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§ 71 Ändringar i föredragningslistan
(

Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar sker:

(

1. Punkt B, taxor och avgifter inom kulturavdelningen utgår.
2. Punkt 17, taxor plan- och bygglagens område utgår.
3. Punkt 18, taxa för kopiering utgår.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72 Fair Trade i Torsby kommun
(

Dnr KST 2014/248

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-20 § 8 att TUAB ska utreda frågan om fairh'ade
i Torsby och vad som krävs för att diplomera sig som fairh'adekommun,

(
Anna Öhgren Boden, VD på TUAB/näringslivsutvecklare informerar om en fairtrade
enkät som skickats ut till Torsbys företagare, Enkäten besvarades av 29 företag och den
visar på att flera företag i Torsby kommun använder sig av fairtradeprodukter.
Flera andra kommuner i länet är diplomerade och Torsby skulle kunna se hur de gått
tillväga i sitt arbete för att bli fairtradekommuner.
För att blir diplomerad fairtradekommun krävs också att en styrgrupp tillsätts.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2014-01-20 § 8

Kommunstyrelsens beslut

(

Anna Öhgren Boden får i uppdrag att fortsätta utreda frågan om fairtrade,

Beslutet skickas till
Anna Öhgren Boden

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 73 Månadsuppföljning - mars
(

Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet

(

Angela Birnstein informerar om uppföljning till och med mars för Torsby kommun.
Kommunstyrelsen redovisar ett nettoutfall på -14 915 tkr för månaderna januari-mars
2014, detta ger en avvikelse på +21563 tkr från budget. Avvikelsen förklaras till största
del av att kapitaltjänstkostnaderna, som ännu inte bokats upp på tekniska avdelningen
och som uppgår till cirka 15 000 tkr.
Kommunstyrelsen förväntas hålla budget för perioden 2014-01-01- 2014-12-31.
Barn- och utbildningsnämnden budget pekar mot underskott.

Handlingar i ärendet
Månadsuppföljning mars 2014

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Skolchef Ulf Blomquist bjuds in till kommunstyrelsesarnmanträdet i juni.

(
Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Ulf Blomquist

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 74 Revisionsrapport om samverkan kring
barn och unga med psykisk ohälsa
(
Dnr KST 2014/320

Sammanfattning av ärendet

(

Revisorerna i Torsby kommun har tillsammans med revisorerna i länets övriga
kommuner samt landstinget genomfört en granskning av samverkan mellan
huvudmännen avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG
har genomfört granskningen på uppdrag av revisorerna.
A v granskningen framgår det att det behöver ske förbättringar inom följande fyra
områden:
- Arbetet med att åstadkomma gemensamma utgångspunkter mellan huvudmännen
för en första linjens vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa bör påskyndas.
Med första linjen avses den funktion som först möter barn eller unga med problem.
Arbetet bör struktureras med en tydlig koppling till den politiska nivån och bedrivas
gemensamt mellan huvudaktörerna.
- Huvudmännen bör inledningsvis definiera sitt eget ansvar och sin roll innan former
för samverkan utarbetas. Utgångspunkten bör vcua att huvudmännens insatser följer
en röd h'åd över åldersgränserna.
- Uppdrag, roller och ansvar för samverkansorganisationen i länet bör ses över, så att
de formella beslutsforumen i kommunerna och landstinget kan ta ett reellt ansvar för
styrning och intern kontroll avseende samverkan.
- Gemensamma styrdokument avseende samverkan mellan och inom huvudmännen
bör ses över med inriktning att uppnå bättre förankring och delaktighet från
verksamhetsföreträdare. Översynen bör också säkerställa överensstämmelse mellan
styrdokumenten.
Kommunens svar på de påtalade förbättringsområdena
Torsby kommun ser vikten av att förbättra samverkan kring de barn och unga som

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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(

(

upplever eller har drabbats av någon form av psykisk ohälsa. Det arbete som sker
internt i kommunen är främst att förbättra samverkan mellan skolverksamheten och
den sociala verksamheten. Arbetet påbörjades för snart ett år sedan och syftar till att så
tidigt som möjligt kunna fånga upp de barn och unga som har drabbats eller riskerar
att drabbas av psykisk ohälsa. Skolan och social~änsten har bildat en styrgrupp
bestående av respektive verksamhets förvaltningschefer samt en arbetsgrupp som
består av mer verksamhetsnära personal. Syftet är att förbättra det praktiska arbetet
kring barnen och de unga samtidigt som man skall ta fram styrdokument som skall
vara till hjälp och stöd för de olika verksamheterna.
Vad det gäller samverkan med landstinget i Vännland så ser kommunen
farniljecentralen som en viktig del, för att tidigt kunna fånga upp och samverka kring
barn och unga som har eller riskerar att drabbats av psykisk ohälsa. Tyvärr har en
familje central äm1U ej etablerats i Torsby kommun, trots ett stort tryckt och vilja från
kommunens sida.
Vad det gäller att utveckla samverkan på en regional nivå, ser kommunen att Region
Värmland är en viktig part och då främst genom projektet Nya perspektiv. Genom
Nya perspektiv finns det möjlighet att ta fram gemensamma länsövergripande
dokument, som handlingsplaner, samverkansdokument och processdokument. Med
processdokument menar korrununen att man kartlägger de olika processerna kring
barn och unga med psykisk ohälsa och att det tydligt framgår vilken del av processen
som de olika huvudmännen har ansvar för.

Handlingar i ärendet
{

Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2014-04-28
Revisionsrapport om samverkan mellan barn och unga med psykisk ohälsa

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ovanstående svar till revisorerna, avseende
granskning kring huvudmännens samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Beslutet skickas till
Anders Björck, Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 75 Svar på motion om hantering av
Stjerneskolans program
(
Dnr KST 2014/335

Sammanfattning av ärendet
(

Det har inkommit en motion som rör hanteringen av S~erneskolans program.
Motionen säger "Vi vill att den så viktiga frågan om Sqerneskolans program skall
behandlas i kommunfullmäktige" skriven av Bengt Berg (V), Gunilla Boquist (V), Hans
Lindberg (V) och Karl-Erik Keck (MP).
Svar på motion: För den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan, är det viktigt att
Sqerneskolans program även i framtiden behandlas i barn- och utbildningsnämnden.
Motivering: Systematiskt kvalitetsarbete Det är av betydelse att politiken regelbundet
kan följa gymnasieskolans utvecklingsarbete på nära håll.
Gymnasieskolan ska ha hög kvalitet och ge en god utbildning för yrkesverksamhet och
fortsatta studier samt verka för en bra personlig utveckling.
•

(

{

Utbildningens utformning ska utgå från att främja:

- social utveckling,
- förmågan att självständigt tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper o förmågan
att tillsarrunans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.
•

Utbildningen ska också utformas på sådant sätt att samarbetet med
näringslivet är bra och gynnar det lokala behovet av kompetenser.

