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§ 147 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens arbetsutskott och förslag
till kommunens krisledningsnämnd
Dnr KST 2014/818

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
tre mandat för Socialdemokraterna, ett mandat för Moderaterna och ett mandat som
delas av Folkpartiet och Centern, där Folkpartiet har ersättarmandat
Förslag lämnas enligt följande:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S), ordf. (S), Yvonne
Broberg (S) och Nielas Persson (S)

Kjell-Erik Mattsson (S), Marianne Olsson
(S) och Eva Nordvall (S)

Gustav Olsson (M)

Mikael Persson (M)

Alf Larsson (C)

Inger Laren (Fp)

Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare är desamma som arbetsutskottets
ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsens beslut
Ledamöter och ersättare enligt ovan antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamöter
och ersättare utgör även kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämnd beslutas
av kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
De valda

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 148 Detaljbudget för kommunstyrelsen
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget. SKL:s senaste
intäktsprognos visar en minskning av intäkterna med 3,5 mkr. En ofinansierad
minskning tillsammans med osäkerheter kring olika bestämmelser och lagar samt
behoven från olika håll gör att ekonomichefen föreslår att höja PO-pålägget
(personalomkostnadspålägget) med 1,5 % för 2015 för att skaffa ett utrymme att
finansiera detta med.

Kostverksamhet
Frågan om kommunens kostverksamhet är ofta föremål för diskussioner. Kvalitet, pris,
konkurrensutsättning, frågorna är många och engagerar allt fler parter.
Kommunstyrelsen känner att man saknar inflytande, trots att kostverksamheten
utövas i kommunstyrelsens regi. Genom att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt
sätt, d.v.s. genom köpare, säljare och med en O-budget, bestämmer köparen över
kvalitet och volym och lämnar lite inflytande åt kommunstyrelsen.
Ekonomiavdelningen har getts i uppdrag att undersöka om det är möjligt att förändra
organisationen, så kommunstyrelsen åter igen kan äga frågan om kost och dess
kvalitet.
Förslag till beslut har lämnats om att budget för kost överförs från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden till kost- och städavdelningen enligt följande:
För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost enligt förslag från barn- och
utbildningsnämnden till kost- och städavdelningen med 15 608 tkr per år.
För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost enligt ovanstående förslag från
socialnämnden till kost- och städavdelningen med 6 962 tkr per år.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kostbudget
Omföring

SKOLA

(tkr)
632
796
455
525
565
2891
787
424
506
2444
4170
360
l 053

Forsbacken
skogsbacken
Kyrkbacken
Stjernebacken
Extra förskola
Holmesskolan
Olebyskolan
Aspedskolan
Östmarksskolan
Frykenskolan
Stjerneskolan
Kvisten
Kvistberget

15 608

SUMMA

Omföring

OMSORG

(tkr)

Gömmanberg
Klarastrand
Dalbygården (ink!. Fiimskogahemmet)
Lövenstrand
Solliden
Linden

952
974
1 580
1322
508
1626

SUMMA

6 962

Fakturahantering
Ekonomiavdelningen har sedan ett antal år ansvar för kommunens fakturahantering. I
samband med detta övertagande påbörjades en elektronisk hantering av alla fakturor.
Denna övergång har gjort att ett stort antal arbetstimmar har kunnat sparas i våra
förvaltningar. För ekonomiavdelningen har det dock lett till högre kostnader då d et
införskaffats ett system i storlek m ed vårt redovisningssystem samtidigt som man
avsatt en heltid att hantera detta system och alla fakturaflöden. För att finansiera
denna utveckling utan att öka den totala omslutningen har fullmäktige beslutat att

Utdragsbestyrkande
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ekonomiavdelningen debiterar en årlig avgift. Fram till år 2014 har finansieringen skett
genom att ekonomiavdelningen utdebiterat utifrån antal nyregistrerade leverantörer
och antal felaktiga fakturor som stannar i systemet.
Inför nästkommande budget/plan 2015-2017 föreslås en p ermanent ramjustering .
Föreslagen justering är beräknad utifrån tidigare års utdebitering.
Förslag till ramjustering enligt bifogad tabell:
Belopp
Förvaltning

t kr
-440

Kommunstyrelsen
varav fördelning

220

Kommunledningskansliet

-1000

Ekonomiavdelningen

30

/T-avdelning

30

HR-avdelning

210

Tekniska avdelningen
Kost- och städavdelningen

20

Fritidsavdelningen

30

Kulturavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

20
250
150

Socialnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

40

Miljö- och byggförvaltningen

15

Räddningstjänst

25

Summa påverkan på kommunens resultat

o

Förslag till beslut har lämnats enligt följande:
Administration av kommunens fakturahantering kommer från och med 2015
finansieras genom en ramändring enligt ovan.

Kapitalränta
Enligt rekommendationer arbetar Torsby kommun med kapitalkostnadsdebiteringar.
Detta för att likställa våra verksamheter med näringslivet. I princip ska allt bundet
kapital belastas med en ränta som kapitalet hade genererat om den hade varit
placerad. Räntan tillsammans med de beräknade avskrivningarna ger

Justerarens signatur

~~

Utdragsbestyrkande
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kapitalkostnader, som varje förvaltning får utdebiterad. Kapitalkostnaderna ligger
sedan till grund för olika taxor och avgiftsberäkningar.
Torsby kommuns kapitalränta har varit oförändrad under många år. På SKLs inrådan
och enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-09-22 ska internräntan sänkas från 4,2%
till3,2 %. Denna förändring av räntebelastningen ska vara kostnadsneutral för
kommunen. Den ramjustering som görs avser endast förändringen av
kapitalkostnaden och berör inte övrig driftbudget.
Räntesänkning från 4,2 % till3,2 % påverkar enligt följande:
tusentals kronor

Kommunledningskansliet
Tekniska avdelningen

Kapitalkostnadsram
lnkl. 4,2%
ränta

Kapitalkostnadsram
lnkl. 3,2%
ränta

Förändrin
g

-1082

-1056

26

-60 059

-53 577

6482

-76

-75

l

Fritidsavde lningen

-219

-205

14

Kulturavdelningen

-134

-127

7

Kost- och städavde lnin gen

skogsförvaltningen
Summa kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och räddningstjä nste n
Summa

-377

-287

90

-61947

-55 327

6 620

-1204

-1158

46

-85

- 80

s

-1591

-1527

64

-64 827

-58 092

6 735
-6 735

Finan sfö rvaltningen
Summa påverkan på kommunens resultat

o

Förslag till beslut har lämnats enligt följande:
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ramjusteringar enligt ovanstående tabell
för år 2015-2017.

