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§ 143 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

(
Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar sker:

{

1. Medfinansiering till Hushållningssällskapets Landsbygdsrådgivning tillkommer.
2. Fastighetsförsäljning, del av Torsby Bergsäng 1:127 utgår.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Yttrande ang betänkandet Friskolorna i
samhället (SOU 2013:56)
(

Dnr KST 2013/526

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har getts möjlighet att länma yttrande över betänkandet Friskolorna i
samhället (2013:56).
Bakom förslaget till betänkandet ligger en sexpartiuppgörelse, vilka är de fyra
allianspartierna - Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna - samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna
och Vänsterpartiet är med i kommitten men deltog inte i uppgörelsen. Båda dessa
partier har var för sig lämnat reservationer.
Konunitten är positiv till hiskolor och vill se en fortsatt fungerande mångfald av
aktörer i skolan. De nya förslagen har kvaliteten i fokus. Ägarprövning bör införas där
ägaren har ett seriöst och långsiktigt inh'esse för att bedriva utbildning. Långsiktighet
blir en fråga för en ny utredning. Nyetablering av friskola ska föregås av ett samråd
mellan den enskilde och kommunen där utbildningen ska bedrivas.

(

Offentlighetsprincipen ska införas i friskolorna. Innan en lagändring med den
innebörden kan införas måste vissa praktiska konsekvenser analyseras närmare.
Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur ett införande
i praktiken ska gå till.

(
Torsby kommun är positiv till kommittens förslag om friskolor och till mångfalden av
aktörer i skolan. Torsby kommun delar kommittens uppfattning om att valet av skola
har stort värde för utvecklingen inom skolan. Torsby kommun delar också kommittens
uppfattning att friskolor ska kunna gå med vinst, men att möjligheten till vinst ska
vara förenad med krav på god kvalitet. Det är viktigt att ett nytt regelverk säkrar
friskolornas långsiktighet och kvalitet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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(

(

Specifika synpunkter på utredningen: De nya bestänuneiser som föreslås ska alla ha
kvaliteten i fokus. I ett nytt regelverk ska det tydligt framgå att skolhuvudmännens
lämplighet vad gäller vandel och ekonomisk skötsamhet ska prövas. Här är det viktigt
att säkerställa kvalitet och förhindra oseriösa huvudmän.
För att undvika att elever tvingas byta skola för att förhållandena förändras, ska även
en ägarprövning genomföras. Långsiktighet ska eftersträvas. Vidare så ska
offentlighetsprincipen gälla även för friskolor. Friskoloma ska präglas av öppenhet.
Samverkan mellan kommun och friskola ska kännetecknas av öppenhet och en bra
start är att samråd med berörd kommun, ska ske före friskoleetablering. Det ska även
finnas utrymme för kommunen att påverka beslut om en b:iskoleetablering anses
olämplig.

Handlingar i ärendet
Betänkande Friskoloma i samhälle
Tjänsteskrivelse av mf Blomquist, 2013-10-30.

Yrkande

(

(

Ann-Katrin Järåsen (S) ställer sig bal<om yttrandet med tillägg:
1. Meningen "Torsby kommun delar också kommittens uppfath1ing att friskolor ska
kunna gå med vinst, men att möjligheten till vinst ska vara förenad med krav på god
kvalitet." ska utgå.
2. I meningen "Samverkan mellan kommun och friskola ska kännetecknas av
öppenhet" yrkas att fortsätmingen av meningen istället ska vara"och ett krav är att
samråd med berörd kommun, ska ske före en b:iskoleetablering".
3. Sista meningen föreslås ändras till "Det ska även finnas utrymme för kommunen att
ha ett avgörande inflytande p å friskoleetableringar".
4. Friskolor och korrununala skolor ska ingå i samma antagningssystem till all
skolverksamhet.
Anna-Lena Carlsson (M) ställer sig bakom skrivelsen, men yrkar att sista meningen
"Det ska även finnas utrymme för kommunen att påverka beslut om en
friskoleetablering anses olämplig." stryks.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

(

Ordföranden ställer Ann-Katrin Järåsens (S) och Anna-Lena Carlsson s (M) förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann-Katrins förslag.

Kommunstyrelsens beslut

(

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttr'andet med tillägg:
1. Meningen "Torsby kommun delar också kommittens uppfattning att friskolor ska
kunna gå med vinst men att möjligheten till vinst ska vara förenad med krav på god
kvalitet." ska utgå.
2. I meningen "Samverkan mellan kommun och friskola ska kännetecknas av
öppenhet" yrkas att fortsättningen av meningen istället ska vara"och ett krav är att
samråd med berörd kommun, ska ske före en friskoleetablering".
3. Sista meningen föreslås ändras till "Det ska även finnas utrymme för kommunen att
ha ett avgörande inflytande på friskoleetableringar".
4. Friskalar och kommunala skolor ska ingå i samma antagningssystem till all
skolverksamhet.

Reservation

(

Anna-Lena Carlsson (M), Anders Wiss (M), Alf Larsson (C) och Inga-Britt
Keck-Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna-Lena Carlssons
förslag.

Beslutet skickas till

(

v Ulf Blomquist
Utbildningsdepartementet
u .registrator@regeringskansliet.se

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Aktuell information om
gymnasiestrategin
(
Dnr KST 2012/123

Sammanfattning av ärendet
(

Ulf Blomquist och Thomas S~erndorff berättar på dagens sammanträde om
gymnasiestrategin som är framtagen för S~erneskolan. Barn- och utbildningsnämnden
har ett önskat läge om ett stabilt elevunderlag. Det handlar om att ta tillvara det som är
bra med skolan, idrottsgymnasiet är exempelvis en stark resurs för skolan.
Skolan har ett idrottsgymnasium med gott anseende, ett yrkesprogram och
högskoleförberedande program med god kvalitet. Däremot dras skolan med ett
osäkert elevunderlag, osynliga utvecklingsideer och en splittrad organisation. Det
sistnämnda vill skolchef Ulf Blomquist ändra på.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och önskar en återrapportering i bÖljan av
nästa år.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Thomas S*rndorff
Johanna Lundkvist
Kommunstyrelsen

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Aktuell information om Norgestrategin
Dnr KST 2013/750

(
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar Hans Nilsson och Thomas
Norgestrategin.

S~erndorff

om

(
Norge är vårt näJ."msta grannland och har en expanderande ekonomi och är ett av
världens rikaste länder. Närområdet till Torsby kommun har cirka 2 miljoner invånare,
stora tätorter som Kongsvingel', Trysil och Kirkenaer ligger inom en timme med bil.
Gardermoen och Jessheim tillhör ett av Norges mest snabbväxande oml"åden.
Hans förklarar att eftersom vi ligger så geografiskt nära detta land, ska vi kunna dra
nytta av det. Vi har flera norska företag som etablerat sig i Torsby, med framgång, till
exempel Vesh·e och Moelven.
Strategin går ut på att utveckla samarbetet med Norge inom näringslivet och hur
Torsby kommun ska kunna nå fler av de norska företagarna och kunderna.

Handlingar i ärendet
(

Tjänsteskrivelse av Hans Nilsson

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Hans Nilsson för informationen.

Beslutet skickas till
Hans Nilsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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..

§ 147 Andringar i bolagsordningen
Dnr KST 2013/635

(
Sammanfattning av ärendet

(

Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kraft i kommunallagen som rör kommunala
företag. Dessa förändringar var föranledda av förändringar i lagen om offentlig
upphandling, samma datum, som förtydligar vad som gäller upphandling från egna
bolag.
Med anledning av detta måste bolagsordningarna i kommunens bolag Torsby
Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB ändras för att
överensstämma med kommunallagens krav.
En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledamöter i Fritid i
Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio
ledamöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelse är minst tre och max
fem ledamöter med lika många suppleanter.
dessa ska två till fyra utses av
fullmäktige. I dag är det fem ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige.
Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs
utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att
styrelsen ska bestå av h'e ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige
utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den tredje.
Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande
verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan
att ändra i bolagsordningen.