Idag följs gymnasieskolans kvalitet upp regelbundet av barn- och
utbildningsnämnden. Detta för att enkelt följa verksamhetens förbättringsarbete. Det
är därför viktigt att frågor som rör gymnasieskolans programstruktur och
utbildningarnas utformning och innehåll, behandlas i barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 § 38
Motion om att Sqerneskolans program ska behandlas i kommunfullmäl<tige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist
Kommunfullmäktige

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Information om algblomning i Sirsjön
(

Dnr KST 2014/361

Sammanfattning av ärendet

(

Algblomning: Sedan år 2011 har algblomning - massförekomst av växtplankton 
förekommit varje sommar i Sirsjön. Vissa alger, s.k. blågröna alger, producerar gifter.
Symptomen för algförgiftning liknar de som uppstår vid t.ex. matförgiftning; alltså
illamående, kräkningar, dial'l'e och eventuellt feber. Man kan också få öron- och
huvudvärk samt ögonirritationer. Det är särskilt viktigt att inte små barn och husdjur
får i sig av algblommande sjövatten. De alger som blommat i Sirsjön har genom
analyser visat sig till stor del bestå av blågröna giftproducerande alger.
Sirsjöområdet: Vid Sirsjön finns ett levande jordbruk, attraktivt boende, en
nyrestaurerad badplats, en pågående utveckling av besöksnäringen kring
Sahlströmsgården mm. Tråkigt nog har det samtidigt med denna utveckling varje
sommar uppstått algblomning. Det skulle vara förödande om dessa problem skulle
bestå eller förvärras.
Orsakerna till algblomningen: Orsakerna till algblomning generellt sett är bl. a.
övergödning p .g.a. näringsläckage till vattnet. De viktigaste källorna för tillförsel av
näringsämnen till Sirsjön är enskilda avlopp och det jordbruk som bedrivs kring sjön.
Det är heller inte otroligt att de senaste årens varmare och blötare väderlek har haft en
betydelse. Med de klimatförändringar som förutspås inför framtiden så kan sådana
förhållanden kan komma att bli allt vanligare.

(
Behov av ytterligare undersökningar: Hur näringsämnen ev kan frigöras från sjöns
botten, vilken betydelse fosfor och kväve från enskilda avlopp och jordbruket har och
framför allt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas blev tyvärr inte helt utrett vid de
första undersökningarna under 2012.
Vad som saknas är i första hand en utredning av de biologiska förhållandena,
förhållandena för växt- och djurplankton, genomförande provfiske mm. Detta skulle
ge ett bättre underlag för att vidta lämpliga åtgärder. Dessutom skulle detta också
sannolikt göra det lättare för nämnden att kunna ställa rimliga och riktiga krav i sitt
tillsynsarbete mot jordbrukare och boende med egna avlopps anläggningar med

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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otillräcklig reningsfunktion.

(

(

Ärets LOVA-ansökan: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden hal' ansökt om LOV A
bidrag även för dessa undersökningal' men hal' inte beviljats bidrag. Om, och i så fall
när, det skulle vara möjligt att återigen ansöka/bli beviljade bidrag för dessa
undersökningal' är idag osäkert. I samband med denna ansökan om medel har två
offerter tagits in där kostnaderna för de biologiska undersökningarna anges till ca 200
kkr. Detta förutsätter att miljö- och byggkontoret kan bistå med en del av det praktiska
med provtagning mm under sonunaren.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Per-Arne Persson 2014-04-12

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ärendet remitteras till miljö-, bygg- och räddningsnämnden för fortsatt
handläggning.

Beslutet skickas till
Per-Arne Persson
Tina Näslund
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Miljömålsarbete
(

Dnr KST 2014/68

Sammanfattning av ärendet
Vid tidigare Kommunstyrelsesarrunanträde 2014-03-03 § 44, informerades om
uppdraget till landets alla kommuner, om att aktivt medverka i omställningen till ett
mer hållbart samhälle genom miljömålen. Där presenterades beslutade 16 nationella
miljörnål med exempel på lokala miljörnål från annan kommun följt av förslag på
viktiga delar i miljömålsarbete. Miljöstrateg/Energi- och klimatrådgivare Tina Näslund
fick i uppdrag att upprätta ett förslag på en första inriktning av miljömålsarbetet i
Torsby kommun.
Miljömålsarbetet är ett gemensamt ansvar, vilket för kommunens organisation berör
samtliga nämnder och förvaltningar att inom sina ansvarsområden medverka till att nå
de beslutade nationella miljömålen. Olika nationella systemverktyg som miljölednings
system, indikatorer och ny handbok kan nyttjas för ett mer systematiskt arbetssätt.

(

Vi är nu i dialogfas där nästa steg blir att i samråd med förvaltningarna göra
nulägesbeskrivningar och nulägesanalys för att få en kunskapsbas att utgå från inför
beslut om miljörnålsprogram med lokala mål och handlingsplan. För att integrera
miljömålsarbetet i kommunens verksamheter bör varje förvaltning ha en
kontaktperson som miljöombud med avdelad tid för uppdraget inklusive fortbildning.

Handlingar i ärendet
(

Tjänsteskrivelse av Tina Näslund 2014-04-29

Kommunstyrelsens beslut
Miljömålsarbetet har nu startat och samtliga nämnder och förvaltningar har i uppdrag
att inom sina ansvarsområden medverka till att nå de nationella miljömålen. För att
integrera miljömålsarbetet föreslås att för valje förvaltning utse en kontaktperson som
miljöombud, med avsatt tid för ombudsarbete inklusive fortbildning.

