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§ 101 Detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget inför 2013. En ny
intäktsprognos har tagits fram för 2013 och en uppdatering av resultatbudget/plan har
gjorts.
Nänmder och avdelningar har nu gjort sin detaljbudget för 2013. Vid dagens
sammanträde deltar teknisk chef Jan Esping för att redovisa en ytterligare bearbetad
detaljbudget och äskanden inför 2013.
Skolchef Fredric Norlin deltar också vid dagens sammanträde för att redovisa de
äskanden som barn- och utbildningsnämnden har inför 2013.

Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen

Till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober var inte detaljbudgeten för
tekniska avdelningen färdigbearbetad. Till dagens sammanträde har en total
genomgång av affärsverksamheter gjorts för att detaljbudgeten för 2013 ska vara rätt
fördelad. En presentation gjordes av affärsverksamheterna och diverse åtgärdsförslag
redovisades för att komma till rätta med de avvikelser som finns.
Affärsverksamhet Industrifastigheter

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

Uldragsbeslyrkande
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forts ks au § 101 detalj budget 2013, slutlig avstämning
Affärsverksamhet Hyresfastigheter

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

Planerad försäljning av 25 lägenheter
Ta fram ett styrdokument för hantering av sociala lägenheter
Ta fram regler för styrning av central bostadsuthyrning
Öka attraktiviteten i våra boenden genom förbättrade miljöer
Bättre felanmälningssystem
Införande avegenkontroll och ronderingsrutiner
Målsättningen är att inom tre år uppnå en vakans om 10 %

Affärsverksamhet Interna lokaler

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

Affärsverksamhet Allmänna lokaler

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

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 101 detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Atgärder för att förbättra resultat;

.Löpande utredning på denna grupp av fastigheter pågår för att minimera
kosh,aderna
Äskanden

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

• Röjning/slaghack i egen regi 100 tkr
• Minskat vägbidrag från 10 % till 5 % (taxa) 625 tkr
• Brandvatten (debitera räddnings~änst) (taxa) 150 tkr
• Asfalt för att upprätthålla gatuplan 800 tkr
Konsekvenser totalt 1 675 tkr.
Enligt uppdrag från kommunstyrelsens samhällsutskott den 22 november och fortsatt
uppdrag av kommunstyrelsen den 5 november har kOlmnunalråd Håkan Laack och
ekonomichef Angela Birnstein varit tekniska avdelningen behjälplig med framtagande
av budgetförslaget och diskussioner kring tekniska avdelningens förslag till äskande
och konsekvenser.
Tekniska avdelningen äskandena och konsekvenser diskuteras av arbetsutskottet och
där enas man om att bevilja 250 000 av äskade Inedel.
När det gäller listan över konsekvenser för en budget inom ram föreslår tekniska en
sänkning av årligt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag från 10% till 5%.
Arbetsutskottet anser att bidragsnivån skall vara oförändrad. Konsekvenserna får
inrYlmnas i tekniska avdelningens budget.

Justerarens signatur
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forts ks au § 101 detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Tekniska chefen Jan Esping presenterade investeringsbudget för 2013 för kännedom
och sen för vidare räckning till kommunstyrelsen . Investeringsbudgeten ryms inom
reinvesteringsramen.
It-avdelningen

Äskanden;
- Avtal med Quadracom förlängs till sista juni 2015 enligt avtal. För 2013 äskar IT
avdelningen 250000 sek. Finansiering för åren 2014 och 2015 tas upp i vårens
budgetberedning.
- IT avdelningen äskar medel till utbyggnad av bredband för 2013 med 2000000 sek.
Kommunchef

Äskanden;
- För att säkra att den nya verksamheten "Trygghetsboende" kan fortsätta på samma
sätt som under 2012 och under ombyggnation äskas 500 000 sek. Medlen skall
användas att finansiera de personer inom arbetsmarknadsenheten som bedriver
verksamheten för tillfället.
-Förstärkning av kommunstyrelsens, ansvar kommunchef, verksamhet TUAB med
280 000 sek under 2013 för att förstärka organisationen under omorganisation.