Av

(

I samband med ändringarna i bolagsordningen för Torsby Förvaltnings AB föreslås att
det ägardirektiv som antogs av fullmäktige 2005-10-27. Så som ägardirektivet lyder nu
ställer det krav på att Torsby Förvaltnings AB, som är moderbolag i bolagskoncernen,
ska arbeta mer aktivt med förvaltningen av dotterbolagen. Eftersom det i det praktiska
arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott som sköter detta så är Torsby Förvaltnings
AB mer av ett holdingbolag. Genom att även skriva in det i bolagsordningen finns inte
längre någon anledning att ha kvar ett ägardirektiv för bolaget. Detta gör emellertid
inte att styrelsen i Torsby Förvaltnings AB kopplas bort helt. Styrelsen måste även
fortsättningsvis ha styrelsemöten där bolagens årsredovisningar och delårsrapporter

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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rapporteras.

Handlingar i ärendet

(

Tjänsteskrivelse av Mikael Westin, 2013-10-02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

1. Ny bolagsordning för Fritid i Nordvärmland AB antas.
2. Ny bolagsordning för Torsby Flygplats AB antas.
3. Ny bolagsordning för Torsby Förvaltnings AB antas.
4. Fullmäktiges ägarrepresentant får i uppdrag att på extra bolagsstämma i respektive
bolag anta ny bolagsordning.
5. Fullmäktiges beslut 2005-10-27 § 115 avseende ägardirektiv för Torsby Förvaltnings
AB upphävs.
6. Två ledamöter och suppleanter i Fritid i Nordvärmland AB ska utses.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

(

Justerareos signatur

Utdragsbestyrkande

~
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§ 148 Detaljbudget för kommunstyrelsens
verksamheter 2014
(

Dnr KST 2013/698

Sammanfattning av ärendet

(

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget. lintäktsprognos
från SKL ingår nu det nya kostnadsutjämningsförslaget. I budgeten för år 2014 gjordes
en försiktig beräkning på att detta skulle ge ca 5 mkr extra. I prognosen är
kostnadsutjämningen 10,7 mkr, d.v.s. nära 6 mkr högre än den budgeterade.
Då befolkningsminskningen varit högre under 2013 än budgeterat påverkar det
intäkterna negativt för 2014. I budget är hänsyn tagen till en minskning på 100
personer. Minskning till och med 31 augusti är 181 personer och för helår bedöms
minskningen hamna på över 200. Sammanfattningsvis bedöms intäkterna endast bli ca
3 mkr högre än budgeterat.

Handlingar i ärendet
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-22 § 102
kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-10-21 § 158

Kommunstyrelsens beslut
Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter fastställs.

Beslutet skickas till

(

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 149 Avgifter för Torsbybadet 2014
Dnr KST 2013/733

(
Sammanfattning av ärendet
Avgifter för Torsbybadet finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Priser Torsbybadet 2014, 2013-10-16
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1. Avgifter för Torsbybadet enligt bilaga fastställs.
2. Kommunstyrelsen delegerar till fritidschefen att från år 2015 fastställa avgifter för
Torsbybadet.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Priser Torsbybadet 2014
Sammanfattning
Fritidsavdelningen föreslår följande priser på Torsbybadet.

Verksamhet

2014

2013

%

Vuxen dagkort

60 kr

60 kr

O

Vuxen 10 ggr

540 kr

540 kr

O

Vuxen årskort

1200 kr

1080 kr

11,1

Ungdom 7-16 år
dagkort

40 kr

40 kr

O

Ungdom 7-16 år 10
ggr

360 kr

360 kr

O

Ungdom 7-16 år
årskort

800 kr

680 kr

17,6

Bam 2-6 år dagkort

30 kr

30 kr

O

Bam 2-6 år 10 ggr

270 kr

270 kr

O

Bam 2-6 år årskort

600 kr

500 kr

20

BamO-1år

Okr

Okr

O

Pensionär dagkort

40 kr

40 kr

O

Pensionär 10 ggr

360 kr

360 kr

O

Pensionär årskort

800 kr

680 kr

17,6

Relaxavdelning
Simhallen hyra 2
tim som
sammanfaller med
badets öppettider

20 kr/person/tim

20 kr/person/tim

O

800 kr + badavgift

800 kr + badavgift

O

1 000 kr + badavgift

1 000 kr + badavgift

O

Simskola från 5 år
10 ggr

550 kr exkl.
entreavgift

550 kr exkl.
entreavgift

O

Babysim 8 ggr

600 kr inkl.
entreavgift

600 kr inkl.
entre avgift

O

Övrig tid

2

Vattengympa 30
ggr

500 kr exkl.
entreavgift

500 kr exkl.
entreavgift

O

Vattengympa 15
ggr

375 kr exkl.
entreavgift

375 kr exkl.
entreavgift

O

3
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§ 150 Avgifter för Sysslebäcksbadet 2014
Dnr KST 2013/734

(
Sammanfattning av ärendet
Avgifter för Sysslebäcksbadet finns i bilaga till paragrafen.

(

Handlingar i ärendet
Priser Sysslebäcksbadet 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1. Avgifter för Sysslebäcksbadet enligt bilaga fastställs.
2. Kommunstyrelsen delegerar till fritidschefen att från år 2015 fastställa avgifter för
Sysslebäcksbadet.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Priser Sysslebäcksbadet 2014
Sammanfattning
Fritidsavdelningen föreslår följande priser på Sysslebäcksbadet

Verksamhet

2014

2013

%

Badentre vuxna

45 kr

40 kr

12

Badentre
pensionär

30 kr

25 kr

19

Badentre 2-16 år

30 kr

25 kr

19

Vuxen årskort

700 kr

600 kr

16,6

Pensionär
årskort

500 kr

450 kr

11

2-16 år årskort

500 kr

450 kr

11

Entre bubbelpool

20 kr/person

20 kr/person

O

Hyra simhall

600 kr/tim. +
badentre

600 kr/tim. +
badentre

O

Hyra
relaxavdelning

300 kr/2 tim.

300 kr/2 tim

O

Vatten gympa

300 kr/termin +
badavgift/årskort
eller 30 kr/gång
+ badavgift
/årskort under 16
år halva priset

300 kr/termin +
badavgiftIårskort
eller 30 kr/gång
+
badavgift/årskort
under 16 år
halva priset

O

Sommarsimskola 400 kr/barn 200
kr för syskon
6 ggr

350 kr/barn 200
kr för syskon

14,4

Vattenlekis 8 ggr

600 kr/barn +
vuxen 300 kr för
syskon

O

600 kr/barn +
vuxen 300 kr för
syskon

4
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§ 151 Hyra av sport- och gymnastikhallar 2014
Dnr KST 2013/735

(
Sammanfattning av ärendet
Hyror för sport- och gymnastikhallar 2014 finns i bilaga till paragrafen.

(

Handlingar i ärendet
Hyror sport- och gymnastikhallar 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1. Hyror för sport- och gymnastikhallar 2014 enligt bilaga fastslås.
2. Kommunstyrelsen delegerar till fritidschefen att från år 2015 fastställa hyror för
sport- och gymnastikhallar.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

{

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Hyror sport-och Gymnastikhallar 2014
Sammanfattning
Fritidsavdelningen föreslår följande priser gällande sport-och gymnastikhallar. All
barn-och ungdomsverksamhet är nolltaxa t.o.m 19 år.
Verksamhet

2014

2013

%

Stjernehallen hyra hel
hall
privatpersoner/företag

350 kr/hm

350 kr/hm

O

Frykenhallen hyra hel
hall
privatpersoner/företag

350 kr/hm

350 kr/tim

O

GA-hallen hyra hel
hall
privatpersoner/företag

350 kr/tim

350 kr/tim

O

Stjernehallen hyra
halv hall
privatpersoner/företag

300 kr/hm

300 kr/hm

O

Frykenhallen hyra
halv hall
privatpersoner/företag

300 kr hm

300 kr/tim

O

GA-hallen hyra halv
hall
privatpersoner/företag

300 kr hm

300 kr/hm

O

Stjernehallen hyra hel
hall förening
seniorverksamhet

95 kr/ tim träning
300 kr/ hm match

95 kr/ tim träning
300 kr/hm match

O

Frykenhallen hyra hel
hall förening
seniorverksamhet

95 kr/hm träning
300 kr/hm match

95 kr/Hm träning
300 kr/tim match

O

GA-hallen hyra hel
hall förening senior.