Beslutet skickas till
Tina Näslund, Samtliga avdelningschefer

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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(

§ 78 Svar på motion beträffande
bolagsstämmorna i Torsby Kommuns helägda
aktiebolag. Bolagsstämma - 3
ägarrepresentanter från kommunfullmäktige. 
Anders Wiss (M)
Dnr KST 2013/587

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

(

"Torsby kommuns helägda aktiebolag Torsby Förvaltnings AB och dess dotterbolag
håller sina bolagsstämmor före 1 juli vmje år. Detta brukar ske vid ett och samma
tillfälle. sid 14 På bolagsstämman konh'ollerar ägarna att bolagets verksamhet stämmer
överens med bolagsordningen, ägardirektiv och den målsättning som satts upp.
Ägarna tillskjuter resurser vid behov och eventuellt kräver avkastning på de satsade
resurserna. Bolagsstämman tar även beslut om styrelsens sammansättning.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att utse tre
ledamöter från fullmäktige att representera vid bolagsstämman. Syftet med detta är att
ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna insyn, insikt och erfarenhet om
den värld och vilka förutsättningar som de olika bolagen lever och verkar i."
Svar: Torsby kommun äger andelar i bolagen Torsby Förvaltnings AB (moderbolag,
100 % ägarandel), Torsby Bostäder AB (100 % ägarandel), Torsby Flygplats AB (100 %
ägarandel) och Fritid i Nordvärmland AB (80,3 % ägarandel).
Vid en bolagsstämma i något av bolagen måste ägaren vara representerad för att beslut
ska kunna fattas. Fullmäktige har utsett en ägarrepresentant som ska vara den som
röstar på bolagsstämman.
Samtliga frågor som formellt ska beslutas på en bolagsstämma behandlas av
kommunfullmäktige. Det kan vara både frågor om bolagsordning och
styrelseledamöter men även årsstämmans beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet. Fullmäktiges ledamöter har därigenom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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möjlighet att få all information som behövs för att kunna fatta ett beslut.
Bolagens årsredovisningar delges fullmäktige och de verkställande direktörerna
brukar vanligtvis finnas på plats och informera om verksamheten.

(

Fullmäktiges beslut i dessa frågor är det beslut som ägarrepresentanten ska följa vid
bolagsstämman, något annat mandat har inte ägaren gett. Bolagsstämman blir därmed
bara en formalitet då det är i fullmäktigeförsamlingen frågorna avgörs.
Motionärens syfte att fler av ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna
insyn, insikt och erfarenhet om den värld och vilka förutsättningar som de olika
bolagen lever och verkar i är lovvärd men detta kan lösas på andra sätt.
I styrelsen för bolagen sitter nästan uteslutande politiskt valda ledamöter och i
partigrupper kan med fördel bolagens verksamheter diskuteras. Fullmäktiges
ledamöter är också alltid välkomna att vända sig direkt till de ljänstemän som arbetar i
och med de kommunala bolagen för att informera sig om verksamheten och de villkor
de verkar under.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 42
Motion av Anders Wiss (M) Bolagsstämmorna i Torsby kommuns helägda aktiebolag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

1. Fullmäktige har redan i dag möjlighet att få information i frågor som ska beslutas på
bolagsstämman i de av kommunen hel- och delägda bolagen.
2. Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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(

§ 79 Svar på motion beträffande Torsby Energi
Anders Wiss (M)
Dnr KST 2013/636

Sammanfattning av ärendet

(

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Torsby kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av energi
är angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt medborgarnas
önskemål. Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt
leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning,
fjärrvärme, pellets m.m. Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt skaffa
sig rådighet över energi, produktion och leveransformer i hela kommunen. Det gäller
även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt. Detta arbete med Torsby Energi
kan ske i egen regi eller i samarbete med andra intressenter."

(

Bakgrund: Torsby kommun har genom dåvarande dotterbolaget AB Torsby Välme
tidigare varit en producent av energi i kommunen. I Torsby och i Stöllet fanns
fjärrvärmeanläggningar. Efter beslut i kommunfullmäktige år 1999 och 2000 överläts
dessa anläggningar till bolaget Gullspång Värme AB (som senare blev Birka Värme AB
och numera heter Värmevärden). Birka Värme AB byggde ut fjärrvärmenätet och både
kommunala och privata fastighetsägare kunde anslutas vilket innebar en klar
rniljövinst.
Överskottet från försäljningen, 5,9 mkr, användes till att lösa en del av kommunens
pensionsskuld.
Nuvarande situation: De kommunala verksamheterna är stora förbrukare av energi
och precis som motionären skriver produceras den på olika sätt. Såväl fjärrvärme,
direktverkande el och oljeeldning förekommer.
Torsby kommun har sedan 2011 arbetat med det stora energisparprojektet EPC,
Energy Performance Contracting, där en rad åtgärder genomförts för att minska
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energiförbrukningen i de av kommunen ägda fastigheterna. Projektet slutförs under
våren 2014 och vi kan redan nu se en minskad energikonsumtion.

(

Parallellt med detta har kommunen också tillsammans med en privat aktör byggt en
fjärrvärmeanläggning i Sysslebäck. Genom denna anläggning har oljeberoendet kunnat
minskas för såväl kommunala fastigheter som för de privata fastighetsägare som haft
möjlighet att ansluta sig till anläggningen.

{
Torsby kommun övertog 2010 ett mindre fjärrvärmeverk i Östmark som försörjer de
kommunala fastigheterna och ett mindre antal privata fastigheter med värme i
Östmark.
Torsby konunun är således i dag en av aktörerna på energimarknaden i kommunen
men att därifrån ta steget till att långsiktigt skaffa sig rådighet över
energiproduktionen enligt motionärens intentioner är förenat med stora kostnader.

{

Ä ven om kommunen och dess bolag är stora energikunder så har kommunen ekonomi
i dag stora skulder i form av banklån och pensionsskulder. Befolkningsminskningen
får till följd att skatteintäkterna minskar och verksamheterna måste då ständigt se över
hur de kan effektivisera sina processer för att anpassa sig till en minskad efterfrågan.
Att i detta läge lägga resurser, både personal- och driftmedel, på något som inte tillhör
kärnverksamheten är ytterst riskabelt.

För att få en ekonomi i Torsby Energi krävs en större leveransvolym än vad en
krympande konunun som Torsby kan erbjuda.
I stället bör kommunen fortsätta att arbeta med olika energisparlösningar för att
minska energibehovet. Att minska oljeberoendet innebär både miljömässiga och
ekonomiska besparingar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 43
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

1. Kommunen kan inte gå in i ett riskfyllt projekt för att långsiktigt skaffa sig rådighet
över energiproduktionen.
2. Tekniska avdelningen har fortsatt uppdraget att se över hur energianvändningen
kan minskas i de kommunala fastigheterna.
3. Motionen anses därmed besvarad.