Utdragsbestyrkande
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Med ovan föreslagna ändringar blir de förändrade ramarna enligt nedanstående tabell.
RESULTATBUDGET/PLAN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2016

2015

2017

-1 500

-1 600

-1 600

-151 890

-156 390

-159 390

Kommunalråd

-2 350

-2 400

-2 500

Kommunledningskansliet

-54 900

-57 350

-57 750

Ekonomiavdelningen

-6 400

-6 600

-6 900

/T-avdelningen

-3 870

-3 970

-4 270

HR-avdelningen

-7 670

-7 870

-8 170

Tekniska avdelningen

-28 510

-29 310

-30 310

Fritidsavdelning

-15 360

-15 760

-16 160

Kulturavdelning

-10 970

-11 270

-11 470

Kost- o städavdelningen

-22 550

-22 550

-22 550

skogsförvaltningen

690

690

690

Fastighetsförsäljning
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och
räddningsnämnd
Miljö- och byggförvaltning
Räddningstjänst
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa driftnetto

Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
VERKSAMHETSNETTO
skatteintäkter
Generella stadsbidrag och
utjämning
Kommun al fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

o

o

o

-218 100
-279 880

-219 100
-284 880

-223 100
-289 880

-19 400

-19 900

-20 900

-3 490
-15 910

-3 590
-16 310

-3 890
-17 010

-50
-1 500

-50
-1 500

-50
-2 000

-672 320
-34 000
-22 000
54 265
-6 650
-680 705
472 800

-683 420
-34 000
-23 000
54 265
-5 350
-691 505
483 400

-696 920
-34 000
-24 000
54 265
-2 000
-702 655
498 100

199 400
24 600
10 300
2 000
-14 500
694 600

200 000
24 600
10 100
2 000
-14 500
705 600

196 800
24 600
10 000
2 000
-14 500
717 000

13 895
2,00%

14 095
2,00%

14 345
2,00%

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 128
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-10-20 § 124

Kommunstyrelsens beslut
Detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. För budget/plan 2015-2017 överförs delar av budget enligt ovan från bam- och
utbildningsnämnden med 15 608 tkr per år och från socialnämnden med 6 962
tkr per år till kost- och städavdelningen.
2.

Administrationen av kommunens fakturahantering kommer från och med år
2015 finansieras genom ramjustering mellan kommunens förvaltningar och
kommunstyrelsen på 1 mkr enligt förslag.

3. Kapitalkostnadsram minskas för nämnder och förvaltningar enligt föreslagen
tabell för att anpassas till kommunfullmäktiges beslut 2014-09-22 om sänkt
intemränta från 4,2 % till3,2 % enligt SKL:s rekommendation.
4.

PO-pålägget för år 2015 höjs med 1,5 % och blir då 40,5 %.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 149 Taxa för lottertillstånd 2015
Dnr KST 2014/603

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxa för lotteritillstånd föreslås oförändrad, vilket innebär 400 kr/lotteri.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

c,;fj&-

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 150 Fastställelse av renhållningstaxa
Dnr KST 2014/604

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 130

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa enligt bifogat förslag fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

t

tf&

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-10-03

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

Avgift2014 Avgift2014 Avgift 2015
exklmoms inld moms exkl111-011ls
14-dagarshämtning, 190-l kärl

Avgift 2015 Ändring%
inklmoms

1308 kr

1635 kr

1360 kr

1700 kr

4,0

Månadshämtning, 190-1 kärl

814kr

1018 kr

840kr

1 050kr

3,2

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

662kr

828kr

680kr

850kr

2,7

Containerområde

662kr

828kr

680kr

850kr

2,7

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

396 kr

495kr

400kr

500kr

1,0

320kr

400kr

320 kr

400kr

o

Avgiftper exh·a sopsäck

38kr

47,50 kr

40kr

50 kr

5,3

Avgift per extra hämtning utanför
ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

50 kr

62,50kr

52 kr

65kr

4,0

2 hämtningm/vecka 360 l kärl

10 080 kr

12 600 kr

10 496 kr

13120kr

4,1

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16 384kr

20 480kr

17008 kr

21260 kr

3,8

Veckahämtning 360 l kärl

5 040 kr

6 300kr

5 248 kr

6 560kr

4,1

Veckahämtning 660 l kärl

8192kr

10 240kr

8504kr

10 630kr

3,8

14-dagarshämtning 360 l kärl

2 520 kr

3150 kr

2 624kr

3 280kr

4,1

14-dagarshämtning 660 l kärl

4 096 kr

5120 kr

4 252kr

5 315 kr

3,8

Sommarhämhung 360 l käTl

1180 kr

1475 kr

1216 kr

1520kr

3,0

Sommarhämtning 660 l kärl

1824kr

2 280kr

1878kr

2 348 kr

3,0

Extrahämtning 360 1kärl

112kr

140kr

116kr

145kr

3,6

Exhahämtning 660 l kärl

184kr

230kr

188kr

235kr

2,2

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

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1o. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 oo växel
0560 - 160 55 fax

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

Sida
1 (2)

2

H ym 360 l kärl

60kr/mån

Hyra 660 l kärl

120kr/mån

60kr/mån

75 kr/mån

150kr/mån 120kr/mån

150kr/mån

o
o

75kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580 kr

725kr

600kr

750 kr

3,4

Tömning av container 8 m 3

1172 kr

1465 kr

1220 kr

1575 kr

4,1

Törrming av container 10 m 3

1380 kr

1725 kr

1440 kr

1800 kr

4,3

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230kr

184kr

230 kr

o

Hämtning per ton

832kr

1 040kr

872kr

1 090 kr

4,8

Transport per timme

756 kr

945l<r

760kr

950 kr

0,5

2 000 kr

2 500 l<r

2 000 kr

2500 kr

o

Sopbil- Kärl15 - 30 m

20 kr

25kr

20kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30 -50 m

40 kr

50 kr

40kr

Sbkr

o
o

Hämtning av sorterat grovavfall vid
hushåll exkl hämtningsavgift
Extra debitel'ing!hämtni1tg för låttg
hämtningsväg mellan