95 kr/hm träning
300 kr tim match

95 kr/tim träning
300 kr match

O

Stjernehallen hyra
halv hall
seniorverksamhet

75 kr/hm träning

75 kr/hm träning

O

5

Frykenhallen hyra
halv hall
seniorverksamhet

75 kr/tim träning

75 kr/tim träning

O

GA-hallen hyra halv
hall seniorverksamhet

75 kr/tim träning

75 kr/tim träning

O

Arrangemang i
Stjernehallen
Frykenhallen, GAhallen. privat/företag

Helt dygn 4 250 kr

Helt dygn 4 250 kr

O

07.00-20.00 2250
kr

07.00-20.00 2250
kr

20.00 - 07.00 2250
kr

20.00-07.00 2 250
kr

Per timma 850 kr

Per timma 850 kr

Arrangemang i
Stjernehallen,
Frykenhallen, GAhallen förening
seniorverksamhet

Helt dygn 1 550 kr
07.00-20.00 850 kr
20.00-07.00 850 kr
per timma 155 kr

Helt dygn 1550 kr
07.00-20.00 850 kr
20.00-07.00 850 kr
per timma 155 kr

O

Holmeshallen,
Olebyhallen,
Östmarkhallen,
Stöllethallen

300 kr/tim

300 kr/tim

O

55 kr/tim

55 kr/tim

O

Privat/företag
Holmeshallen,
Olebyhallen,
Östmarkhallen,
Stöllethallen
Förening
seniorverksamhet
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sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 152 Hyror för fotbollsplaner 2014
Dnr KST 2013/736

(
Sammanfattning av ärendet
Hyror för fotbollsplaner finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Hyror Fotbollsplaner 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1. Hyror för fotbollsplaner enligt bilaga fastställs.
2. Kommunstyrelsen delegerar till fritidschefen att från år 2015 fastställa hyror för
fotbollsplaner.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

(

(

Utdragsbestyrkande

Hyror Fotbollsplaner 2014
Sammanfattning
Fritidsavdelningen föreslår följande priser gällande fotbollsplaner. All barn-och
ungdomsverksamhet är nolltaxa t.o.m 19 år
Verksamhet

2014

2013

%

Björnevi A-plan

850 kr/tim

850 kr/tim

O

Valbergets gräsplan
privat/företag/extern
förening från annan
kommun

750 kr/tim

750 kr/tim

O

Björnevi A-plan
förening
seniorverksamhet

115 kr/tim träning
450 kr/match

115 kr/tim träning
450 kr/match

O

Valbergets gräsplan
förening
seniorverksamhet

85 kr/tim träning
350 kr/match

85 kr/tim träning
350 kr/match

O

privat/företag/extern
förening från annan
kommtill
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sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-11-04

§ 153 Hyror för utrustning 2014
Dnr KST 2013/737

(
Sammanfattning av ärendet
Hyror för uh'ustning finns i bilaga till paragrafen.
(

Handlingar i ärendet
Hyror Uhustning 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1. Hyror för utrustning enligt bilaga fastställs.
2. Kommunstyrelsen delegerar till fritidschefen att fastställa hyror för utrustning.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

(

(

Utdragsbestyrkande

Hyror Utrustning 2014
Sammanfattning
Fritidsavdelningen föreslår följande priser gällande utrustning.

Verksamhet

2014

2013

%

Sekretariatsvagn
privat/företag

650 kr/dygn

650 kr/dygn

O

Sekretariatsvagn
förening
seniorverksamhet

550 kr/dygn

550 kr/dygn

O

Toalettvagn
privat/företag

650 kr/dygn

650 kr/dygn

O

Toalettvagn
förening
seniorverksamhet

550 kr/dygn

550 kr/dygn

O

Stor
Högtalaranläggning
privat/företag

450 kr/dygn

450 kr/dygn

O

Stor
Högtalaranläggning
förening
seniorverksamhet

350 kr/dygn

350 kr/dygn

O

Liten
Högtalaranläggning
privat/företag

300 kr/dygn

300 krldygn

O

Liten
Högtalaranläggning
förening
seniorverksamhet

O kr

O kr

O
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sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 154 Taxa tör lotteritillstånd 2014
Dnr KST 2013/738

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

Handlingar i ärendet
Taxa för lotteritillstånd 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxa för lotteritillstånd för 2014 beslutas oförändrad - 400 kr/lotteri.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ ~ lD\>-\HS;~Ö

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-11-04

§ 155 Renhållningstaxa 2014
Dnr KST 2013/728

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

(

Handlingar i ärendet
Fastställelse av renhållningstaxa för 2014,2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa för 2014 enligt bilaga fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

(

(

Utdragsbestyrkande

Förslag till avgifter för renhållning 2014
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för 2014.
Avgift 2014
exkl moms

Avgift 2014
i111d moms

1308 kr

1635 kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

814 kr

1018 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

Minimihämtning, 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

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie
hämh1ingsperiod vid fritidshus

50kr

62,50 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10080 kr

12600 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16384 kr

20480 kr

Veckohämtning 360 l kärl

5040 kr

6300 kr

Veckohämtning 660 l kärl

8192 kr

10240 kr

14-dagarshämtning 360 l kärl

2520 kr

3150 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4096 kr

5120 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1180 kr

1475 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1824 kr

2280 kr

Extrahämtning 360 l kärl

112 kr

140 kr

Extrahämtning 660 l kärl

184 kr

230 kr

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

580 kr

725 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Tömning av container 3 m 3

10

Tömning av container 8 m 3

1172 kr

1465 kr

Tömning av container 10 m 3

1380 kr

1725 kr

Hämtning av löskubikmeter

184 kr

230 kr

Hämtning per ton

832 kr

1040 kr

Transport per timme

756 kr

945 kr

2000 kr

2500 kr

Sopbil- Kärl 15 - 30 m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30 - 50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl
hämtningsavgift

Extra debitering/hämtning för lång hämtnil1gsväg
mellan
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sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 156 Avgifter för avlämning av externslam år
2014
(

Dnr KST 2013/729

Sammanfattning av ärendet

(

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

2014

2013

Exkl. moms

Ink!. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

0-3 m 3

198,4kr

248 kr

190,4kr

238 kr

~3m3

74,9 kr 1m3

94 kr I m 3

72 kr I m 3

90 kr 1m3

Handlingar i ärendet

(

Avgifter för avlämning av externslam år 2014,2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

Avgifter för avlämning av externslam för år 2014 fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

~

t

Utdragsbestyrkande

'20\'1-IHsjW,

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-11-04

§ 157 VA-taxa 2014
Dnr KST 2013/730

(
Sammanfattning av ärendet

(

Tekniska avdelningen föreslår en höjning av VA-taxan för 2014. Tekniska avdelningen
föreslår att de rörliga avgifterna höjs med 3 % att de fasta avgifterna höjs med 5 %,
detta fördelat över alla ingående poster, för så väl anläggningsavgifter som
brukningsavgifter .
Va-taxa för 2014 finns i bilaga till paragrafen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxa 2014 enligt bilaga fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

{

Utdragsbestyrkande

för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen att gälla fr o m
1 januari 2014

Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-xx §xxx

1(13)

VA-TAXA 014
tör användande av Torsby kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning

Definitioner
I dessa taxefåreskrifter avses med

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

Stormarknader
Sporthallar

Annanfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. För
tempererade utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används enligt
definition av bostadsfastighet räknas vmje påbörjat 300-tal m 2 brutto area (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 vatten- och avlopps-anläggningar
(ABVA 2014) antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx § xx samt
Information till fastighetsägare får användande av Torsby kommuns vatten- och
avlopps anläggningar antagen av kommunfullmäktige 20 l x-xx-xx § xxx.
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Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 20 l3-l2-xx § xx att gälla från och med 2014-01-01.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Tekniska avdelningen äger enligt delegation rätt att ingå, teckna och häva avtal.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.
Avgiftsskyldighet

§ 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet
inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt
denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5§§ lagen om
allmänna vattentjänster (2006 :412) jämställs med fastighetsägare.