(
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin

(

(
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(

§ 80 Svar på motion beträffande Torsby
Industrifastigheter AB (ub) - nytt bolag, Anders
Wiss (M)
Dnr KST 2013/586

(

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Torsby Förvaltning AB äger idag h'e dotterbolag. Torsby Förvaltning AB har ett latent
krav på aktieutdelning om ca 30 miljoner kronor från ett av sina dotterbolag.
Cirka 25 miljoner av detta kapital borde kunna avsättas för att bilda ett nytt bolag som
heter Torsby/Industrifastigheter AB (ub). Denna investering med ett helägt
fastighetsbolag säkerställer en god långsiktig utveckling inom Torsby kommun.
Undertecknad motionerar om
att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att snarast
bilda det fjärde dotterbolaget Torsby Industrifastigheter AB med ett tillräckligt stort
aktiekapital.
att Torsby Förvaltnings AB formulerar och beslutar om såväl bolagsordning som
ägardirektiv till det nya dotterbolaget så att det nya dotterbolaget kan agera fritt och
självständigt för en god långsiktigt samhällsutveckling i hela kommunen.
Grundläggande affärsiden för Torsby Industrifastigheter AB (ub) bör vara att bolaget
skall kunna projektera, bygga, äga, förvalta, försälja fast egendom och därmed
liknande verksamhet.
att Torsby Industrifastigheter AB skall i enlighet med de andra dotterbolagen ha 5
ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter i bolagsstyrelsen. Vidare så
skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda
politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom
branschen.
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att ordförande i dotterbolags styrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via
telefon."

(

(

Bakgrund: Torsby kommun äger i dagsläget ett stort antal industrilokaler i hela
kommunen, från Sysslebäck i norr via Ambjörby söderut till Torsby. Totalt handlar det
om 31925 kvm och omsättningen uppgår till cirka 17 mkr. Redovisat underskott
uppgick 2013 till 2,1 mkr.
I Torsby Bostäder AB finns det ett så kallat fritt eget kapital på cirka 40 mkr. Även om
detta är ägarnas pengar så innebär det inte att Torsby Förvaltnings AB kan begära en
aktieutdelning. I ett allmännyttigt bostadsföretag är möjligheten till så kallad värde
överföring (aktieutdelning) begränsad. Under ett räkenskapsår är det begränsat till
räntan på det insatta kapitalet, dvs det aktiekapital som respektive ägare tillskjutit
kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga statslåneräntan under året
före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby
Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan
uppgick 2013 till 2,01 procent. Det innebär att värdeöverföringen för 2014 begränsas till
70523 kr. Vidare får värdeöverföringen inte överstiga hälften av bolagets
nettoöverskott (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).

(

I Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) finns möjlighet till större
värdeöverföringar om dessa används för sådana åtgärder som ligger inom ramen för
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar. Ett bildande av ett industrifastighetsbolag kan inte
räknas in under kommunens bostadsförsöljningsansvar.
Motionärens förslag: Det finns absolut fördelar med att lägga kommunens
industrifastigheter i ett bolag. Ett al<tiebolag ska/bör gå med vinst för att kunna frigöra
medel för att utveckla och investera i sin verksamhet. Ett fastighetsbolag är däremot
lite annorlunda. Ett sådant bolag måste bygga upp likviditet och resultat under ett
flertal år som sedan kan användas löpande till underhållsarbete. Enskilda år kan det då
vara så att underhållsarbetena är så omfattande att ett underskott uppstår. Det är
således i ett aktiebolag möjligt att fondera medel till framtida behov, förutsatt att
bolaget också b ehåller rådigheten över den likviditeten.
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(

(

En kommun däremot får inte gå med förlust och möjligheten att fondera medel för
framtiden är därmed besvärligare sett till de krav som stipuleras i kommlmallagen. En
förlust ett ål: måste återställas inom tre år och vad gäller fastighetsunderhåll kan det
handla om betydande slunmor under ett flertal på varandra följande år.
Att frikoppla industri fastigheter från den kommunala förvaltningen skulle innebära
en ökad h'ansparens vad gäller industrifastigheternas förvaltning och den kommunala
förvaltningen blir mer inriktad mot kärnverksamheten. Nackdelen med att föra över
industrifastigheter till ett bolag är att befintliga hyresavtal följer med och kostnaderna
för den löpande förvaltningen kommer att vara densamma. I nuläget redovisar
kommunens industrifastigheter ett driftunderskott vilket inte ger långsiktigt utrymme
för nödvändiga underhålls åtgärder. Kommunfullmäktige skulle därmed i egenskap
av enda ägare vara tvungna att fortsatt täcka underskott i förvaltningen av
industrifastigheter.
Vad gäller bolagisering i kommunala bolag så gäller enligt kommunallagen, 3 kap § 18
(SFS 1991:900), att om bolaget ska drivas tillsammans med någon annan så ska
fullmäktige se till så att beslutanderätten blir rimlig med hänsyn till ägarförhållandena.
Således ska kommunen, så länge den är majoritetsägare, ha ett bestämmande
inflytande över bolaget. Det innebär att en majoritet av styrelsens ledamöter ska utses
av fullmäktige. Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av
styrelseledamöterna inte nödvändigtvis ska utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet

(

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 44
Motion av Anders Wiss (M) Beh'äffande Torsby Indush·ifastigheter AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin
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§ 81 Utredning rörande ägandeform för
(

industrifastigheter i Torsby kommun
Dnr KST 2013/586

Sammanfattning av ärendet

(

Anders Wiss (M) har lämnat en motion beträffande bildande av ett nytt bolag - Torsby
industrifastigheter AB.
Ekonom Mikael Westin har besvarat motionen enligt föregående paragraf.
På motionsbeslutet följde en diskussion i kommunstyrelsen rörande ägandeformer för
industrifastigheter.

Yrkande
Anna-Lena Carlsson (M) yrkar på att kommunen bör utreda frågan ytterligare om
industrifastighetsbolag.

Beslutsgång
Ordföranden Ann-Katrin Järåsen (S) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller
Anna-Lena Carlssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

(

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ytterligare utreda frågan om
industrifastigheter .

(

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Mikael Westin
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(

§ 82 Svar på motion beträffande Torsby
Förvaltning AB - antal ledamöter i styrelsen,
Anders Wiss (M)
Dnr KST 2013/583

(

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Kommunfullmäktige beslutar idag om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och
vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för Torsby Förvaltning AB.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att antalet ordinarie
ledamöter i ovan nämnda bolag skall vara 5 med endast två suppleanter i
bolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna utses bland
folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett operativt näringsliv, gärna inom
branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost
och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och operativa
verksamheten för bolaget och vara ett stöd för den verkställande direktören."