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
·l

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

Tekniska avdelningen

Torsby kommun
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§ 151 Avgifter för avlämning av externslam
Dnr KST 2014/605

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår ökning med 2,8 % av avgifter för år 2015 för avlämning
av externslam enligt följande:
Exkl. moms
204 kr
76,8 kr per m3

0-3m3
Större mängd än 3 m3

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 131

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Av gifter för avlämning av externslam enligt ovan fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Inkl. moms
255 kr
96 kr perm3
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§ 152 Fastställelse av VA-taxa
Dnr KST 2014/606

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgifter för vatten~änster enligt bifogat förslag till VA-taxa 2015 fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

(?Xj)-

~/t(-(/-(0

72--

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

Antagna att gälla fr o m
1 januari 2015

Antagen av kommunfullmäktige den x xxxxxxxx 2014 § xxx

ABVA2015
Allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Inledning
l. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun
gäller vad som foreskrivs i lagen om a!lmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreshivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även for den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt fårordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 §lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även forstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2. Huvudman för den allmänna V A-ånläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningei1 handhas under kommunstyrelsen av tekniska
avdelningen.

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

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

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

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet,
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, fårger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 4S°C får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan
huvudmannens skriftliga medgivande.
I O. Vånneuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmarinen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfålligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga personeller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller dänned förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen
bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen.vidtagit
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åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när
huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen
bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillfdrseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå forbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från
fastighet, som ny inkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning
än den huvudmannen bestämmer.
I 3. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villleoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren förjournal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och fdretar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hurjournalföring och provtagningar ska
göras.
15. Vid anslutning till allmänt tryckav loppssystem tillhandahåller huvudmannen L T Apumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir de1mes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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VA- TAXA 2015
för användande av Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning

Definitioner
I dessa taxefcireskrifter 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, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynptmkt.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger Hantverk
Utbildning
sjukvård

Stonnarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål och som inte enligt ovanjämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd jästighet: 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 däm1ed jämställd fastighet, som används enligt
definition av bostadsfastighet rälmas vmje påböljat 300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 l O 53 som en lägenhet

Information
Utöver vad som sägs i de1ma taxa, avseende anläggnings- och brulmingsavgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns vatten- och avlopps-anläggningar
(ABVA 2015) antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xxxsamt
Information till fastighetsägare för användande av Torsby kommuns vatten- och
avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 20 14-xx-xx § xxx.

2 (13)

Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 2014-:xx-xx § xxxatt gälla från och med 2015-01-01.
Huvudman för den aiimänna 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.
A vgiftssky !dig är altemativt den som enligt 2 och 5 § § lagen om
aiimämm vattentjänster (2 006:412) jämstäiis med fastighetsägare.

Engångsavgifter
Periodiska avgifter

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

Fastigheter

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

Avgifter

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

För vilka ändamål?

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Avgiftsskyldighet
inträder

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsäljning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från
aiirnän platsmark

Nej

Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V och S,
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt
for ändamålet och informerat fastighetsägaren om forbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket l och 2 i lagen öm
allmänna vattentjänster angivna fårutsättningar 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)
Avgifterför allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter
Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet oclt därmed jämställdfastig/z et
skall erläggas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

Med moms

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
for V, och s.

42 310 kr

52 887,50 kr

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

36 431lu·

45 538,75 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta
större än 2000 m 2

11,80 kr

14,75 kr

d)

en avgift per lägenhet

8 463 kr

10 578,75 kr

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

Gemensam
förbindelsepunkt

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

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA)
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d)
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut
ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

Antalet lägenheter
bestäms efter
bygglovsritningar
Extra FP

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

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

Om- eller tillbyggnad

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

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

6.1 För mm an fastigilet skall erläggas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

Utan moms

Med moms

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

42 310 kr

52 887,50 kr

en avgift avseende upprättande
av va1je uppsättning
forbindelsepunkter
for V och S,

36 431 kr

45 538,75 kr

36,30 kr

45,38 kr

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

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

Gemensam
förbindelsepunkt

6.2 Är forbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fårdelas avgifter enligt 6.1 a) lilca mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

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

Anstånd
tomtyteavgift

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

Ökad tomtyta

6.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 6.1 c)
för tilllmmmande tomtyta som härrör från fastighet fdr vilken
tomtyteavgift inte skall anses vara fdrut erlagd

§ 7 Obebyggdfastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

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

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

Avgifterna är uttqckta 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 folj ande:

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

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

Avgifterna är uthyckta i % av full avgift.
*)Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om
föresla-iften i 5.3 andra stycket så medger.
Reducerad avgift,
specialfall

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna

ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
-en ledning 75% av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
-två ledningar 100 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a
Avgifter i övrigt:
Avgift per uppsättning FP
Torntyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift per uppsättning FP
Torntyteavgift

5.1
5.1
5.1
6.1
6.1

b)
c)
d)
b)
c)

v

s

45%
45%
45%
45%
45%

55%
55%
55%
55%
55%

Avgifterna är utt1yckta 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 avgiftema 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 avgiftema dänned
blivit högre.

Senarelagd
servisledning

Särskilt avtal

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).
Etabledngsavgiften avses täcka huvudrummens merkostnader till följd
av att m·betet ej utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.

§9
9.1 Om fdr viss eller vissa fastigheter kostnaden fdr att förse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning
avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
9.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 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,
skall erläggas dröjsmålsränta enligt§ 6 ränteJagen från den dag
betalningen skulle ha skett.

Betungande avgift

10.3 Enligt lagen om allmä1ma vatten~äJJSter skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år,
om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räJ1telagen på vmje del av avgiften som
forfaller 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 räJ1ta skall erläggas enligt l 0.2.

Förändring skall anmälas 10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov för avsett äJ1drat 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
fastighetsägm·en denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2
ut för tiden fi·ån det två månader forflutit 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 huvudmatmen ledningar utfö1is på allilat sätt eller försetts med
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader hätför.
11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befilllls skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
bmitagandet av den tidigare servisledningens allmällila del.