Engångsavgifter
Periodiska avgifter

§ 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter
engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Fastigheter

§ Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och
obebyggd fastighet.

Avgifter

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger enligt §§ 24-28 i lagen om allmänna
vattentjänster va- lagen

För vilka ändamål?

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Avgiftsskyldighet
inträder

Ändamål

Anläggnings
avgift

Bruknings
avgift

V, vattenförsöljning

Ja

Ja

S, spillvatten avlopp

Ja

Ja

Of, dag- och dränvatten
avlopp fl'ån fastighet

Nej

Nej

Og, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Nej

Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen Voch S,
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse
punktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet
är uppfYllda.
4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid
den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5 - 11)
A vgijter for allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter

Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

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

b)

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servis
ledningar till förbindelsepunkter
fOr V, och S.

40295 kr

50368,75 kr

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

34696 kr

43370 kr

c)

en avgift per m 2 tomtyta
större än 2000 m 2

11,26 kr

14,08 kr

d)

en avgift per lägenhet

8060 kr

10075 kr

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

Gemensam
förbindelsepunkt

5.2 Är fOrbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas 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 karta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BT A)
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d)
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut
ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsnings
regel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

Antalet lägenheter
bestäms efter
bygglovsritningar
Extra FP

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt
vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller
uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Upprättas ytterligare fOrbindelsepunkter skall erläggas
Avgifter enligt 5.1 a) och b).
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Ökad tomtyta

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

Om- eller tillbyggnad

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

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

6.1 För ann all fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

Utan moms

Med moms

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

40295 kr

50368,75 kr

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

34696 kr

43370 kr

34,60 kr

43,25 kr

en avgift per m 2 tomtyta mellan
2 000m 2 och 10 00Om 2•

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

Gemensam
förbindelsepunkt

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

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

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

Anstånd
tomtyteavgift

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

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

Ökad tomtyta

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

§ 7 Obebyggd jastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

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

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

Avgifterna är utttyckta 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 foljande:

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

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

Avgifterna är utttyckta i % av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5 .1 b) om
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Reducerad avgift,
specialfall

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet får samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:
Avgift fOr upprättande av förbindelsepunkt
- en ledning 75 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
- två ledningar 100 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a
Avgifter i övrigt:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

5.1
5.1
5.1
6.1
6.1

b)
c)
d)
b)
c)

V
45%
45%
45%
45%
45%

S
55
55
55
55
55

%
%
%
%
%

Avgifterna är utttyckta i procent av full avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket
avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter
enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de
sammanlagda avgifterna för tillkommande förbindelsepunkter inte till
högre belopp än 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även
om servisledningarna lagts vid olika tillfållen och avgifterna därmed
blivit högre.

Senarelagd
servisledning

8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas
senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 8.1,
erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd
av att arbetet ej utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.

Särskilt avtal

§9
9.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning
avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt,
slmll enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
9.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighets
ägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Betalning av avgift

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

Dröjsmålsränta

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen,
slmll 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 vmje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas enligt 10.2.

Förändring skall anmälas 10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6,5.7,6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande
t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Fastighetsägaren
ersätter extra
anordningar

§11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande
av huvudmannen ledningar utförts på mmat sätt eller försetts med
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servis
ledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället
för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 12-18)
Avgifterför allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
Ärliga avgifter

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

2163 kr

2703,75 kr

3245 kr
6838 kr
11987kr
17153 kr
22298 kr
275811{r

4056,25 kr
8547,501{r
14983,75 kr
21441,25 kr
27872,50 kr
34476,25 kr

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

12,10 kr

15,13 kr

och mottaget spillavlopp, S

12,10 kr

15,13 kr

Tillsammans V+S

24,20 kr

30,25 kr

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

8,50 kr

10,63 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,50 kr

10,63 kr

17,00 kr

21,25 kr

- per lägenhet

1084 kr

1355 kr

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

11,301{r

14,13 I{r

en fast avgift for annan fastighet
per mätare och år
Qn 2,5
Qn6
Qn 10
Qn 15
Qn25
Qn 40 eller större

Tillsammans V+S
c) en avgift per lägenhet och år
for bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet fOr
vatten, V,
spillvatten, S,
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgifterna.
Följande skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S
50%
Fast avgift
14.1 a
50 %
50 %
50%
14.1 b
Avgift per m 3
50%
Avgift per lägenhet 14.1 c
50%
50%
A vgift efter tomtyta 14.1 d 50%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig fOr allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att fOr
bebyggd fastighet vattenfOrbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 130 m 3/lägenhet/år vid lägenhetsyta
< 100 m 2 och 200 m 3/lägenhetlår vid lägenhetsyta > 100 m 2•
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs förbrukningsavgiften för vatten genom
mätning av levererad mängd vatten enligt taxa § 12.1.b eller om
mätning ej kan ske, efter schablonförbrukning antagen av
huvudmannen.
Är fastighet anslutet till kommunalt spillvatten men med eget
vatten fastställs förbrukningsavgiften för avlopp antingen med
mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 12.1 b) eller
efter schablonförbrukning antagen av huvudmannen.
Utesittningstid för vattenmätare skall följa de perioder som gäller
för kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå
till 30 m 3 per lägenhet.

Extra mätställe

12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall
erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av avgiften
enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Särskild test
av mätare

12.6 Antas vattenmätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om
vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat,
har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av frågan hos Statens va- nämnd.
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12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 16.

Vatten till
dagvattennätet

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

Svårbehandlat
Spillvatten

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

80D-7
tillägg kr/kg
0,00 kr
8,40 kr
8,40 kr

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

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

Mängden avloppsvatten som tillförs avloppsanläggningen i förbindelse
punkt skall mätas kontinuerligt med indikerande, registrerande och
summerande utrustning.
I förbindelsepunkten eller på annan av huvudmannen godkänd plats
skall även finnas utrustning för kontinuerlig mätning och registrering
av temperatur, pH och anordning för automatisk provtagning av
flödespropoliionella prover. Uppsamlingskärl för prover skall vara
placerat i kylskåp.
Föroreningsmängder och föroreningshalter i avloppsvattnet som tillförs
avloppsanläggningen i förbindelsepunkten bestäms under 6 driftdygn per
debiteringsperiod. Provtagning skall utföras i enlighet med av brukaren
upprättat och av tillsynsmyndighet godkänt egenkontrollprogram.
Brukaren installerar och underhåller utrustning enligt ovan. Kontroll av
mätare skall ske enligt egenkontrollprogram.
13.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende där bio
kemisk syreförbrukning avseväli avviker från normalt kommunalt
spillvatten äger kommunen utfärda särskilda föreskrifter och
debiteringsgrunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

§ 14 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som
avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens
bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på
annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras
efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden
mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

Obebyggd
fastighet

§ 15 För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas.