Till vårens budgetberedning 2013 bör det övervägas om handlingsprogralllinets medel
istället ska fördelas ut för att få en enklare hantering av detta.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnällli1den (BUN) har fastställt detaljbudget för förskola och
grundskola samt för de förvaltningsövergripande kostnaderna.

Utdragsbestyrkande
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Äskanden;
• BUN äskar 400 000 sek för att kunna tillföra ytterligare resurser för skolorna j
Östmark, Asped samt högstadiet på Kvistbergsskolan fr. o. m. hösten 2013
• BUN äskar 1 000000 sek för att kunna erbjuda icke lagstadgade utbildningar inom.
vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden (undersköterskor o svets)
• BUN äskar 300000 sek(kst 2012/492.60) för att finansiera utökad barnomsorg i Höljes
Utredningen kring Gymnasieskolan pågår och barn- och utbildningsnämnden ber om
förlängd handläggningstid.

Finansiella mål
Ekonomichef Angela Birnstein presenterar förslag på finansiella delmål för 2013 och
långsiktiga mål.
• Nettokostnadsandelen för 2013 skall högst uppgå till 99 % och bör senast 2015 uppgå
till högst 97 %.
• Kommunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 % och bör senast år 2015 uppgå
till minst 38 %.

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

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 8

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ks au § 101 detaljbudget 2013, slutlig avstämning
Kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Tekniska avdelningens budget antas enligt förslag

2.

A v tekniska avdelningens äskanden om 270 000 sek beviljas 250 000 sek

3.

De planerade besparingar/effektiviseringar inom affärsverksamheten om 2 000 000
sek skall följas upp löpande. När 1 000 000 sek av besparingen är uppnådd
kommer ytterligare 1 000 000 sek tillföras tekniskas budget. Dessa medel konuner
att placeras på ett särskilt konto. Tillförda medel skall användas bland annat för
asfalteringar enligt gatuplan .

4.

IT-avdelningen beviljas 250000 sek för 2013 att finansiera Quadracom-avtalet med.
Finansiering för 2014 och 2015 hänvisas till vårens budgetberedning.

5.

IT-avdelningen beviljas 2 000 000 sek för bredbandsutbyggnad. Inriktningsmål är
att satsa 2 000 000 sek årligen under minst 3 år för detta ändamål. Dessutom
kOlmner en projektledare att behövas som i första hand skall finansieras med
projektrnedel eller inom ramen. Vid behov kan frågan om finansieringen tas upp
under året.

6.

Kommunchefens äskar 280 000 sek för att förstärka budgeten för TUAB under ett
år. Beredningen föreslår att förstärka budgeten med 250 000 sek för 2013.

7.

KOlmnunstyrelsens budget utökas med 500 000 sek enligt äskanden att finansiera
den nya verksamheten "Trygghetsboende" under 2013 och under ombyggnation.
Pengarna skall finansiera personal inom arbetsmarknadsenheten.

8.

Barn- och utbildningsnämnden har äskat 400 000 sek för skolorna i ÖShnark,
Asped och Kvistbergsskolan samt 300000 sek för det utökade barnomsorgen i
Höljes. KSAU föreslår att bevilja sammanlagt 500 000 sek för båda punkter.

9. Barn- och utbildningsnämndens äskanden om 1 000000 sek för att erbjuda icke
lagstadgade utbildningar inom vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden
avslås. Ärendet är välkommet igen till KSAU när utredningen om gymnasieskolan
är klar.