11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället
för och med am1at läge än redan befintlig, är huvudmatmen 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)
Avgifterfor allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
Årliga avgifter

§ 12

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

2 270 kr

2 837,50 kr

3 407 kr
7180 kr
12 586kr
18 011 kr
23 418 kr
28 960 kr

4 258,75 kr
8 975,00 kr
15 732,50 kr
22 513,75 kr
29 266,25 kr
36 200,00 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten, V
För mätt mängd mellan O och 9999 m 3

12,45lu·

15,56 kr

och mottaget spillavlopp, S

12,45 kr

15,56ln·

Tillsammans V+S

24,90 kr

31,13 kr

För mätt mängd från och med 10000m3
Jeyerera t vatten, V

8,70 kr

10,88 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,70 kr

10,88 kr

17,40 kr

21,75 kr

- per lägenhet

1137 kr

l 421,25 kr

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

11,50 kr

14,38 kr

en fast avgift för annan fastighet
per mätare och år
Qn2,5
Qn 6
Qn10
Qn15
Qn25
Qn 40 eller större

Tillsammans V+S
c) en avgift per lägenhet och år
f<ir bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet for
vatten, V,
spillvatten, S,
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet for samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgiftema.
Följande skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3
Avgift per lägenhet
Av gift efter tomtyta

14.1
14.1
14.1
14.1

a
b
c
d

v

s

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

Avgiftema är uttlyckta i procent av full avgift.

Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att for
bebyggd fastighet vattenforbrukningen tillsvidare inte slmll
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 130m3/lägenhet/år vid lägenhetsyta
< l 00 m2 och 200 m3/lägenhet/år vid lägenhetsyta > J00 m2 •
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs förbrulmingsavgiften 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 sc11ablonförbrukning antagen av huvudmannen.
Utesittningstid för vattenmätare skall följa de perioder som gäller
for kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå
till 30 m3 per lägenl1et.

Extra mätställe

12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall
erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande l 00 % av avgiften
enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattemnätare räknas som ett mätställe.

Särskild test
av mätare

12.6 Antas vattenmätare visa ammn fdrbmlming 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 kontJ·o!lpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om
vatten- och vä1memätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat,
har huvudmannen rätt att uppskatta fdrbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersölming eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av fråga11 hos statens va- nämnd.
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12.7 Har fastighetsägare begä1t undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som :fi:amgår av § 16.

Vatten till
dagvatten nätet

12.8 För spillvattemnängd, som enligt huvudmam1ens 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 huvudinannens 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 fcirorsalcar. Då spillvattnets beskaffenhet avsevält
avviker fi·ån nmmalt konnmmaltspillvatten gäller följande debiteringsunderlag och föreskrifter.
13.1 För spillvatten med en biokemisk syreförbrulrning efter 7 dygn
(BS7) som i medeltal överstiger 200 mg/1 eller för avloppsvatten med
en halt av suspenderat material som överstiger 260 mg/l erläggs en
tilläggsavgift enligt följ ande:
Halt i avloppsvatten
mg/l
9-200
200-260
>260

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

Sus p.
tillägg kr/kg
0,00 kr
0,00 kr
3,00 kr

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

Mängden avloppsvatten som tillfors avloppsanläggningen i förbindelsepunkt skall mätas kontinuerligt med indikerande, registrerande och
summerande utrustning.
I förbindelsepunkten eller på am1an av huvudmannen godkä11d plats
skall även finnas utrustning för kontinuerlig mätning och registrering
av temperatur, pH och anordning för automatisk provtagning av
flödesproportionella 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 egenkontrollpro gram.
Brukaren installerar och underhåller utrustning enligt ovan. Kontroll av
mätare skall ske enligt egenkontrollprogram.

13.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i mmat avseende där biokemisk syreförbrulming avsevält avviker fi·ån nmmalt komnnmalt
spillvatten äger kommunen utfärda särskilda föreskrifter och
debiteringsgrunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

§ 14 TillTörs avloppsnätet större spillvattenmängd än som
svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift får
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 huvudmam1en och
fastighetsägaren.
11 (13)

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras
efter am1an grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden
mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
Obebyggd
fastighet
Särskild service

Särskilt avtal

§ 15 För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas.

§ 16
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller
har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmam1en debiteras följande avgifter:
Utan moms Med moms
Nedtagning eller uppsättning av mätare
(gäller ej öppnande eller avslutande av
abonnemang)
908 kr l 135,00 kr
569kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel
711,25 kr
Montering eller demontering av strypbricka
i vattenmätare
908 kr l 135,00 kr
Länsning av vattenmätarbrum1
865 kr l 135,00 kr
Byte av sändelirusen eller skadad
vattenmätare, inkl ny mätare
Självkostnad
Provning av vattenmätare vid ackrediterad
provningsanstalt
Självkostnad
Underlåtenhet att lämna tillträde vid besök
568,75 kr
för kontroll, avläsning, byte vattemnätare
455 kr
Byggvatten mätarskåp
-uppsättning och nedmontering av mätarskåp
l 102 kr l 377,50 kr
-hyra av mätarskåp per månad
551,25 kr
441lu
skötselavgift brandposter per styck
965,00 kr
772lu
§ 17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigbetema med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsmmådet i övrigt, skall enligt lagen om
alhnäm1a vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
17.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 12-15 får huvudmmmen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller mman avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Avfallskvarn

17.3 Fi1ms inom fastighet, får vilken den allmänna va- anläggningen
brukas, avfallskvarn installerad efter medgivande av huvndmam1en
utgår avgift härfår 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 eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad fårbrukning eller annan grund som anges i
§§ 12-15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt l 0.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för vmje debitering
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig forbrukning bör ske i
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dä1jämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Abonnent med
speciella krav

§ 19
Har fastighetsägme begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens va- förhållande, får huvudmmmen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller atman avgiftsskyldig om avgiftens storlek

Årlig reglering
av avgifter

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

Taxans införande
Taxan träder i kraft

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. De brulmingsavgifter enligt
§§12.1, 12.3 och 12.7 samt§ 14, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall dock tillämpas, i fråga om den vattemnängd som
levereras och den spillvattemnängd som släpps ut, fi:ån nä1mast
föregående avläsning.

