
timavlönade medarbetare i Torsby kommun
Dnr KST 2013/386

Sammanfattning av ärendet
I och med att arbetsmarknadens parter har slutit ett nytt löneavtal, i detta fall SKL och
Kommunal behöver kommunen besluta om nya lägsta löner inom avtalsområdet.

Lägsta löner
Lägsta lönerna i Torsby kommun ligger högre än vad som är framförhandlat i det
centrala avtalet.

Kategori 1
Saknar utbildning i yrket
Kategori 2
Yrkesförberedande utbildning
och ett år i yrket, fyllt 19 år

Torsby 2012
18 000 kr/mån

Enl centralt avtal 1/4 2013
17160 kr/mån

19 700 kr/mån

18 970 kr/mån

Förslag på lägsta löner 2013 i Torsby kommun:

Kategori 1
Kategori 2

18 000 kr/mån
20 000 kr /mån

En "frysning" av lägsta lönerna för outbildade förordas alltså. I denna kategori
anställer vi väldigt få personer, det är framförallt personer som ingår i någon typ av
arbetsmarknadsåtgärd.
En höjning med 300 kronor förordas för de personer som har utbildning.
Verksamheterna har och kommer att få i än större omfattning brist på utbildad
personal inom vård och omsorg. Det är därför viktigt att kommtmen kan erbjuda löner
som är konkurrenskraftiga på den lokala arbetsmarknaden.

Justerarens signatur

ULt

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

Löner för timavlönade medarbetare
Till skillnad mot våra tillsvidareanställda, som får en individuell lönehöjning sker
lönehöjningarna för våra timanställda genom generella påslag. Det centrala avtalet
med Kommunal innebär att varje tillsvidareanställd genererar en lönehöjning med 550
kronor räknat på heltid. Medellönen bland anställda inom Kommunals avtalsområde i
Torsby kommun är 22510 kr/månad, heltidsmått.
Det innebär en genomsnittlig höjning med 2,44 %, som också föreslås bli den generella
höjningen för de timavlönade 2013.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av HR-chef Anders Björck, 2013-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 § 54

Kommunstyrelsens beslut
1. För personal tillhörande kategori l, dvs outbildade i yrket kvarhålls lönenivån på
samma nivå som för 2012.
2.

Personal med utbildning i yrket kategori 2 får en höjning från 19 700:- till 20 000:
för 2013.

3. Timavlönade får en generell höjning på 2,44%.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 100 Revidering av handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor (LSO) 2011-2014
Dnr KST 2013/336

Sammanfattning av ärendet
P.g.a. minskningen av beredskapsstyrkan i Stöllet behöver nämnden göra en ändring i
handlingsprogrammet om styrkans storlek.
Ändringen avser endast styrkans storlek i Stöllet vilket betyder att förmågan är den
samma.

Handlingar i ärendet
Torsby kommuns handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 2011
2014
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-25 § 55

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i handlingsprogrammet enligt lag om skydd
mot olyckor (LSO) 2011-2014 vad beträffar styrkans storlek i Stöllet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 101 Rekrytering av skolchef
Dnr KST 2012/697

Sammanfattning av ärendet
Fredric Norlin slutade som skolchef 30 april 2013 för att börja som skolchef i
Kristinehamn. Rekrytering av ny skolchef har pågått under våren och vid dagens
sammanträde redovisar bitr kommunchef Anders Björck rekryteringsgruppens arbete
och deras förslag till ny skolchef.
Rekryteringsgruppen förordar Ulf Blomqvist från Sunne som ny skolchef i Torsby
kommun.
Kommunchef Thomas Sljerndorff har under rekryteringstiden varit tillförordnad
skolchef.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 130.
Kommunstyrelsen 2013-02-04 § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 § 55

Kommunstyrelsens beslut
Ulf Blomqvist anställs som skolchef från 1 september 2013.

Beslutet skickas till
Ulf Blomqvist
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 102 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 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 kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2013-05-29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 103 Redovisning av delegeringsbeslut 
utdelning av allmänna samstiftelsen av
donationer vid jordbruk och dess binäringar
Dnr KST 2013/337

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har delegerat handläggningen av utdelningen från" Allmänna
samstiftelsen av donationer till jordbruket och dess binäringar" till miljö-, bygg- och
räddningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-25 § 60

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beslutet skickas till
Mbl'

Justerarens signatur

&

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 104 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
04-16-2013-05-13

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-05-13

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-06-03

§ 105 Information från möte i Röjden
2013-06-01 angående minnesmärke över
stupade soldater.
Dnr KST 2013/178