(

Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning,
ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen.
Torsby Förvaltnings AB är det bolag som Torsby kommun äger direkt. Torsby
Förvaltnings AB äger sedan i sin tur de tre bolagen Torsby Bostäder AB, Torsby
Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB. Tillsammans bildar de en koncern i vilken
Torsby kommun har ett bestämmande inflytande genom att vara enda ägare till
moderbolaget Torsby Förvaltnings AB.
I Torsby Förvaltnings AB bedrivs i dag ingen verksamhet utöver att förvalta aktierna i
dotterbolagen och enligt bolagsordningen ska ingen annan verksamhet heller bedrivas.
Det finns ingen verkställande direktör i bolaget.
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(

(

Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i Torsby
Förvaltnings AB till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som
hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av
kommunfullmäktige.
Däremot ska fullmäktige enligt kommunallagen, 3 kap § 18, (SFS 1991:900) se till att
beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir
rimlig med hänsyn ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är
majoritetsägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna.
Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska
utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 45
Motion av Anders Wiss (M) Beh·äffande Torsby Förvaltning AB - antal ledamöter i
styrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

(

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin
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(

§ 83 Svar på motion beträffande Torsby
Förvaltning AB helägda dotterbolag - antal
ledamöter i styrelsen. Anders Wiss (M)
Dnr KST 2013/584

(

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Torsby Förvaltning AB beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och vilka
ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för dotterbolaget Fritid i Nordvärmland AB.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby
Förvaltning AB direktiv om att alla bolagsstyrelser i dotterbolagen så skall antalet
ordinarie ledamöter vara 5 med endast två suppleanter i dotterbolagsstyrelsen. Vidare
så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda
politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom
branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost
och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och operativa
verksamheten."
Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning,
ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen. Att dessa
frågor sedan konfirmeras av respektive bolags bolagsstämma är enbart en formalitet
då det enligt aktiebolagslagen formellt ska fastställas av bolagsstämman.
Därmed så kan bolagen uteslutande ägna sig åt strategiska frågor och se till att den
operativa driften sköts enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och fastställda
ägardirektiv.
Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i
dotterbolag till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som
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hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av
kommunfullmäktige.

(

(

Däremot så ska fullmäktige enligt kommunallagen (SFS 1991:900) ,3 kap. § 18, se till att
beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir
rimlig med hänsyn till ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är
majoritets ägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna.
Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska
utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 46
Motion av Anders Wiss (M) Beträffande Torsby Förvaltnings AB helägda dotterbolag 
antal ledamöter i styrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin

(

(
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(

§ 84 Svar på motion beträffande Torsby
Bostäder AB - aktieutdelning, Anders Wiss (M)
Dnr KST 2013/585

Sammanfattning av ärendet

(

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Torsby Bostäder AB har i dag ett eget kapital på drygt 60 miljoner kronor. Detta är
helt förkastligt ur företagsekonomisk synvinkel.
Torsby kommun har idag ett lagstadgat avkastningskrav på 6 procent per år på det
egna kapitalet i sina helägda bolag inklusive sina dotterbolag. För Torsby Bostäder AB
gör detta att det egna kapitalet ökar med cirka 3,6 miljoner kronor per år.
Avkastningskravet i kronor räknat kommer att öka för varje år på grund av att det
egna kapitalet ökar i Torsby Bostäder AB. Torsby Bostäder AB har idag en
årsomsättning på knappt 70 miljoner kronor.

(

{

Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar ge Torsby Förvaltning
AB direktiv om att begära en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB på cirka 30
miljoner kronor.
Denna al<tieutdelning från dotterbolaget Torsby Bostäder AB till moderbolaget Torsby
Förvaltning AB innebär att man minskar det egna kapitalet till ca 30 miljoner kronor
och därmed även vinstkravet i kronor räknat med cirka 1,8 miljoner kronor per år
vilket gör att kravet på att höja hyrorna i Torsby Bostäders AB minskas.
Aktieutdelningen som moderbolaget erhåller skapar goda förutsättningar för modern
att göra andra långsiktiga intäktsgivande investeringar för framtiden.
Vidare så skall den årliga aktieutdelningen årligen anpassas så att bolagets verksamhet
och långsil<tiga soliditet bibehålles."
Bakgrund: Kommunfullmäktige fastställde ägardirektiv för Torsby Bostäder AB 2011
04-26. Genom äg ar direktiv tydliggör ägaren syfte, inriktning och mål med ett bolagets
verksamhet. Ett av de mål som fastställs i ägardirektivet för Torsby Bostäder AB är ett
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avkastningskrav på sex procent. Det motsvarade vid fastställandet det genomsnittliga
utfallet för medlemsföretagen i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

(

(

Bakgrunden till att det ställs ett avkastningskrav på Torsby Bostäder AB är den lag om
allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) som trädde ikraft 2011. Enligt den
lagen ska kommunens bostadsaktiebolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Genom att ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget säkerställs
att bolaget inte får ett olagligt statsstöd som riskerar att snedvrida konkurrensen på
marknaden.
Avkastningskravet på Torsby Bostäder AB är formulerat som att den så kallade
direktavkastningen ska uppgå till sex procent. Direktavkastningen definieras som
driftnettot dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnettot i det fallet
definieras som rörelseresultat plus avskrivningar. Vad marknadsvärdet i Torsby är vet
vi inte vilket gör att just detta mål är svårt att utvärdera. Om vi antar att
marknadsvärdet är lika med det bokförda värdet, vilket går att mäta, så var
direktavkastningen 6,1 procent 2013.
Detta innebär att det som påverkar avkastningskravet är det bokförda värdet (för
enkelhetens skull används det i stället för marknadsvärde) och inte utvecklingen på
det egna kapitalet.

(

Enligt ägardirektiven finns det även två andra ekonomiska mål:
1. avkastning på totalt kapital (rörelseresultat minus räntekostnader dividerat
med totalt kapital) skall alltid överstiga bankernas genomsnittliga
inlåningsränta på sparkonto (Avkastning på totalt kapital definieras normalt
som; (resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader)/totalt kapital).
2. belåningsgraden får högst uppgå till 80 % av summan anläggningstillgångar.
Avkastningskrav på bolaget ställs dels för att säkerställa att verksamheten bedrivs
enligt affärsmässiga principer men syftet är också att bolaget ska bygga upp en solid
ekonomi som kan medge både utrymme för löpande underhåll och även för en
utveckling av verksamheten i form av investeringar.
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Motionärens förslag: Motionären önskar se en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB
till Torsby Förvaltnings AB som kan ligga som grund till "att gör andra långsiktiga
intäktsgivande investeringar inför framtiden".

(

Enligt Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) begränsas möjligheterna
till aktieutdelning från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till att som mest kunna
uppgå till räntan på det insatta kapitalet d .v.s. det aktiekapital som respektive ägare
tillskjutit kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga stats låneräntan
under året före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby
Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan
uppgick 2013 ti112,01 procent. Det innebär att en aktieutdelning 2014 begränsas till 70
523 kr. Vidare får al<tieutdelningen inte överstiga hälften av bolagets nettoöverskott
(Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).
Om ägaren till ett allmännyttigt bostadsaktiebolag önskar se en större aktieutdelning
måste de pengarna användas för sådana åtgärder som ligger inom ramen för
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar (Lag om allmännyttiga bostadsal<tiebolag § 5).