Tvist
Tvist

§ 22 Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmam1en
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 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 153 Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck
Dnr KST 2014/607

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Torsby kommun driver fjärrvärmeanläggningar i Östmark och Syssiebäck
Fjärrvärmeanläggningen i Östmark har 24 abonnenter, 5 kommunala och 19 privata.
Fjärrvärmeanläggningen i Syssiebäck omfattar 6 kommunala fastigheter, cirka 40
lägenheter ägs av Torsby Bostäder och 3 av privata abonnenter.
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift, som för närvarande är
olika för både Östmark och Syssiebäck
För att införa en standardavgift för båda områdena och för att täcka högre kostnader
för anläggningarna, föreslås för 2015 att Östmarks rörliga och fasta avgifter gäller för
båda anläggningarna. Det betyder att den rörliga avgiften i Syssiebäck sänks från
0,78kr (0,98 kr inkl. moms) till 0,73kr (0,91 kr inkl. moms), och den fasta avgiften höjs
från 2 080kr (2 600kr inkl. moms) till2 470kr (3087 kr inkl. moms) för småhus, och från
1 200kr (1 500 inkl. moms) till1 425 kr (1 781kr (inkl. moms) för lägenheter.
A v gifterna i Östmark är oförändrade.

Handlingar i ärendet
Korrununstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 133

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ , R._O U1-

t1- rD ::JJ_

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck för 2015 fastställas enligt tabell nedan:
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck för 2015 fastställas enligt tabell nedan:
Kostnad
exkl. moms
Rörlig kostnad
Kr/kWh
Fast kostnad
Småhus kr/år
Fast kostnad
Lägenhet kr/år

Kostnad
inkl. moms

0,73

0,91

2 470

3 087

1425

1781

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

{)tG? ~

Qo 1f1 -ll -Il) Jl

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 154 Fastställande av vägbidrag
Dnr KST 2014/608

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 134

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för vägbidrag enligt ovan fastställs.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

<Mf- 9/JfC(-11 -!!J /L

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår höjning av timpris för GS-personal (hantverkare och
maskinförare) med 2,4% enligt följande:
Exkl. moms

Inkl. moms

För debitering av externa kunder föreslås

372 kr/tim

465 kr/tim

För debitering av interna kunder föreslås

338 kr/tim

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 135

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
GS-arbete för 2015 debiteras enligt ovanstående.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

r/i
v
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Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 156 Fastställande av tomtpriser
Dnr KST 2014/610

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2006-12-20, § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställande av tomtpriser vid försäljning av tomtmark för bostads-, fritids-,
handelsrespektive industriändamål inom detaljplanområden till kommunstyrelsen.
Nedanstående oförändrade tomtpriser föreslås gälla fr.o.m. 2015-01-01;
l. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanområden
ska ske till följande priser:

A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i kommunen i övrigt

100kr/m2
25 kr/m2

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 136

Justerarens signatur

~
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tomtpriser enligt ovan fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 157 Felparkeringsavgifter 2015
Dnr KST 2014/611

Sammanfattning av ärendet
Oförändrade parkeringsavgifter för 2015 föreslås:
l. 1000 kr för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för personer
med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 137

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Parkeringsavgifter för 2015 föreslås oförändrade enligt ovan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 158 Kopieringstaxa 2015
Dnr KST 2014/612

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en
myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän
handling har kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift ska vara
fastställd av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.
Kopiering till allmänhet svart-vita kopior
A4- 2 kr/kopia
A3 - 3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar svart-vita kopior
A4-50 öre/kopia
A3 - l kr/kopia
Kopiering internt svart-vita kopior
A4 och A3 - 25 öre/kopia
Kopiering internt färg
A4 och A3- 2 kr/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till lO kopior ingen avgift därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt A4-5 kr/st A3 -lO kr/st Kommunens förvaltningar tillhandahåller
inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopieringstaxa 2015.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 138

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kopieringstaxa för 2015 föreslås vara oförändrad enligt ovan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 139

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxor och avgifter för kulturavdelningen föreslås oförändrade, enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Taxor och avgifter inom kulturavdelningen
2015
Kulturavdelningen föreslår följande taxor och avgifter inom kulturavdelningens
verksamhetsområde.

(

(

Biblioteket

2014

2013

%

Förseningsavgifter
Inga avgifter för barn
under 16 år och
skolungdom.

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

Samma avgifter

O%

Ersättning för skadade
eller borttappade media
Om värdet avviker
väsentligt görs individuell
bedömning

Vuxenbok även CD 200 kr
Barnbok 100 kr
Tidskrift 25 kr
Video/d vd/cd 200 kr

Samma avgifter

O%

Övriga avgifter
Föreningar, elever betalar
inte för kopiering och
utskrifter
Kopiering, gratis ur
tidningar/tidskrifter

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

Samma avgifter

O%

Samma avgifter

O%

Sammanträdesnrm 400
Uthyrning av lokal på
huvudbibliotek.
kr/halvdag. 600 kr/heldag
Föreningar betalar ingen
avgift

{

g
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§ 160 Månadsuppföljning för september
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein berättar om månadsuppföljning till och med september
för Torsby kommun.
Nämnder och kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 800 tkr per 30 september
2014. För helårprognostiserasett underskott 300 tkr. I dagsläget har kommunen inte så
tidiga månadsstängningar, därför kan det finnas vissa avvikelser när det gäller
rapporterade siffror till nämnd. Under slutet av året kommer det att införas snabbare
månadsstängning och då kommer det inte att vara en differens mellan de siffror som
presenteras i nämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott mot den totala
driftredovisningen som rapporteras till kommunstyrelsen.
Bl. a. diskuteras barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat på 1,5 mkr.
Förskola och skolbarnomsorg redovisar ett underskott på närmare 900 tkr. Detta beror
till stor del på skolbarnomsorgen, t.ex. vid Holmesskolan. Där har bemanningen vid de
flesta enheter varit högre än budgeterat, beroende på vistelsetider och att antalet
inskrivna barn varit högre.
Grundskolan redovisar ett underskott på 300 tkr. I den budgetmodell som nämnden
använder påverkas tilldelad budget utifrån antalet elever. Vid ytterskolorna är
elevantalet på en så låg nivå att den budget som tilldelats inte räcker till för att täcka
det behov som finns av pedagogiska insatser.
Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 200 tkr. Både ungdomsgymnasiet och
gymnasiesärskolan visar ett överskott för perioden medan komvux redovisar ett
underskott. För komvux väntar nämnden både statsbidrag och intäkter från andra
kommuner som kommer in senare under året. Kommunfullmäktige har 2014-10-27
behandlat nämndens äskande och beslut fattades om att tillföra barn- och
utbildningsnämnden l 650 tkr. Resterande underskott måste nämnden hantera själv
inom sin egen budgetram. Förvaltningens förslag är att ett sparbeting på 1,5 mkr läggs
ut på Stjerneskolan. Nämnden bedömer att med de tillskott och omfördelningar som
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11 -03

beslutats ska nämndens totala budget för 2014 hållas.