Särskild service

§ 16
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller
har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vatten
tillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms
Med moms
Nedtagning eller uppsättning av mätare
(gäller ej öppnande eller avslutande av
abonnemang)
865 kr 1 081,25 kr
A vstängning eller påsläpp av vattentillförsel
542 kr
677,50 kr
Montering eller demontering av strypbricka
i vattenmätare
865 kr l 081,25 kr
Länsning av vattenmätarbrunn
865 kr 1 081,25 kr
Byte av sönderfrusen eller skadad
vattenmätare, inkl ny mätare
Självkostnad
Provning av vattenmätare vid ackrediterad
provningsanstalt
Självkostnad
Underlåtenhet att lämna tillträde vid besök
för kontroll, avläsning, byte vattenmätare
541,25 kr
433 kr
Byggvatten mätarskåp
-uppsättning och nedmontering av mätarskåp
1 050 kr 1 312,50 kr
-hyra av mätarskåp per månad
420 kr
525 kr
Skötselavgift brandposter per styck
735 kr
918,75 kr

Särskilt avtal

§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastig
heterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sätiaxa.
17.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 12-15 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Avfalls kvarn

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

§ 18 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad,
tertial eIler halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad forbrukning eller annan grund som anges i
§§ 12-15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skaIl
erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 10.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för vmje debitering
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Abonnent med
speciella krav

§ 19
Har fastighetsägare begäli att huvudmannen skall foreta åtgärd for att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst falI
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens va- förhållande, får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren elIer annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek

Arlig reglering
av avgifter

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

Taxans införande
Taxan träder i kraft

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2013-01-0 l. De brukningsavgifter enligt
§§ 12.1, 12.3 och 12.7 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall dock tillämpas, i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut, från närmast
föregående avläsning.

Tvist
Tvist

§ 22 Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen
beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas
av Statens va- nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 158 Fjärrvärmetaxa för Östmark 2014
Dnr KST 2013/731

(
Sammanfattning av ärendet

(

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

Handlingar i ärendet
Fjänvärmetaxa Öshnark 2014,2013-10-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

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

Beslutet skickas till

(

Kommunfullmäktige

(

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 159 Fjärrvärmetaxa för Sysslebäck 2014
Dnr KST 2013/732

(
Sammanfattning av ärendet

{

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

Handlingar i ärendet

(

Fjärrvärmetaxa Sysslebäck 2014,2013-10-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fjärrvärmetaxa för Sysslebäck år 2014 höjs från 0,96 till 0,98 kr/kWh inkl. moms.

(

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ ~ 1D11-\HS/~D

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-11-04

§ 160 Budget för bidrag till enskilda vägar år
2014
(

Dnr KST 2013/739

Sammanfattning av ärendet
(

Tekniska avdelningen föreslår oförändrade bidrag för 2014.
Årligt driftbidrag:
Att årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
utgår med 10 %, vilket beräknas belasta budgeten med

1 300 000 kronor

Att årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag
(de så kallade 1:50 vägarna) utgår med sammanlagt

40 000 kronor
5000 kronor

Att extra bidrag till Klarabro - Tutstadholmens VFS utgår med
Iståndsättningsarbeten:

(

(

Att för iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar under 2013 och 2014,
skall utbetalas 2014 med 10% i bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
och med 40% i bidrag till enskilda vägar som ej erhåller statsbidrag,
55 000 kronor
vilket beräknas belasta budgeten med
1 400 000 kronor

Summa kommunala vägbidrag
I ovanstående sammanställning ingår ej ersättning i samband med
översvämningar eller andra naturkatastrofer.

Handlingar i ärendet
Fastställande av budget för 2014 för bidrag till enskilda vägar, 2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2D\ )-\\-Jl S-/

lo

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bidrag till enskilda vägar enligt ovan fastställs.

(

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 161 Avgifter för brandposter 2014
Dnr KST 2013/740

(
Sammanfattning av ärendet

(

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

Handlingar i ärendet
Fastställande av avgifter för brandpost från och med 2014-01-01, 2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Brandpostavgifterna från och med år 2014 debiteras med 735 kr/år exklusive
mervärdesskatt, vilket är en höjning med 5 % från ål' 2013.
2. Ändringen införs i VA-taxan.

(
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ ~ lo\>-\\~IS/W:J

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 162 Timpris för GS-arbete 2014
Dnr KST 2013/741

(
Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår för 2014 att timpris för GS-personal (hantverkare och
{

maskinförare) debiteras enligt följande:
2014

För externa

2013

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

363 kr/tim

454 kr/tim

352 kr/tim

440 kr/tim

kunder
För interna

330 kr/tim

320 kr/tim

kunder

(

Detta innebär en ökning med 3 %.

Handlingar i ärendet

(

Fastställelse av timpris för GS-arbete fLo.m. 2014-01-01, 2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
GS-arbete debiteras för år 2014 enligt ovan.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

~ ~

Utdragsbestyrkande

lt>\}-\I--\.c;-/ LD
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

§ 163 Tomtpriser 2014
Dnr KST 2013/742

(
Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår att nedanstående oförändrade tomtpriser skall gälla
fr.o.m.2014-01-01:

(
1. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom
detaljplanområden skall ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)

B. i kommunen i övrigt

100 kr /m2
25 kr/m2

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 Herbostadsbebyggelse, fritids-, handels och
industriändamål fastställs i respektive ärende.
4. Innan tomtförsäljning sker skall sökanden ha beviljats bygglov. Vidare skall
anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.
Kommunfullmäktige har i beslut 2006-12-20, § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställelse av priser vid försäljning av tomhnark för bostads-, fritids-, handels
respektive industriändamål inom och utom detaljplanområden till kommunstyrelsen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet

(

Förslag till tomtpriser för 2014,2013-10-15
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
Tomtpriser för 2014 enligt ovan fastställs.

(

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

(

{

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Prislista för Torsby kommuns debitering
(

av hantverkare, fordon, maskiner, redskap och
utrustning 2014
Dnr KST 2013/743

(

Sammanfattning av ärendet
Debiteringsunderlag 2014
(Höjning 3 %)

Internt

Externt

Ordinarie tid

330 kr/tim

363 kr/tim

50 % övertidsersättning
tillägg

165 kr/tim

180 kr/tim

100 % övertidsersättning
tillägg

276 kr/tim

260 kr/tim

Lastbil

175 kr/tim

764 kr/tim

Lastmaskin

175 kr/tim

753 kr/tim

Jordbrukstraktor

175 kr/tim

637 kr/fin

Sopmaskin bogserad

O kr/tim

849 kr/tim

Sopvals
fronhnonterad/Snöslunga

Okr/tim

933 kr/tim

Slaghack bakmonterad

O kr/tim

79 kr/tim

Ledningskamera

Okr/tim

303 kr/tim

Personal

(

(

Maskiner och redskap

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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(

Elverk 80 kva

okr/tim

1039 kr/dag

Elverk 56 kva

Okr/tim

742 kr/dag

Elverk 6,5 kva

Okr/tim

297 kr/dag

Ångpanna

O kr/tim

185 kr/tim

Dricksvattentank

Okr/tim

185 kr/tim

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer
25 %
Vid extern debitering gäller att kommunen inte ska konkurrera med privata
entreprenörer och uthyrningsföretag.