Justerarens signatur
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10. Övriga nämnder och förvaltningar har anmält att man klarar sig inom beviljade
ralnar.
11. Resultatbudget/plan enligt bilaga. Arbetsutskottet lämnar detaJjbudgeten enligt
bifogat förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige för kännedorn och beslut.
12. Nämnder och förvaJhlingar som inte har lämnat mål och nyckeltal för 2013
uppmanas att snarast dock senast sista december presentera dessa.
13. Finansiella mål för 2013 antas;
*Nettokostnadsandelen för 2013 skall högst uppgå till högst 99 %
*KOlmnunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 %
14. Långsiktiga mål antas;
*Nettokoshladsandel bör senast år 2015 uppgå till högst 97 %
*KOJmnunens soliditet bör senast år 2015 uppgå till minst 38 %

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Resultatbudget/plan 2013
Förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 till kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige
Fullmäktige
Revision

Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Ko mmu n led ningskansliet

-1480

O

-1480

-848

O

-848

-632

O

-632

-132000

-4250

-136250

-2300

O

-2300

-54640

-750

-55390

Ekonomiavdelningen

-5300

O

-5300

IT-avdelningen

-3200

-2250

-5450

Personalavdelningen

-7460

O

-7460

Tekniska avdelningen

-34500

-1250

-35750

Fritidsavdelning

-14400

O

-14400

Kulturavdelning

-10800

O

-10800

Kost- o städavdelningen

O

O

O

600

O

600

Barn- o utbildningsnämnden

O
-231000

O
-500

Omsorgsnämnden

-266000

O

-231500
-266000

-18290

O

-18290

Miljö- och byggförvaltn

-2760

O

-2760

Räddningstjänst

-15530

O

-15530

-50

Skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning

Miljö-, bygg och räddningsnämnd

Valnämnden

O

-50

O

-1380

O

Skatteintäkter

449270

-4370

444900

Generella stb och utjämning

190282

4218

194500

23000

23600
4700
2000

Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning

4978

600
-278

Finansiella intäkter

2000

O
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§ 102 Arvodesreglemente från 2013
Dnr KST 2012/625

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

§ 3 . Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning, då de fullgör
nedanstående uppdrag, enligt vad som anges under §§ 5-10 och 12-15. Andra fårtroendevalda
som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning, då dc fullgör nedanstående uppdrag, enligt
vad som anges i §§ 5-8 och §§ 12-15.
Avsikten vid beslutet var att "närvarande ersättare" skulle ha samma rätt till
ersättning som tjänstgörande ledamöter och ersättare. Ersättarna behöver inte vara
tjänstgörande för att ha rätt till ersättnjng.
Tyvärr verkar skrivningen dock vara oklar för den har tolkats på olika sätt. Därför bör
den förtydligas, t.ex. genom att skriva"ersättare som inte tjänstgör"
l paragrafen ovan har en annan missvisning slunkit in. Det finns ingen hänvisning till §
11 (reseersättningen) vilket det bör göra för att det ska bli lättare att få överblick
över vad som gäller. (l själva § 11 står hänvisning till både § 3 och 4, men det bör
skrivas om så det blir enklare att förstå.)
Dessutom saknas "tjänstgörande ersättare" i paragrafen, vilka bör läggas in.
Om det ska vara tydligt att en närvarande ersättare inte behöver vara tjänstgörande på
något vis, bör paragrafen även kompletteras så det inte bara står "fullgör",
eftersom den närvarande ersättaren inte fullgör något, utan bara närvarar.
Skulle dessutom en situation uppstå med växeltjänstgöring, kan en ledamot vara
närvarande, utan att tjänstgöra, då hans/hennes ersättare tjänstgör. Därför bör även
"närvarande ledamot" skrivas in.

Justerarens signatur
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forts ksau 2012-11-21 § 102 Arvodesreglemente från 2013

När det gäller skrivningen om andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt bör
den också kompletteras med § 11 .

§ 3 bör därför istället ha följande lydelse med anledning av detta ovan:
§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden

Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter som inte
tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15, då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag
angivna i § 4.
Andra fdrtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.