Handlingar i ärendet
Månadsuppföljning till och med september 2014 Torsby kommun 2014-10-27

Kommunstyrelsens beslut
Månadsuppföljning till och med september 2014 för Torsby kommun läggs till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
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§ 161 Lånelöfte
Dnr KST 2014/776

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-10-20

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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§ 162 Representant till Finnskogens Natur och
Kulturparks extra årsmöte
Dnr KST 2014/813

Sammanfattning av ärendet
Den 8 november ska Finnskogen Natur och Kulturpark ha ett exh·a årsmöte. Torsby
korrunun representeras av två personer, Suzanne Palmquist och Annika Wredenberg.
Bland de norska deltagarna finns politiker representerade och kulturchefen anser att
Torsby kommun också bör representeras politiskt vid detta extra årsmöte.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Annika Wredenberg 2014-10-28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) får i uppdrag att delta på
Finnskogen Natur och Kulturparks extra årsmöte den 8 november. Till ersättare utses
Nielas Persson (S).

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg
Ann-Kah·in Järåsen
Nielas Persson

Utdragsbestyrkande
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§ 163 Kommunstyrelsens politiska
organisation
Dnr KST 2014/784

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Vid ingången av förra mandatperioden fördes en diskussion om huruvida
det skulle finnas ett eller två utskott under kommunstyrelsen. Den då tillträdande
kommunstyrelsen valde att man skulle ha två utskott, dvs ett samhällsutskott (kssu)
och ett arbetsutskott (ksau). Det skedde en fördelning av uppdragen och ansvar mellan
dessa bägge utskott. Erfarenheten att ha två utskott under kommunstyrelsen är att det
understundom kan uppstå oklarheter avseende ärendehantering. Samtidigt så får man
bereda ärenden i bägge utskotten i de fall de skall vidare för beslut i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige.
Förslag på förändring: Utifrån behovet att få en enklare och tydligare hantering samt få
en bättre och en mer samlad bild av ärendena så förslås att kommunstyrelsens
samhällsutskott avvecklas. Samtliga ärenden som fortsättningsvis skall hanteras inom
utskottets delegation eller beredas till kommunstyrelsen skall ske i arbetsutskottet.
Ksau föreslås bestå av lika antalledamöter och ersättare som har varit aktuellt under
den gångna mandatperioden, d.v.s. 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck- kommunstyrelsens politiska organisation
2014-10-23

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsens samhällsutskott tas bort i och med den nya
mandatperioden 2014-2018.

2. De delegeringar som kommunstyrelsens samhällsutskott haft ska föras över till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag
att justera delegeringsförteckningar utifrån beslutet enligt punkten.
Justeringarna skall delges kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till
Anders Björck
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Firmatecknare för Torsby kommun
Dnr KST 2014/800

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens firma tecknas för tiden 2014-10-15 och fram till nästa val av
kommunstyrelsens ordförande Ann-Kah·in Järåsen (S) eller vice ordförande Alf
Larsson (C), med kontrasignatur av kommunchef Thomas Stjerndorff eller bitr.
kommunchef Anders Björck

Beslutet skickas till
De valda

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 165 Kommunalrådets arvode 2015
Dnr KST 2014/782

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på
kommunalrådets heltidsarvode från och med 2004 ska motsvara ett genomsnitt av
chefsgruppens löneutveckling inklusive kommunchefens lön under året.
Chefslönerna för 2014 gav ett utfall på 3,12% i höjning, nuvarande arvodesnivå är
46 620 kr /månad. Beräknad ökning föreslås till1450 kr/ månad.
Kommunalrådets arvode från och med 2015-01-01 föreslås uppgå till48 100 kr/månad

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck- kommunalrådets arvode 2014-10-21

Jäv
Ann-Katrin Järåsen (S) deltar inte i beslutet p .g.a. jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunalrådets arvode uppgår till48100 kr/ månad från och med 2015-01-01.

Beslutet skickas till
Anders Björck
HR-avdelningen

Justerarens signatur
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§ 166 Förtroendevaldas arvode 2015
Dnr KST 2014/781

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode skall höjas till48 100 kr/ månad från och
med 2015-01-01 enligt av fullmäktige beslutade princip.
Förtroendevaldas arvoden föreslås som följd av detta höjas enligt nedanstående
förslag.
Uppdrag

Arvode/månad 2014

Arvode/månad 2015

Kommt.mstyrelsens ordf
Kommunstyrelsens v. ordf
Arbetsutskottets ordf KS
Samhällsutskottets ordf KS
Socialnämndens ordf
Socialnämndens v. ordf
Socialnämndens au ordf
Barn- och utbildningsnämndens ordf
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningsnämndens au ordf
Miljö-, bygg- o räddningsnämndens ordf
Miljö-, bygg- o räddningsnämndens v ordf
Kommunfullmäktiges ordf
Överförmyndarnämndens ordf
Torsby Bostäders AB ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf
Torsby Flygplats AB ordf
Revisor i kommunen
Valnämndens ordf
Valnämndens ordf vid valår

46 620

48 100

18 650 (40 %)

6 990 (15%)

7 200 (15%)

3 730 (8%)

3 850 (8%)

3 730 (8%)

3 850 (8%)

6 060 (13%)

6 250 (13%)

2 800 (6%)

2 900 (6%)

2 800 (6%)

2 900 (6%)

4 660 (10%)

4 800 (10%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

l 400 (3%)

1 450 (3%)

5 000

5 000

lO 000

10000

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådslönen.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/ hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
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också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samrna regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetimmer är 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.
Under sammanträdet diskuteras arvodet till kommunstyrelsens vice ordförande.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck- arvode förtroendevalda 2015-2014-10-21

Jäv
Alf Larsson (C) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kornmunfullmäktige antar ovanstående förslag om arvode till de
förtroendevalda för år 2015, bortsett från arvodet till kommunstyrelsens vice
ordförande. Beslut om arvode för ordföranden i bolagen ska respektive bolag
besluta om på bolagsstämman.