Handlingar i ärendet
Tekniska avdelningens förslag till prislista för Torsby kommuns debitering av
hantverkare, fordon, maskiner, redskap och utrustning, 2013-10-09
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
(

(

1. Prislista för debitering av hantverkare, fordon, maskiner, redskap och utrustning för
2014 fastställs enligt ovan.
2. Kommunstyrelsen delegerar till eVA-chefen att från år 2015 fastställa prislista för
Torsby kommuns debitering av hantverkare, fordon, maskiner, redskap och
utrustning.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Felparkeringsavgifter 2014
Dnr KST 2013/744

(
Sammanfattning av ärendet

(

I Torsby kommun tas idag ut felparkeringsavgift om 600 kronor ut vid överträdelse av
Lokala trafikföreskrifter gällande parkeringsplatser reserverade enligt
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, TSFS 2009:73, för personer med särskilt parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (TrF 1998:1276).
För överträdelse av generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276), överträdelse av lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och
parkera samt för övriga överträdelser tas i dag ut 300 kronor.
Det är kommunen som beslutar om parkeringsavgiften.
Polisen övervakar efterlevnaden av parkeringsreglerna, om inte kommunen beslutat
om kommunal parkeringsöverval<ning.

(

Senaste höjningen av parkeringsavgiften trädde i kraft 2006-04-01 och höjningen var då
på begäran från fastighetsägare.

(

Sedan förra höjningen har det påtalats från kommunala tillgänglighetsrådet att man
anser att parkering på handikapparkeringsplatser missbrukas och en utredning om
hur man kommer till rätta med detta pågår.
Sammanfattning: Det har gått relativt lång tid sedan den senaste höjningen av
felparkeringsavgifterna och om man lägger örat mot rälsen verkar överträdelserna ha
ökat, i vart fall när de gäller felparkering på parkeringsplatser reserverade enligt
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Med målsättningen att stävja felparkering och även som ett led i utredningen om hur
överträdelser ska minska, föreslås att felparkeringsavgifterna höjs.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska avdelningen föreslår att felparkerings avgifter fastställes till:

(

a) 1000 kronor för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för
personer med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
b) 500 kronor för överträdelse av:
1) generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordning (1998:1276).
2) Lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon.
c) 300 kronor för övriga överträdelser avseende parkering.

Handlingar i ärendet
Förslag till beslut om fastställelse av felparkeringsavgifter 2014
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott, 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
Parkeringsavgifter för år 2014 fastställs enligt ovan.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166 Kopieringstaxa 2014
Dnr KST 2013/745

(
Sammanfattning av ärendet

(

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en
myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän
handling har kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara
fastställd av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.
Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2014.
Kopiering till allmänhet svart-vita kopior
A4 2kr/kopia
A3 3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar svart-vita kopior
A4 50 öre/kopia
A3 1 kr/kopia
Kopiering internt svart-vita kopior
A4 och A3 25 öre/kopia

(

Kopiering internt färg
A4 och A3 2.00/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp tiU10 kopior ingen avgift därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt
A4S .00/st
A31O.00/st

Utdragsbestyrka nde

1-Ö\ 1- \\~ \Sl WJ
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(

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

Handlingar i ärendet
Kopieringstaxa 2014, 2013-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 102

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kopiel'ingstaxa fastställs enligt ovan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäl<tige

(

(

Justerarens signatur

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

(
Sammanfattning av ärendet
I samband med miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning av planärende
och i samband med projekt inom tekniska avdelningen och vid beställning av ritningar
från kommunens arkiv förekommer scanning och kopiering av ritningar mm i större
pappersformat.
För debitering finns inte någon komplett prislista.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag på prislista och också en
modell för taxekonstruktion som innebär att listan kan uppdatera per 1 januari valje år
med utgångspunkt från statistiska centralbyråns prisbasbelopp som för närvarande är
44500 kr. Prislistan som redovisas är baserad på detta belopp.
Den 1 januari 2014 beräknas listan automatiskt enligt det prisbasbelopp SeB
presenterar.

Handlingar i ärendet

(

Kopieringstaxa vid planläggning 2014,2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 102

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Prislista ritningskopiering/scanning -utskrift
{.l".,-I

Pris kr beräknat
på
prisbasbelopp

Ritningskopiering svart/vitt

Tillägg arkiv·
beständigt

AD första
AD följande

90 JO O
45 JO O

74 J8 O
74J8 O

Al första
Al följande

49 JO O
2GJ7 O

49 J8 O
49J8 O

A2 första
A2 följande

31 J2 O
15 JG O

30 JO O
30JO O
15 JO O

AB·:följande> 20

4J9 O
3JO O

15,0 O

A4 första

2,0 O

8,0 O

A4 följande> 20

1,5 O

BJO O

~?första
f ' } ! .. "

Ritningskopiering färg
AQ första
AG följande fler än 1

259,9 O

,J4,8 O

210JO O

74,8 O

Al första
Al följande fler 'än 1

129J9 O
lOS/O O

49,8 (f
49 J8 O

I)'2.!första
Ä2i'foljande fler än 1

3,00
lS JO O

30,0 O

A3 första
A3 följande fler än 1

13,0 O

15,0 O

7JO O

15,0 O
0,0

A4 första
A4 följande 2-20
A4 följande >20

10,0 O

8,0 O

4/0 O
2JS O

8,0 O
8,0 O

Övrigt
Porto enligt självkostnad f n

>250 gram
>500 gram

Taxan uppräknas med prisbasbeloppet per 1 januari
vt~\'r'lytt å r

D~tt'k, prisbasbeloppet som genom Statistiska
centralbyrån ändras inför varje nytt är :

Torsby kommun 2013-09-04

Aktuellt 2013
44500

30,0

°
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§ 168 Avgifter för att hyra Prostgårdslagårn
2014
(

Dnr KST 2013/418

Sammanfattning av ärendet
I Prostgårdslagårn finns lokaler för uthyrning i två plan. I bottenplan finns en lokal på
drygt 140 m2. Det finns också ett kök med porslin för 150 personer.
På övre plan finns en stor utställningshall på 145 m2 (som kan mörkläggas) samt
toaletter och kapprum.
Lokalerna är bl.a. lämpliga för kurser och konferenser, utställningar, sammanträden,
kulturarrangemang, konserter samt privata tillställningar och fester.
Avgifter för att hyra Lagårn
För lokaler i nedre plan
Månd-tors

Fred-sön

För högst 5 timmar

700 kr

800kr

För mer än 5 tim. t.o.m.
hel dag

800 kr

1000 kr

För högst 5 timmal'

300 kr

400 kr

För mer än 5 tim. t.o.m.
hel dag

400 kr

500 kr

För högst 5 timmar

1000 kr

1200 kr

För mer än 5 tim. t.o.m.
hel dag

1200 kr

1500 kr

(

För lokaler i övre plan

(

För samtliga lokaler

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Paketpris för att hyra hela huset fredag-söndag är 3500 kr.

(

Kommunstyrelsen 2013-09-09 § 117 delegerar till administrativa chefen att från år 2015
fastställa avgifter för att hyra Prostgårdslagårn.

Handlingar i ärendet
Avgifter för att hyra Prostgårdslagårn 2014, 2013-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 102

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av avgifter för att hyra Prostgårdslagårn läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunkansliet

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169 Måltidspriser inom kost 2014
Dnr KST 2013/746

Sammanfattning av ärendet

(

Priset för matdistribution till hem~änsten i Torsby kommun har varit oförändrat sedan
starten i januari 2011. På grund av löneökningar och höjda råvarupriser föreslås en
höjning från 37:- per portion till 40:- per portion.
På måltiderna som serveras på Skogss~ärnans restaurang (sjukhuset) föreslås en
prishöjning med 2:- per portion från och med 2014 0201.

Handlingar i ärendet
Måltidspriser inom kost 2014,2013-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 102

Kommunstyrelsens beslut
l. Måltidspriser enligt bilaga till paragrafen fastställs.
2. Kommunstyrelsen delegerar till kostchefen att från år 2015 fastställa måltidspriser
inom kost.