Sammanfattning av ärendet
Ett brittiskt bombplan störtade efter att ha försökt nödlanda vid Röjdens strand i
Röjdåfors den 10 maj 1945. Planet kolliderade med en tall vid stranden och fyra
soldater omkom vid olyckan.
Planet var på väg till Gardermoen utanför Oslo men kom vilse när det drabbades av
dåligt väder. De fyra brittiska soldaterna begravdes vid Fryksände kyrka med både
svensk och brittisk hedersvakt på plats.
Bengt Fransson, Fd, Värmlands regemente Oificerskåren, tillsammans med företrädare
för The KOSB Association har den 1 juni i år besökt Röjden för att i anslutning till
olycksplatsen eller vid Fryksände kyrka upprätta ett minnesmärke. Torsby kommun
representerade av Eva-Lena Gustavsson (S), Ingemar Nordström kulturchef, Stig
Löwenspets kyrkoherde och Göte Olsson.
Ingemar Nordström informerar från mötet och de diskussioner som fördes kring den
tänkta minnestavlan och den planerade invigningsceremonin i maj 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-16 § 37

Kommunstyrelsens beslut
Kulturchef Ingemar Nordström får i uppdrag att för Torsby kommuns räkning lämna
förslag på utformning aven minnestavla med information på svenska, engelska och
norska om händelsen. Avsikten är att tavlan skall invigas den 10 maj 2014.

Beslutet skickas till
Ingemar Nordström
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§ 106 Information om aktuella ärenden
Dnr KST 2013/33

Sammanfattning av ärendet
Stanletj Nilsson framför önskemål om att kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare vill ta del av meddelanden för kännedom digitalt. Kan det ordnas?
Kansliavdelningen undersöker möjligheten och återkommer i frågan
Håkan Laack informerar från flygplatsstyrelsens möte 29 maj där frågan om
lokaliseringen aven ambulanshelikopter i Värmland åter diskuterades.
Torsby kommun har tidigare skickat en skrivelse till Landstinget i Värmland där
de uttryckt Torsby som en mycket lämplig lokalisering för den ambulanshelikopter
som landstinget beslutat att köpa. Till flygplatsstyrelsens möte presenterade Bengt
Carlsson sin utredning där han visar att en placering i Torsby skulle innebära en
bättre täckning av Värmland, plus en bra bit in i Dalarna, inom en rimlig flygtid
jämfört med en placering i Karlstad. Även landstingets förslag redovisades av Eric
Rinstad och Tobias Kjellberg. Landstingspolitikerna Fredrik Larsson och Gert
Ohlsson deltog också i mötet.
Flygplatsstyrelsen beslutade att be Bengt Carlsson fortsätta arbeta med frågan och
ta fram ytterligare argument som talar för en placering av ambulanshelikoptern i
Torsby.
Sen ett antal år tillbaka finns ingen tullstation mellan Torsby och Kongsvinger. För
att stärka relationerna med den norska marknaden är just avsaknad av tullstation
en viktig del. Åkerinäringen och Handelskammaren har uppmärksammat detta
och nu planeras en träff i Borlänge där man tillsammans skall arbeta för att
påverka regering och riksdag i frågan.
Håkan Laack informerar att kommunen fått en förfrågan från Inbora Invest AS om
kommunens inställning till en butik i Systembolagets regi inom gränshandels
området i Långflon. Håkan Laack och Torbjörn Almroth har svarat att Torsby
kommun ser positivt på att Systembolaget etablerar ytterligare en butik inom
kommunen och gärna i norra delarna av kommunen.
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Håkan Laack och Anna-Lena Carlsson har deltagit i invigningen aven
Värmlandsambassad i Oslo. Värmlandskontoret är en del av Region Värmlands
nya satsning på Norge. I den ingår anställningen aven Norge-koordinator och ett
arbete där man ska se över hur relationerna med Norge i övrigt kan stärkas.
Kontoret är till för värmländska samarbeten bland företag och företagskluster,
kommuner, regionen, landstinget, organisationer och universitetet.

Alf Larsson och Håkan Laack informerar från West Swedens årsmöte som nyligen
hållits i Vänersborg. Den stora frågan på agendan var West Swedens framtida
inriktning, organisation och finansiering. Den stora frågan på agendan var West
Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering. En utredning har
genomförts och styrelsens förslag till stämman var att verksamheten ska drivas
vidare med fokus på projektutveckling och att detta skulle ställas mot avveckling
av verksamheten.
En knapp majoritet av medlemmarna röstade för avveckling av verksamheten.
Beslutet innebär att en extrastämma kommer att äga rum i höst då ett beslut om
avveckling kräver majoritet på två efterföljande stämmor.
Alf Larsson rapporterar från Vattenkraftskommunernas årsstämma i Rättvik och
där man bland annat antog ett öppet brev till regering och riksdag om en rättmätig
fördelning av vattenkraftens värdeskapning.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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