2.

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

Beslutet skickas till
Anders Björck
HR-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 167 Svar på motion om jaktarrendepriser
Dnr KST 2014/275

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg (V) och Kent Hallesson (V) har till kommunfullmäktige 2014-04-22 §52
lämnat en motion som lyder:
"Kommunen har år efter år höjt arrendepriserna på jakt enligt oss till en nivå som inte
längre är relevant. Vargen har drastiskt ökat och förmodligen är vi den vargtätaste
kommunen i Sverige. Detta har medfört att jakt med löshund inte längre kan bedrivas
inom många områden. Älgstammen har också minskat markant och många områden
inom kommunen har inte längre en jaktbar älgstam. Jägare vi talat med överväger att
säga upp sitt arrende om inte en ändring sker. Vi föreslår därför att: Kommunen ser
över sin prisbild och sänker arrendepriserna till1995 års nivå."
Svar: Torsby kommun arrenderar ut 77 jakträtter inom 21 jaktvårdsområden. Priserna
och den årliga prisutvecklingen för jaktarrendena beslutades av kommunstyrelsen
2005-04-11 (Ks § 77, 05.126/434) enligt följande:
l. Jaktarrendet fastställdes till2 300 kr och för ungdom tilllOOO kr, för jaktåret
2005/2006.
2. Jaktarrendet fr.o.m. jaktåret 2006/2007 reglerades enligt förändringarna i
konsumentprisindex med mars månad 2005 som basmånad.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkom.

Jaktarrendepriset för jaktåret 2014/2015 är 2576 kr (3220 kr inkl. moms) för arrendator
över 25 år och 1000 kr (1250 kr inkl. moms) för arrendator till och med 25 år.
Kommunen har under året fått ett fåtal avsägningar av jaktarrenden på grund av för
hög prisnivå. Samtidigt har vi fått en ökad tillströmning av nya arrendatorer under 26
år och det upplever vi som positivt då snittåldern hos arrendatorerna har varit
stigande.
Jämförande arrendepriser visar ett varierande prisspann mellan 2400 till2600 kronor
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varför en prisändring till1995 års prisnivå på ca 2000 kronor inte är motiverad.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Jaktarrendepriser fastställs till2400 kronor för jaktåret 2015/2016 för
arrendatorer som fyllt 30 år.

2. Jaktarrendet fastställs till1000 kronor för jaktåret 2015/2016 för arrendatorer
under 30 år.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
4. Jaktarrendena fastställs i samband med att kommunens detaljbudget årligen
beslutas.
5. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan Esping

Utdragsbestyrkande
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§ 168 Svar på medborgarförslag angående
redovisning av Mejeritomtens samtliga
kostnader
Dnr KST 2013/296

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson har lämnat följande medborgarförslag:
"Fortfarande är det många som har synpunkter på hur Mejeritomten användes för
gemensamma utnyttjanden och hur viktigt det var att utnyttja till ett höghus.
Nu finns höghuset och den och säkert också kostat många miljoner av skattemedel för
att ordna en tomt och färdigställa den för bebyggelse.
Detta både interna och externa kostnader.
Eftersom det inte vad jag kan förstå inte förekommit någon som helst debatt eller
redovisning av detta projekt är det väl på plats att man redovisar samtliga kostnader
för Mejeritomten i nuet och i framtiden åtagna kostnader."
Förslagställaren har även skickat ett ytterligare brev där han efterfrågar svar på
medborgarförslaget samt tillägger:
"Det är viktigt att man redovisar detta. Många anser att detta bygge är felplacerat.
Besökare och även många andra känner inte igen sig längre i Torsby. Torsby som en
gång i tiden var ett lite men mysigt samhälle."
Svar: Ett led i kommunens planer på att modernisera centrumkärnan för att skapa en
tryggare och lugnare trafikmiljö för de "mjuka trafikanterna" och därigenom stimulera
till ökad handel och även tillföra nya bostäder i cenh·um, vilket har varit, och fortsatt
är, en efterfrågad bristvara, var att detaljplanelägga tomten där det nedlagda mejeriet
fanns.
Efter rivning av mejeriet genomfördes en arkitekttävling där allmänhetens synpunkter
på områdets utformning arbetades in, fastställdes en ny detaljplan 2009.
Den nya detaljplanen möjliggjorde att på den gamla Mejeritomten och Nya Torgets

Justerarens signatur

citJ

~(g_

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

parkeringsplats bygga en ny trafiksäker parkeringsplats, anlägga en ny sträckning av
Biografgatan samt bygga två flerbostadshus.
De nya fastigheterna med byggrätt för flerbostadshus såldes till Torsby bostäder AB
som genom bildandet av en bostadsrättsförening på den ena fastigheten byggde det
s.k. höghuset med 25 lägenheter.
Kommunens kostnader för möjliggörandet av byggrätterna för bostäder på gamla
Mejeritomten kan inte särredovisas då projektet omfattar stora infrastrukturåtgärder
med ombyggnad av gator, ledningar, parkeringsplats, torgplats och trafikmiljöer.
Projektet har pågått sedan 2005 med ett flertal delprojekt där projektupphandlingarna
inte har särredovisat kostnaderna för bostadsbyggrätterna.
En grov uppskattning av de totala kostnaderna för kommunens åtagande för att
genomföra detaljplanen ligger på ca 9 miljoner kronor. Delkostnaden för
bostadsbyggrätterna avseende mark- och fastighetskostnader, ledningsanpassning
m.m. torde inte överskrida 500 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 155

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Stig Larsson
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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§ 169 Utbyggnad kommunförrådet
Dnr KST 2014/743

Sammanfattning av ärendet
För att iordningställa nya arbetsplatser för tekniska avdelningens tjänstemän på
kommunförrådet behövs en tillbyggnation av kontorsrum. Detta kan ske genom en
tilldockning på norra gaveln på befintlig kontor- och personaldeL Genom denna
centralisering uppnås en tätare kontakt mellan arbetsledare och kollektivpersonaL
Tillbyggnationen ökar även servicegraden för besökare genom att en ny besöksentre
placeras närmare tillfarten och på östra sidan av byggnaden.
En ny eldriven grind kan monteras vid infarten varvid säkerheten inne på
förrådsområdet ökar, då enbart tjänstefordon eller av personalen godkända fordon får
tillträde.
Projektet kan delas i två etapper med huvudsakligen grundarbeten under 2014 och
färdigställande under våren 2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-10-20 § 129