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

Ersättning vid utbildning för förtroendevalda
I nuvarande arvodesreglemente står följande i § 10: "I samband med ny mandatperiod
avgör ordförande i nämnd eller utskott omfattningen av introduktion eller information
till samtliga ledamöter som då arvoderas."
Formuleringen bör utvidgas till att gälla utbildning som infaller när sonl helst under
mandatperioden.
Dessutom är det i respektive nämnds delegeringsordning som frågan om vem som
avgör utbildningsbehov etc. fralllgår.

§ 10 bör därför ändras i detta stycke till att istället ha följande lydelse:

Justerarens signatur
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forts ksau 2012-11-21 § 102 Arvodesreglemente från 2013
"Respektive nämnd beslutar om omfattning av utbildning till ledamot eller ersättare.
Frågan kan delegeras. Ersättning utbetalas enligt §§ 5-15."

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

Paragraf 3 bör därför ha följande lydelse:
§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter som inte
tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15 , då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag
angivna i § 4.
Andra förtroendevalda S0111 medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5-8 och §§
11-15, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och ersättare samt
närvarande ersättare och ledamöter som inte tjänstgör (dvs. de som de som företräder olika
handikappgrupper respektive pensionärsorganisationer) har rätt till ersättning enligt § 11 då de
fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

Ordet "utgår" och "ej" bör bytas ut
Ordet "utgår" används i arvodesreglementet. Det är ett av de orden som finns med på

Utdragsbestyrkande
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forts ksau 2012-11-21 § 102 Arvodesreglemente från 2013
statsrådsberedningen "Svarta lista" över ord som kan missförstås och därför inte bör
användas i bl.a.offentliga dokument.
Utgår kan betyda två saker.
T.ex. "Ärendet utgår" betyder att ett ärende på dagordningen ska tas bort och inte vara
med.
Ibland används dock ordet "utgår" i betydelsen "utbetalas".
För att det inte ska vara några tveksamheter i arvodesreglementet, föreslår jag att vi
byter ut det ordet genomgående i reglementet.
Personalavdelningen byter namn från 1 januari 2013, till HR-avdelningen. Justering av
detta bör göras i arvodesreglementet.

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationschef Annette Lauritzen Karlsson, 2012-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör samt närvarande ersättare och ledamöter
som inte tjänstgör, har rätt till ersättning enligt §§ 5-15 , då de fullgör respektive
närvarar vid uppdrag angivna i § 4.
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt §§ 5
8 och §§ Il-IS, då de fullgör uppdrag angivna i § 4.
Tillgänglighetsrådets och pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och ersättare
samt närvarande ersättare och ledamöter (dvs. de som de som företräder olika
handikappgrupper respektive pensionärsorganisationer) har rätt till ersättning

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 102 Arvodesreglemente från 2013
enligt § 11 då de fullgör respektive närvarar vid uppdrag angivna i § 4.

§ 4 kompletteras med
x Av konununfullmäktige inrättade råd, såsom t.ex. tillgänglighetsrådet och
pensionärsrådet.

§ 10 bör därför ändras i ett stycke till att istället ha följande lydelse:
x Respektive nämnd beslutar om omfattning av utbildning till ledamot eller
ersättare. Frågan kan delegeras. Ersättning utbetalas enligt §§ 5-15.
Orden "utgår", och"ej" byts ut genomgående i arvodesreglementet mot "utbetalas"
och "inte". "Personalavdelningen" ersätts med "HR-avdelningen".
Rubrikerna "Ersäth1ing utgår för förlorad arbetsinkomst, semester, pension och
arvode" och "Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
semester- och pensionsförmåner" tas bort ur dokumentet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 103 Kopieringstaxa 2013
Dnr KST 2012/648

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myn
dighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling
har kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd
av kOllli11Unfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.
KOllli11Unkansliet föreslår oförändrade taxor för 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Torsby kOlnmun antar kopieringstaxa för 2013.
Kopiering till allmänhet - svart-vita kopior
A4
2kr/kopia
A3
3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar - svart-vita kopior
A4
50 öre/kopia
A3
1 kr/kopia
Kopiering internt - svart-vita kopior
A4 och A3
25 öre/kopia
Kopiering internt - färg
2.00/kopia
A4 och A3
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt
A4
5.00/st