Handlingar i ärendet
(

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 47
Motion av Anders Wiss (M) Beträffande TOl'sby Bostäder AB - aktieutdelning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Mikael Westin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-05-05

§ 85 Taxor miljöbalkens och
livsmedelslagstiftningens område 2015
Dnr KST 2014/285

Sammanfattning av ärendet
(

Taxan för miljö-, bygg- och räddningsnämndens livsmedelskontroll ändrades senast
genom fullmäktiges beslut 2013 -12-16, § 167 och taxan för tillsyn enligt miljöbalken
ändrades senast 2013-12-16, § 168.
Den senare taxan ändrades bl. a. p .g. a. ändringar genom den nya miljöprövnings
förordningen vad avser de olika verksamheternas kodbeteckningar.
Sedan dess har SKL utkommit med ett förslag till taxa. Det finns fortfarande ändringar
som bör göras p .g.a. den nya lagstiftningen. Ändringarna är av mer redaktionell
karaktär och påverkar inte de olika verksamheternas klassificering eller den avgift de
skall betala.
Taxorna ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet

(

Protokoll miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-27 § 46
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens OImåde inom Torsby kommun

(

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxan för miljö-, bygg- och räddningsnämndens livsmedelskontroll som antogs av
kommunfullmäktige 2013-12-16, § 167 ska gälla även inför 2015.
2. Taxan för miljö-, bygg- och räddningsnämndens tillsyn enligt miljöbalken som
antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 168 ska gälla även inför 2015.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får rätten att göra de ändringar av redaktionell
karaktär som behövs p.g.a. ändringar genom den nya miljöprövningsförordningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-01-16

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, § 206
KommunfulImäktige § 2011-12-20, § 152
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, § 154
Kommunfullmäktige § 2013-12-16, § 167
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Torsby kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och
registrering enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG - förordningen 853/2004
om fastställande av särskilda hygiemegler för livsmedel av animaliskt ursprung,
2. årlig offentlig kontroll
3. registrering av anläggning
4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig konh'oll och extra offentlig kontroll.

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

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

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

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1000 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt utförd kontrolltid
i vmje ärende eller enligt andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med patter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
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Avgift tör prövning
7 § Den som ansöker om godkännande aven anläggning, som avses i EG- fdrordningen 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler fdf livsmedel av animaliskt ursprung, och över
vilken Livsmedelsverket till kommunen överfdrt kontrollen, ska betala en avgift fdr prövningen som
motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller fdr den
typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift fdr prövning ska betalas fdr vmje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften fdr prövning får tas ut i förskott.

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

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

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

Arlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll aven livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska

en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö-, bygg- och räddningsnämnden fastställer for
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom riskklassificering av anläggningen med hänsyn till typ av
foretag och verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper, varumärkning samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas
Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid".
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Om en
tillämpning av 11 § skulle medfdra att kontrolltiden fdr en anläggning blir uppenbart oriktig i fdrhålIande
till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas
kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
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12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderåret och får tas ut i förskott

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

14 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den
som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
drickvattenförsörjning.
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Avgift för extra offentlig kontroll
15 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas en avgift om 750 kronor per timme ut för utförd kontrolltid. Extra offentlig
kontroll ska debiteras får vmje påböljad timme och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys
av prover. I avgiften för extra offentlig kontroll ingår inte kostnaden för eventuella resor i samband med
besöket varför även restiden ska räknas med vid debitering. Vid beräkning av restiden skall dessa resor
utgå från det kontor som ger kOltast resväg.
Enligt mtike128 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 88212004 om offentlig kontrolI för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller far den
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
16 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska
debiteras för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

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

Avgiftens erläggande m.m.
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Torsby kommun. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på
ärenden som kommer in efter denna dag
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Datum

2014-01-16

Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
inom Torsby kommun
Miljö- och byggnämnden 2009-04-29, § 50
Kf § 107, 2009-06-25
Miljö- och byggnämnden 2010-10-20, § 175
Kf § 127,2010-11-30
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, § 155
Kf § 168,2013-12-16
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Denna taxa består av:
1. Allmänna bestämmelser i 1-26 §§.
2. Taxebilaga 1, där avgiften får avgiftsuttaget anges får olika verksamheter inom
miljöbalkens område.
3. Taxebilaga 2, där fasta årsavgifter anges för regelbunden tillsyn av miljöfarlig
verksamhet.
4. Taxebilaga 3, där avgifter får uppdrag av servicekaraktär anges.

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter får Torsby kOlnmuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom bl.a. följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade
områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter och biotekniska
organismer, skydd av områden, skötsel av jordbmksmark samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken får undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
Taxan gäller även avgifter får kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens
bestämmelser samt avgifter för tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag av enskild
eller företag.

2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller
dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning avanmälan avanmälningspliktig
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Restid.
4§
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för vmje kalenderår (avgifts år) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgiftema och timavgiftema med en procentsats som motsvarar de
tolv månademas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober
året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.
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5§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-, bygg
och räddningsnämnden.
Timtaxa
6§
Avgifter f6r prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens tas ut med belopp som anges i
taxebilagorna med angivet belopp (fast årsavgift), fast timavgift enligt § 17 eller med 1000
kronor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

7§
Timavgift tas ut för vmje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varj e 1j änsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning
i övrigt i ärendet och föredragning och beslut. För inspektion er, mätningar och andra
kontroller som utfOrs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för tillstånds- och dispensprövning
8§
Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.

9§
I ärenden om ansökan om tillstånd till milj Marlig verksamhet är sökanden i förekommande
fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken f6r
saldmnniga som har tillkallats av kommunen och f6r lmngörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för lmngörelser i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken
eller förordningen (1998: 1252) om område sskydd enligt miljöbalken.
10 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut f6r den verksamhet eller
åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
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Avgifter med anledning avanmälan

11§
Avgift för handläggning avanmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut med belopp som anges i
taxebilagorna med angivet belopp (fast års avgift), fast timavgift enligt § 17 eller med 1000
l(1'onor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (tirnavgift) eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxan.
12§

Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 7 §.

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

Arsavgifter och avgift för tillsyn i övrigt

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

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

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

20 §
Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn av förorenade områden, skall tillsynsavgiften
betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för efterbehandling.

Nedsättning av avgift

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

22§
Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Torsby kommun. Betalning skall ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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Verkställighetsfrågor m.m.
23 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998 :940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsöknings balken.
24 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, fi:amgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.
25 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

Denna reviderade taxa träder i kraft 2014-01-02. Ärenden som inletts ilman denna taxa trätt i
kraft skall debiteras enligt äldre taxa.
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Taxebilaga 1
HÄLSOSKYDD

Avgift

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

2000 kr

Prövning av ansökan att imätta annat slag av toalett än vatten
toalett, såsom fÖlmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett
och tonioalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd i kommunala
hälsoskyddsföreskrifter

2000 kr

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

2000 kr

Anmälan
Handläggning enligt 38 och 42 förordningen (1998:940) av
amnälan om att starta bassängbad eller lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk for
blodsmitta samt lokaler för undervisning.