Kommunstyrelsens beslut
l. Byggprojekt Tillbyggnad av kommunförrådet godkänns.
2. Investeringsramen för tekniska avdelningen tillförs 750 000 kr. Finansiering sker
inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen.
3. Resterande byggkostnad är kalkylerad t4 2 650 000 kr och finansieras i
investeringsramen för 2015.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 170 Svar på motion om flygplatsutveckling
Dnr KST 2013/368

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 151

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Kommunfullmäktige
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§ 171 Vandringsleder- ansvar och skötsel
Dnr KST 2014/756

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S*rndorff föredrar ärendet och förklarar att efterfrågan på
vandring som turistaktivitet ökar stadigt. Turistbyråerna upplever ett stort och
växande intresse, både från våra befintliga gäster och i de externa förfrågningar som
kommer in. Vandringsturisten kräver ett väl tillrättalagt system med kvalitetssäkrade
leder och utförligt informations- och kartmaterial. Torsby kommun har idag endast en
led som fullt ut lever upp till dessa kriterier (7-torpsleden, med Kulturförvaltningen
som nyt~anderättshavare). För att kunna marknadsföra området som ett attraktivt
vandringsdistrikt måste genomgripande åtgärder genomföras.
- Kvalitetssäkrade leder med tydligt nyt~anderättsansvar och skötselplaner.
- Anpassning till kraven hos "dagens" vandringsturist vad beträffar svårighetsgrad,
kommunikationer, informationsmaterial och säkerhet.
Arbetet kräver noggrann förankring vad beh·äffar markägarfrågor och ansvar. Vad
beträffar avtalsskrivande och skötselplaner så måste det ses i ett långsiktigt och
hållbart perspektiv. Alltför många leder har anlagts med hjälp av tillfälliga bidrag och
insatser, för att senare hamna i förfall när ansvarsfrågan inte klarlagts från början. Två
leder har prioriterats för upprustning och kvalitetssäkring:
- Hovfjällsleden (Torsby- Hovfjället). Denna led efterfrågas särskilt mycket tack var
sin sträckning som sammanbinder Torsby Sportcenter med Hovfjället Stort behov av
röjning och ny märkning.
- Nordvärmlandsleden (Ransby- Långberget- Höljes). Mycket attraktiv och viktig led
för kommunens norra del. Markavtal saknas för stora delar av leden och behov av
röjning och märkning föreligger för att göra leden kvalitetssäkrad.
Vid samråd mellan kommunens turismavdelning, arbetsmarknadsavdelning (AME)
och fritidsavdelning har möjligheten framkarmnit att AME skulle kunna åta sig röjning
och övrigt praktiskt arbete med lederna. Detta måste naturligtvis förankras politiskt
och budgetmässigt. Arbetsinsatsen kan lösas med befintlig resurs men tillkommande
materialkostnader måste tillföras verksamheten.
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Vad beträffar Hovfjällsleden lär inga markägarfrågor/problem föreligga, utan här
krävs främst en röjning/upprustning och uppdaterad märkning. Nordvärmlandsleden
är mer problematisk då det saknas markägaravtal för avsevärda sträckningar längs
leden. Företrädesvis är detta mark som ägs av Bergvik Skog och som tidigare föranlett
en tvist mellan Bergvik och de tidigare nyttjanderättsinnehavarna Nordvärmland
Friluftsområde Ekonomiska Förening.
Långbergets Sporthotell har övertagit avtalen för merparten av ledens södra del och
kommer att ansvara för skötseln av detta avsnitt. För den norra delen däremot saknas
avtal och frågan uppkommer om Torsby kommun skulle kunna h·äda in som
nyt~anderättshavare och ta över nödvändiga avtal. Skötsel av leden skulle kunna
åläggas AME eller Långbergets SporthotelL
Under sammanträdet diskuteras frågan om kommunen kan ta ansvar för ett antal
nyckelleder och kvalitetssäkra ett basutbud av bra vandringsmöjligheter i området.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en organisation
som kan ansvara för skötseln av Hovfjälls-och Nordvärmlandsleden.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 § 143

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att ta fram en organisation som ska
kunna ansvara för skötsel av Hovfjällsleden och Nordvärmlandsleden. Organisationen
ska vara hållbar över tid.

Beslutet skickas till
Mats Olsson
Thomas S*rndorff
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§ 172 Information om införande av digital
nämndadministration
Dnr KST 2014/797

Sammanfattning av ärendet
Administrativ chef Ann-Margreth Edberg informerar om digital nämndadministration.
Under föregående mandatperiod kom förslaget att skicka sammanträdeshandlingar
digitalt till alla ledamöter i kommunfullmäktige och i övriga nämnder. Personalbyte
har fördröjt denna process.
Under året har nämndsekreterara haft ett antal gemensamma träffar för att finna
gemensamma lösningar som underlättar administrationen av sammanträden.
För att få en enhetlig behandling av sammanträdeshandlingar, sänka kostnaderna för
utskicken och underlätta för politiker föreslås kommunen införa läsplattor som
sammanträdesapplikation.
Kostnader: Dagens kostnader för utskick till enbart kommunfullmäktige är ca 100 000
kr per år. Kostnaden för digital mötehantering för samtliga nämnder skulle vara 102
000 kr per år plus en startkostnad år l p å 20 000 kr. Om kommunen tecknar ett
treårsavtal ger det 15 procent rabatt v ilket minskar kostanden med ca 15 000 kr de tre
första åren.

Kommunstyrelsens beslut
l . Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till införandet av läsplattor till
kommunfullmäktige och samtliga nämnder.
2. Adminish·ativa chefen får i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och ta fram förslag
på finansiering.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 173 Redovisning av delegeringsbeslut 2014
Dnr KST 2014/46

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

Handlingar i ärendet
Redovisning av delegeringsbeslut 2014-10-29

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut
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§ 174 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-09-10
-2014-10-16

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
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§ 175 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S*rndorff informerar om flygplatsen och flygbolaget A VIES, i
och med det flygplan som kanade av landningsbanan vid Torsby Flygplats för en tid
sedan. Thomas informerar bl. a. om att den Svenska Haverikommissionen kommer att
presentera en utredning i februari 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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