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 103, kopieringstaxa 2013
A3

10.00/st

Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare ~änster utöver de som anges
i kopieringstaxa 2013.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom vid intemdebitering

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 17

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

§ 104 Fastställande aV 'avgifter för brandposter
från och med 2013
Dnr KST 2012/623

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns VA-kollektiv håller 214 brandposter för i huvudsak
Räddnings~änstens räkning. För närvarande beräknas genomsnittlig kostnad till 700
kronor per styck och år, för drift och underhåll.
Tekniska avdelningen föreslår att avgift tas ut av Räddnings~änsten för brandposter
enligt uppskattad underhållskosh1ad 700 kronor/år exklusive mervärdesskatt.
Eventuell nyanläggning eller borttagning av brandposter inklusive utökad eller
minskad ledningsdimension, föreslås debiteras enligt självkostnadspris.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-11-05

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

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Utd ragsbestyrkande

~

Torsby kommun

sid 18

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 105 Fastställelse av timpris för GS-arbete
2013
Dnr KST 2012/622

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår timpris för GS-personal(hantverkare och maskinförare)
enligt följande:
Exkl.moms Inkl. moms
För debitering av externa kunder föreslås
352 kr/tim
440 kr /tim
För debitering av interna kunder föreslås
320 kr/tim

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
GS-arbete debiteras för 2013 enligt ovanstående.

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Torsby kommun

sid 19

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 106 Avgifter för avlämning av externslam år
2013
Dnr KST 2012/621

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

Inkl. moms

190,4kr
72 kr per m 3

238 kr
90 kr per m 3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
A vgifter för avlämning av externslam fastställs att gälla fr o m 2013-01-01 enligt
ovanstående förslag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomi avd elni ngen
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 107 Fastställelse av vägbidrag för 2013
Dnr KST 2012/620

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår sänkning av årligt bidrag för enskilda vägar med
statsbidrag från 10% till 5% av Trafikverket medgivet bidrag. Årligt driftbidrag till
enskilda vägar utan statsbidrag samt exh'a bidrag till Klarabro-Tutstaholmens VSF och
bidrag till iståndsättningsarbeten behålles oförändrade för 2013.

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

675 0000:

Årligt driftbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag
(de s.k. 1:50 vägarna)

45.000:

Extra bidrag till Klarabro-Tutstadholmens VSF

5.000:

Iståndsättningsarbeten:
Iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande 50.000:
iståndsäth1ingsarbeten samt nya ansökningar under
2012 och 2013 som skall utbetalas 2013 vid 10% i
kOlmnunala bidrag för vägar med statsbidrag samt 40% i bidrag för
vägar som saknar statsbidrag.

Summa vägbidrag 2013 :
Obs! I ovanstående budgetsiffror ingår ej skador i
samband med översvämningar eller andra natur
katastrofer.

Justerarens signatur

11M

cUG

775.000

Utdragsbestyrkande

~ ~\.:J. -\\-~~ E!9

Torsby kommun

sid 21

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 107 Fastställelse av vägbidrag för 2013
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-31

Yrkande
Håkan Laack (S) och Anna~Lena Cadsson (M) föreslår att det årliga bidraget för
enskilda vägar med statsbidrag inte sänks enligt tekniska avdelningens förslag utan
bibehålls oförändrat dvs 10% utbetalas i bidrag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om vägbidrag kan bibehållas oförändrade 2013,
dvs 10% för enskilda vägar med statsbidrag och finner att arbetsutskottet bifaller
förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Ärliga driftbidrag och bidrag till iståndsättningsarbeten betalas ut med 10% av
Trafikverkets medgivet bidrag för år 2013 enligt:

Taxor (bidragsnivå) för enskilda vägar
BUDGET FÖR 2013 GÄLLANDE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

Årligt driftbidrag:
Ärligt bidrag för enskilda vägar med statsbidrag
vid 10% i kOlmnunala bidrag.