(

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunkansliet
Ninni Boss

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-10-15

Detaljbudgetberedningen 2013-10-23

Måltidspriser inom kost 2014

Sammanfattning
Priset för matdistribution till hemtjänsten i Torsby kommun har varit oförändrat sedan
starten i januari 2011. På grund av löneökningar och höjda råvarupriser föreslås en
höjning från 37:- per portion till 40:- per portion
Föreslår prishöjning av måltiderna som serveras på Skogsstjärnans restaurang
(sjukhuset) med 2:- per portion från och med 2014 02 01.
Verksamhet

2013

2014

Höjning i %

Matdistribution

37:

40:

8,1%

55:

55:

50:

50:

45:

45:

55:

55:

30:

30:

50:

50:

Valbergsgården
Dagens
Valbergsgården
Hämträtt
Skolmatsalar
Pedagogisk lunch
Skolmatsalar
Lunch för gäster
Stjerneskolan
Frukost
Stjerneskolan
Middag

Höjning 2014-02-01

Skogsstjärnan
65:

Dagens

60:

Kost- och städavdelningen
Besöksadress

Valbergsvägen 2, Torsby

62:

3,3%

Höjning 2014-02-01

Skogsstjärnan
Dagens soppa

3%

Höjning 2014-02-01

Skogsstjärnan
Hämträtt

67:

50:

Torsby kommun
83. Kost- och städavd.
68580 Torsby

52:

0560-161 13 exp
0560-161 30 fax

4%

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)
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§ 170 Taxor och avgifter inom
kulturavdelningen 2014
Dnr KST 2013/755

Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen föreslår taxor och avgifter för kulturavdelningen enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Taxor och avgifter inom kulturavdelningen, 2013-10-15
Konununstyrelsens samhällsutskott, 2013-10-21, § 158

Kommunstyrelsens beslut
1.

Taxor och avgifter inom kulturavdelningen enligt bilaga fastställs.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kulturavdelningen

Utdragsbestyrkande

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

2014

2013

%

Förseningsavgifter

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

Samma avgifter

0%

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

Samma avgifter

0%

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

Samma avgifter

0%

Sammanträdesrum 400
kr/halvdag. 600 kr/heldag

Samma avgifter

0%

Inga avgifter for barn
under 16 år och
skolungdom.

Ersättning för skadade
eller borttappade media

Om värdet avviker
väsentligt görs individuell
bedömning
Övriga avgifter

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

9
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§ 171 Sammanträdestider 2014
Dnr KST 2013/717

\

(

Sammanfattning av ärendet
Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen. Som
utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden måndagar i
mitten av varje månad, utom juli och augusti. Med hänsyn till semester och julhelg kan
fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigare/senareläggas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Margot Enkvist. 2013-10-28

Kommunstyrelsens beslut
Tidsplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts och sarnhällsutskotts sammanträden
2014 fastställs enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga.

(

Beslutet skickas till

(

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Bam- och utbildningsnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndamämnden
KommunstyreIsen

Utdragsbestyrkande

Tidplan sammanträdestider 2014
I

Nämnd

Sam. börjar

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

Mån 18.00

20

17

17

22

19

23

-

-

22

20

17

15

KomJ:l1U11s,tyr.~l~en

Mån 10.00
Ons 13.00

Tis 7

3 .........
26

7
23

5
21

2

-

-

-

27

22

3
19

1

-

8
24

6

18112,22

3
19

Mån ...13.00
Ons 13.00

13
Dec?,29

10
26

14
2,30

12

9

-

27 e128?

-

-

18
6

15
3

13
1,29

10
26

8

Beredning

Ks arbetsutskott

Tis

13

-

Ons

19
6

16
3

14
1,29

11
26

9

Beredning

10
-

Beredning

Ks samhällsutskott

Ekonomidagar kssu
Ekonomidagar ksau

I

..

13.00
13.00

14
Dec?,29

...

....

10
-

11
26

11

17

17

18,19

18

-

.....

15
2,30

22 el28?

-

20
22,23

21

17

-

-
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§ 172 Svar på motion från Vänsterpartiet ang
skolskjutsar i Torsby kommun
(

Dnr KST 2012/522

Sammanfattning av ärendet

(

Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige (§ 107 KST 2012/522), där
man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är
skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en
familj får åka skolskjuts, men där i förekommande fall äldre syskon inte får åka
skolskjuts, är reglerna" omänskliga" enligt Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där avståndet från busshållplatsen i stället för
bostaden räknas. Vänsterpartiet anser även att alla grundskoleelever ska få åka med
skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser partiet att det är
säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad h'afikant längs
vägarna.

(

(

Barn- och utbildningsnämnden h ar 2009-11-12 § 74, antagit ett skolskjutsreglemente,
där det för olika åldrar och årskurser anges vilket avstånd som ger elever rätt till
skolskjuts. Den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli
berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4
km, detta enligt SKL Konunmentus. Kommentus är ett företag inom Sveriges
kommuner och landsting.
Tekniska avdelningen: För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett
systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som
oskyddade trafikanter. "Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i h'afikmiljöer ska öka".

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

(

(

Tekniska avdelningen föreslår att nuvarande skolskjutsregler bibehålles samt att
skolan arbetar vidare med:
•

Reflektion över transportsystemets utformning, funktion och användning och
hur det anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling

•

Analyserar och kritiskt granskar trafikens fördelar och nackdelar ur olika
individ- och samhällsperspektiv

•

Reflektion över hur egna val och handlingar påverkar miljö, hälsa och
trafiksäkerhet för sig själva och andra

•

Undersöker och värderar hur olika trafikmiljöer påverkar människor samt
lämna förslag till förbättringar

•

Söker information om trafikens konsekvenser från medier och andra källor
samt värderar dess trovärdighet och relevans

Att tekniska avdelningen utnyt~ar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och i ett
helhetsperspektiv åtgärdar tekniska brister i h·afiksystemet.

(

Kommunstyrelsen diskuterar tekniska avdelningens förslag om att tillsätta en
trafiksamordnaI' ~änst och enas om att det i dagsläget inte finns något ekonomiskt
utrymme för detta.

Handlingar i ärendet

(

Motion från VänsterpaI·tiet angående skolskjutsar i Torsby kommun
Samhällsutskottets beslut, 2013-10-14, § 152

Yrkande
Anna-Lena Carlsson (M) yrkar att samordnaren för skolskjutsar vid särskilda skäl ska
kunna göra undantag, så att även barn som inte är skolskjutsberättigade ska kunna åka
med.

Uldragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

Beslutsgång

(

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det ställer sig bakom Anna-Lena Carlssons
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
(

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och utbildningsnämnden och Tekniska
avdelningens svar på motionen, med tillägget att samordnaren för skolskjutsar vid
särskilda skäl ska kunna göra undantag, så att även barn som inte är
skolskjutsberättigade ska kunna åka med.
2. Motionen anses besvarad.

Reservation
Hans Lindberg reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

(

(

Justerarens signatur

~

t

Utdragsbestyrkande

2DI,-ll-lS/ ('..6

Torsby kommun

sid 46

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

(

§ 173 Svar på medborgarförslag: Förslag på
verksamhet i Lekvattnets skola - s.k.
allaktivitetshus
Dnr KST 2011/675

(

Sammanfattning av ärendet
Rolf Nilsson har 2011-11-11 lämnat ett medborgarförslag som sammanfattningsvis
lyder:
I Lekvattnets skola finns ett modernt och välutr'ustat kök med matsal som kan nyttjas
för försäljning av luncher.
I Lekvattnets skola finns flera ändamålsenliga lokaler som är lämpliga för många olika
aktiviteter för äldre och övriga sockenbor. Det är en form av kapitalförstöring att låta
byggnaden stå outnyttjad.