2000 kr
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Tillsyn • fast årlig avgiftltimavgift

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

2. Lokaler får vård och annat omhändertagande

2000 kr/år
40001u/år

timavgift

3. Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten

yrkesmässigt erbjuds tillfållig bostad

tirnavgift

4. Idrottsanläggningar, carnpinganläggningar, och liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor.

Timavgift
3000 kr/år
2000 kr/år

Bassängbad
Strandbad/utomhusbad
5. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling. I avgiften för solarier ingår också tillsyn enligt
strålskyddslagen. Avgiftsskyldig är den som driver solarium
eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori

uv-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur

timavgift

Solarier

2000 lu/år

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

2000 lu/år

6. Lokaler får förvaring av djur

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift

7

8

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

2000 kr

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

2000 kr

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar

timavgift

NATURVÅRD
Tillsyn
Tillsyn i strandslcyddsärenden

timavgift

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

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

1000 kr

Handläggning av rapport om återkommande kontroll enligt 29 §
Förordningen 0111 fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen (SFS 2007: 846)

1000 kr

8

9

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

1000 kr

2000 kr

Anmälan - rapportering

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor om:
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark
timavgift
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja.

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

Tillsyn

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

timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

9

10

FÖRORENADE OMRÅDEN
Anmälan enligt 28 § fårordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälso skydd.

2000 kr

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning
Prövning av ansökan om imättande av avlopps anordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
Ilmättande av vattentoalett med sluten tank

3000 kr

21mättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark
eller vatten

3000 kr

3 Inrättande av annan avloppsanordning

3000 kr

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

4000 kr

5 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2000 kr

6 Ändrig av befintligt godkänt avlopp

1000 kr

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998: 899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att imätta värmepumps
anläggning för utvinning av välme ur mark, ytvatten eller grund
vatten enligt vad kommunen föreskrivit.

2000 kr

Anmälan
1. Imättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

10

3000 kr
2000 kr

11

3. Handläggning avanmälan avseende imättande av värme
pumpsanläggning rår utvinning av vätme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet avseende:

1.1

1000 kr

MILJÖHÄNSYN I JORDBRUKET

Prövning av ansökan om dispens för gödselspridning vid
otillåten tidpunlct.

1000 kr

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

Fast avgift
enligt
taxebilaga 2

Tillsyn över milj öfarlig verksamhet i övrigt

timavgift

11

12

Taxebilaga 2

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

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

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

Kod

Pröv
nings
nivå

Tid/år

1.11

B

12

C

10

C

8

C

4

U

2

U

Tinlavgift

B

28

1.20

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

12

5.10

13

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

5.10

B

22

5.10

B

15

5.10

B

8

5.20

C

2

10.20

B

BERG- OCH GRUSTÄKT
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus
eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas aven bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
Tillståndsgiven mängd i ton:
10 000 - 49 999
50000 - 199999
200 000 eller mer

5
8
12

Täkt för marki11nehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd). Kommentar: Enligt KFs beslut skall ingen
tllnavgift utgå för tillsyn av täkt för markinnehavarens husbehov av
högst 10 000 ton naturgrus.
Anläggning for sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter om verksamheten inte omfattas av prövning enligt
12 kap. miljöbalken

10.30

C

3

U

-

10.50

C

5

15.30

C

3

15.110

B

22

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

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

13

14

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

]5.l20

C

11

20.20

B

15

20.30

C

8

20.40

C

5

20.60

C

8

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

22
15

- 50 000 - 100 000 kubikmeter
- ] O000 - 50 000 kubikmeter
- 1 000 -10 000 kubikmeter

8

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

14

25.20

B

10

25.30

C

5

15

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

26.150

C

5

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

26.160

C

8

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

40.60

C

3

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

40.90

B

8

40.100

C

5

40.100

C

3

40.110

C

5

40.120

C

5

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

15

16

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
l.mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
1.1 enbart bränselförsäljning
1.2 samt även verkstad eller tvätthall
2. mer än 1 miljon nOlmalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle. Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60,39.70 eller 39.80.
Anläggning där mindre än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras per år

50.10

C

50.20

C

3

2
3

50.50-2

U

Timavgift

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

-

92.20

C

mer än 100 000 men högst 200 000 skott per år

4
2
Timavgift

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

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

-

90.10

B

20

90.20

C

8

U

3
2

mer än 25 men högst 100 personekvivalenter

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

16

90.80

C

3

17

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

90.40

C

2

90.310

B

10

90.60

C

2

90.120

C

7

90.140

C

2

92.30

C

2

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

17

18

Taxebilaga 3
Uppdragsverksamhet
Dessa avgifter tas ut av uppdragsgivare for miljö-, bygg- och räddningnämndens tjänster av
servicekaraktär som utfors på uppdrag av enskild eller foretag. Tjänsterna utförs i mån
av tid d v s om uppdraget ej inkräktar på förvaltningen tillsynsarbete.
Avgifter
a) Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten)
b) Radonmätning (inomhusluft eller dricksvatten)
c) Övriga uppdrag

18

1000 krlh
1000 kr/h
1000 kr/h

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

§ 86 Taxor räddningstjänsten 2015
Dnr KST 2014/283

(

Sammanfattning av ärendet

(

Kommunstyrelsen vill få en samlad bild av samtliga taxor inom de olika
förvaltningarna i kommunen. Alla taxorna skall överlämnas till kommunfullmäktige
vmje år oavsett ändringar i taxorna eller inte.
Taxor för räddningsnämnden finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Taxor frö externa arbeten 2015
Taxor för uthyrning av material 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antagna taxor enligt bilaga lämnas oförändrade till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TAXOR UTHYRNING AV MATERIEL 2015
Materiel som hyrs ut från räddningstjänstens materiellager
på begäran av extern kund
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ARMATUR
Armatur

Räddningstjänsten
Besöksadress

Norra Industrigatan 2, Torsby

Torsby kommun
100. Räddningstjänsten
685 80 Torsby

0560 - 161 20 exp
0560 - 132 22 fax

raddningstjansten@torsby.se
www.torsby.se
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TAXOR EXTERNA ARBETEN 2015
Arbeten som utförs av räddningstjänsten på begäran av externa kunder

Kronor exkl moms ...