(

(

Rolf Nilsson föreslår att kommunen utformar och finansierar en enkät till alla hushåll i
Lekvattnet, för att på så vis se om det finns något intresse för ett·" aktivitetshus" i
skolbyggnaden där lunchservering, bingo, studiecirklar, gymnastik, turistinformation
etc. kan bedrivas.
Då kommunen tecknat ett samverkansavtal med Värmlands Museum om flytt av
Finnkulturcentrum till Lekvattnets skola kommer stora delar av byggnaden att
ianspråktas. Befintligt kök kommer inte att beröras av ombyggnationen utan möjlighet
för någon entreprenör att starta" cafeverksamhet" kommer att finnas . Gymnastiksalen
kommer också att behållas och där finns framtida möjligheter för lokala föreningar att
hyra för informationsträffar, studieverksamhet etc. Förslaget om ett enkätutskick tar
inte tekniska avdelningen ställning till utan här redovisas hur byggnaden kommer att
användas efter Finnkulturcentrums etablering.
Medborgarförslaget är kommunicerat med Rolf Nilsson.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
(

Medborgarförslag, daterat 2011-11-11
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-10-29

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses härmed besvarad.

(

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Rolf Nilsson

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2013-11-04

§ 174 Svar på motion - Torsby och Sverige har
stora möjligheter
Dnr KST 2013/560

Sammanfattning av ärendet

(

Det har till kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats en motion från
Socialdemokraterna, Eva-Lena Gustavsson och Håkan Laack. Kommunfullmäktige har
beslutat att överlämna ärendet för handläggning till kommunstyrelsen. Motionen
lyder:
"Sverige är summan av dess invånare. Med invånare från fler kulturer och länder får
landet nya perspektiv och nya erfarenheter. Detta stärker näringslivets möjligheter,
ökar kulturlivets spännvidd och medverkar till nyfikenhet. Varje land och bygd i vruje
tid mår bra av nya perspektiv.
Men när skillnader mellan fattig och rik blir allt större och när segregationen tilltar i
såväl boende som skola och arbetsliv skapas en social oro och spänningar. Den relativa
fattigdomen skapar hopplöshet och frånvaro av framtidstro.

(

Vi ser nu hur den strukturella rasismen inte hanterats med nödvändig kraft. Med
ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp. Ojämlikhet
mellan män och kvinnor liksom förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi,
antiziganism, afrofobi och annan främlingsfientlighet är värderingar som tyvärr inte är
utrotade i Sverige och i Torsby.
Människors vardag påverkas av effekterna aven stor mängd till synes obetydliga
beslut och attityder som tillsammans utgör den strukturella rasismen i vårt land. Detta
syns när personer med goda meriter men med utländskt klingande namn inte ges
samma möjligheter i samhället.
Vägen framåt förutsätter att samhället och alla invånare i ord och handling står upp för
alla människors lika värde och rätt att utöva sin tro i Sverige och i vår kommun, men
detta räcker inte. Det som krävs är en väl fungerande generell välfärd, minskade
klyftor, jobb och utbildning till alla, goda bostäder och hopp inför framtiden.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

2013-11-04

Socialdemokraterna i Torsby kommunfullmäktige föreslår:

{

1. Att Torsby kommun tar ett tydligt ansvar lokalt i projektet Ett Öppnare Värmland
för minskad arbetslöshet i vår kommun.
2. Att gnmdskola och gymnasium får stöd i arbetet med demokrati och
värdegrundsfrågor som tydliggör ojämlikhet mellan män och kvinnor, liksom förakt
för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och arman
främlingsfientlighet.
3. Att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning för att höja
medborgarinflytandet i kommunen och valdeltagandet i de allmänna valen som i
Europa parlamentsvalet.
4. Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism
och diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar i ärendet
Motion, Torsby och Sverige har stora möjligheter, 2013-09-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-15, § 100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

(

1. Arbetsmarknadsavdelningen får det övergripande lokala ansvaret för projektet Ett
öppnare Värmland.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tydliggöra hur man jobbar med
demokrati- och värdegrundsfrågor inom skolan idag och hur man på ett tydligt sätt
kan stärka detta arbete i det vardagliga skolarbetet inom förskole- och
skolverksamheten.
3. Kommunfullmäktige tillsätter en medborgar- och demokratiberedning som skall
ansvara för att medverka till ett ökat medborgarinflytande och för att minska
förekomsten av rasism och diskriminering i lokalsamhället.
4. Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism
och diskriminering som drivs av Sveriges Korrununer och Landsting.
5. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2013-11-04

§ 175 Svar på motion, parboendegarantin, 4
kap. 1 b § SoL
Dnr KST 2011/92

Sammanfattning av ärendet
Ny bestämmelse från 1 november 2012 innebär att det ska ingå i skälig levnadsnivå att
kunna sammanbo med make eller sambo i särskilt boende för äldre, oavsett om maken
eller sambon har behov av ett sådant boende.
En förutsättning är att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans eller om den
ena parten redan bor i ett särskilt boende. Det kan finnas andra personer och par som
vill flytta samman och då är det socialnämndens ansvar att bedöma vad som i det
individuella fallet skall ingå som skälig levnadsnivå. Vid avslag kan beslutet
överklagas och avgöras av förvaltningsdomstol.
Att bo tillsammans måste alltid vara ett frivilligt val och därför är det socialnämndens
ansvar att utreda båda parters vilja.

(

Det krävs också att båda parter, så långt det är möjligt är införstådda med vad det
innebär. Att provbo kan vara en möjlighet.
Inriktningen skall vara att alltid hitta individuella lösningar för varje par som vill leva
tillsammans.
Om den medinflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd
annars får den medboende klara sig på egenhand om inga andra avtal är upprättade.
Vilka rättigheter den medflyttande har vid dödsfall regleras inte i detalj enligt SKL
cirkulär 12:51 . Boende situationen måste lösas i samförstånd med efterlevande part
men det är viktigt att den personen redan från början är införstådd med vad som
gäller.
Besittningsskydd gäller direkt från hyresavtalets första dag och därför skall det bifogas
en bilaga till hyresavtalet som preciserar att det är fråga om ett kategoriboende och att

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-11-04

avtalet kan sägas upp ifall inte hyresgästen tillhör kategorin.

Handlingar i ärendet
Motion om parboendegaranti, 2011-02-15
Kommunfullmäktige 2011-10-25
protokoll från Socialförvaltningen, 2013-10-29
(

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner ovanstående riktlinje som ligger till grund för
förvaltningens arbete kring frågan och där målet är att hitta individuella lösningar för
varje par om rätten att få åldras tillsammans i värdighet och välbefinnande.
2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

(

Uldragsbeslyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-11-04

§ 176 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
09-17-2013-10-15.
(

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-10-15.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

(

(

Justerarens signatur
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§ 177 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

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 kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av delegeringsärenden 2013-10-07

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

(

(
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§ 178 Hushållningssällskapets
landskapsrådg ivn ing
(

Dnr KST 2013/713

Sammanfattning av ärendet

(

Vid sammanträdet berättar Elisabet Olsson om Hushållningssällskapets
Landsbygdsrådgivning och vad de skulle kunna erbjuda Torsby kommun.
Landsbygdsrådgivaren är en utvecklingsresurs som arbetar operativt ute på fältet.
Kommunen har 99 % inflytande och landsbygdsrådgivaren har ett nära samarbete med
kommunernas näringslivsbolag. 70 procent av arbetstiden får kommunen styra själva.
Exempelvis vill man i Kristinehamn ha mycket rådgivning till jordbruk medan man i
Åljäng jobbar mycket med nya servicelösningar. 30 % är gemensamt för alla
kommuner:
1. Lokala servicelösningar (Service avtal, BIO mm)
2. Energi och miljö (energibesiktrtingar hos företag, solenergi, biogas mm)
3. Rådgivning till skogsägare
4. Årliga möten där samtliga kommuner deltar- utbyte av erfarenheter.

\

Handlingar i ärendet
Sammanfattrting av Elisabet Olsson, 2013-11-04

,

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 100000 kr till Hushållningssällskapets
Landsbygdsrådgivning.
2. Pengarna tas från ansvar 02114, EV-medel.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson
Ekonomiavdelningen
Thomas S*rndorff
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