Slag av utfört arbete

Vattentransport - med tankbil + chaufför

685:-/timme

Hävare + chaufför (för trii~fiillJ1il1g samt andra höghöjdsarbeten)
Hävare + chaufför (förfIagglina inom Torsby tätort)

1 054:-/gångtimme
685:-/tiIIfälle

Timersättning räddningstj änstpersonal
Vardagar kl 06.00-19.00
Övriga tider

455:-/timme
527:-/timme

Brandfordon
Mindre
Större

13:-/km
20:-/km

Service av handbrandsläckare
Översyn

110:-/st

(reservdelar tillkommer)

Omladdning
Pulver ABE 2kg
Pulver ABE 6 kg
Pulver ABE 12 kg
Skum
Vatten

297:-/st
578:-/st
824:-/st
174:-/st
174:-/st

Fyllning av luftflaskor
AGA 324

99:-/st
135:-/st

5 - 8 liter oavsett tryck
Utfört tillsynsarbete
ellligt laga1'1la om skydd mot olyckor och bl'alldfal'liga och explosiva varor

1 240:-/första timme
770:-/följande timmar

Utbildning
Instruktörsarvode
Instruktärstid, förberedelsearbete, resekostnader

770:-/timme

In /Il

Utryckning automatiska brandlarm
Kostnad för uh'yckning av räddningstjänsten på larm som inte
orsakats av brand

Räddningstjänsten
Besöksadress

Norra Industrigatan 2. Torsby

Torsby kommun
100. Räddningstjänsten
685 80 Torsby

0560 - 161 20 exp
0560 - 132 22 fax

3 400:-/1arm

raddningstjansten@tonsby.se
www.torsby.se
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

§ 87 Taxor sotnings- och brandskyddskontroll
2015
(
Dnr KST 2014/282

Sammanfattning av ärendet
(

Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade 2006-04-27, § 27 att sotningsindex
skulle tillämpas för taxorna avseende sotning, brandskyddskontroll samt årsarvode till
skorstensfejarmästaren.
Dåvarande räddningsnämnden skulle varje år få besluta att ändra sotningstaxan, taxan
föl' brandskydd samt arvodet till skorstensfejarmästaren med den procentsats som
anges i det centralt publicerade sotningsindexet.
I samband m ed hopslagningen av räddningsnämnden med miljö- och bygg-nämnden
åligger det därför miljö- bygg och räddningsnämnden att besluta om ändringen.
Sveriges Kommuner och Landsting meddelade i cirkulär 14:11 daterat 2014-03-14 att
sotningsindex för 2014 ska vara 1,74 % för de kommuner som tillämpar sotningsindex.
Då fjolårets indexhöjning har gällt fr.o .m. 2013-07-01 har denna procentsats räknats om
av SKL vilket innebär att för kommuner som höjde indexet vid denna tidpunkt
kommer höjningen istället att uppgå till1,OS %.
Sotnings- och brandskyddskontrolltaxorna samt arvodet till skorstensfejarmästaren
har med anledning av detta uppräknats med l,OS % och förslås att gälla från och med
2014-04-01 till dess att index föl' nästa ål' meddelas.
Det nya timpriset för sotning ligger nu på 420:50 kronor och det nya timpriset för
brandskyddskontroll på 656 kronor.
Det nya årsarvodet till skorstensfejarmästaren för denna period ligger på 33 056 kronor
vilket är en höjning med 353 kronor.
Taxorna ligger som bilaga till paragrafen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

Handlingar i ärendet
Protokoll miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-27 § 45
Taxorna för sotning
Taxorna för brandskyddskontroll

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
(

1. Sotningstaxa respektive brandskyddskontroll ändras med 1,08 % enligt
sotningsindex. Detta innebär att timtaxan för sotning baseras på en timkostnad av
420:50 kronor och taxan för brandskyddskontroll på en timkostnad på 656 kronor.
2. Årsarvodet till skorstensfejarmästaren höjs samtidigt enligt index till 33 056 kronor.
3. De taxorna ska gälla från och med 2014-07-01 till dess att nytt index för nästa år
inkommer från SKL.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

f,o:, ,:.
Sveriges
Kommuner
och Landsting

2014-03-14

2014 -04- 03
Dnr....................................

CIRKULÄR 14:11

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Räddningstj änstförbund
Räddningschefer

Sotningsindex 2014
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sot
ningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12,
gäller följande sotningsindex från 2014·04·01:

Sotningsindex 2014· 1,74 %
(Detta index gällerfär kommuner som även år 2013 tillämpade sotningsindex.)
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetare
förbundet (2,22 %), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari
(-0,2 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Detta görs
genom att multiplicera sotningsindex med en faktor (12/antal månader till 1 april
kommande år). Om Lex. sotningsindex införs 1 maj 2014 ska sotningsindex multi
pliceras med faktorn (12/11), då det är 11 månader fram till 1 april 2015. Likaså måste
motsvarande uppräkning av sotningsindex 2013 dras bort från årets index.
Sotningsindex blir således beroende på både när index infördes 2013 och när det
införs 2014, enligt följande:
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1 april 2014

1,74 %

1,56%

1,34 %

1,08 %

1 maj 2014

1,90 %

1,72 %

1,50 %

1,24 %

ljuni 2014

2,09 %

1,91 %

1,69 %

1,43 %

1 juli 2014

2,32 %

2,14 %

1,92 %

1,66 %

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08·452 70 00. Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315,lnfo@skl.se, www.skl.se
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Sveriges
Kommuner
och landsting

CIRKULÄR 14:11
2014-03-14

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
Max Ekberg, telefon 08-452 78 57 och Edward Hallgren, telefon 08-452 70 46.
Sveriges Kommuner och Landsting
Av ningen f"r tillväxt och samhällsbyggnad

-~~~\-~ ~~
Ann-Sofie Eriksson
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

§ 88 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
1. Information om fjärrvärmefrågan önskas till nästa sammanträde för
kommunstyrelsens samhällsutskott.
2. Information om flyktingmottagandet i Torsby önskas till nästa sammanträde för
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Teknisk chef Jan Esping bjuds in till nästa sammanträde för kommunstyrelsens
samhällsutskott för att svara på frågan om fjärrvärme i Torsby kommun.
3. Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren och biträdande socialchef Felicia Weinberg
bjuds in till nästa sammanträde för kommunstyrelsen för att svara på frågan om
flyktingmottagande i Torsby kommun.

Beslutet skickas till

(

Jan Esping
Gösta Kihlgren
Felicia Weinberg

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

§ 89 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-03
05- 2014-04-09.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-05-05

§ 90 Redovisning av delegeringsbeslut 2014
Dnr KST 2014/46

(

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. 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 2014-05-05

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