1 250 0000:

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

75.000:

Extra bidrag till Klarabro-Tutstadholmens VSF

5.000:

Iståndsättningsarbeten:
Iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsäth1ingsarbeten samt nya ansökningar under
2012 och 2013 som skall utbetalas 2013 vid 10% i

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

70.000:

Torsby kommun

sid 22

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 107 Fastställelse av vägbidrag för 2013
kOJmnunala bidrag för vägar med statsbidrag samt 40% i bidrag för
vägar som saknar statsbidrag.
Summa vägbidrag 2013 :
Obs! I ovanstående budgetsiffror ingår ej skador i
samband med översvämningar eller andra natur
katastrofer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

1.450.000

Torsby kommun

sid 23

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 108 VA-taxa 2013
Dnr KST 2012/613

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
Förslag till VA-taxa 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Avgifter för

vatten~änster

enligt bifogat förslag till VA-taxa 2013 fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomi avd elningen
Tekniska avdelnjngen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

för användande av
Torsby kommuns
allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen att gälla fr o m
1 januar~ 2013

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

l(J3)

för användande av
Torsby IHlmmuns
allmänna vatten~ och avloppsanläggning
Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med

BosTadsfastighet: fastighet SOI11 uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas for bostadsändamål. Med bostadsändamål jämställs fastighet S0111
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygg lov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål dHr lokalytan är det viktigaste sett hån användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger Hantverk
Sjukvård
Utbildning

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen iiI' bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas for annat ändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd faslighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd for bebyggelse, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enbet. För
tempererade utrymmen i bostadsfastighet, eller dänned jämställd fastighet som används enligt
definition av bostadsfastighet räknas v3Ije påböljat 300-tal m 2 brutto area (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Information
Utöver vad som sägs i denna taxa, avseende anläggnings- och brukningsavgifter,
hänvisas till särskilt antagna
Allmänna bestämmelser for användande av Torsby kommuns vaiten- och avloppsanläggningar
(ABV A 2008) antagen av kommunfullmäktige 2008-03-27 § 33 samt
Information till fastighetsägare for användande av Torsby kommuns vattcn- och
avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2012- ??-?? § ???
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Taxa
för Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige 2012-??-?? § ??? att gälla från och med 2013-01-01.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsby kommun är kommunfullmäktige.
Förvaltningen av VA- anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Tekniska avdelningen äger enligt delegation rätt att ingå, teckna och häva avtal.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas tiII huvudmannen.

Avgiftsskyldighet

§ 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Torsby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning slmll ägare av fastighet
inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt
denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5§§ lagen om
allmälU1a vatten~änster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

Engångsavgifter
Periodiska avgifter

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

Fastigheter

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

Avgifter

§ 4 Avgiftsskyldighet foreligger enligt §§ 24-28 i lagen om allmänna
vattengänster va- lagen

För vilka ändamål?

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Avgiftsskyldi ghet
inträder

Ändamål

Anläggnings
avgift

Bruknings
avgift

V, vattenfcirsöljning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvatten
avlopp fi'ån fastighet

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Nej

Nej

4.2 Avgiftsskyldighet for vart och ett av ändamålen V och S,
inträder när huvudmannen upprättat forbindelsepunkt
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § fOrsta stycket l och 2 i lagen om
allmälU1a vattentjänster angivna fcirutsättningar 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)
Avgifterfor allmälllla vattentjällster är belagda med lagstadgad men'ärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastigheter
Följande avgifter
ingår för
bostadsfastighet

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

Med moms

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

38376 kr

47970 kr

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

33 044 kr

41305 kr

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

10,72 kr

13,40 kr

d)

7676 kr

9595 kr

en avgift per lägenhet

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

Gemensam
förbindelsepunkt

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

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

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

Antalet lägenheter
bestäms efter
bygglovsritningar

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

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

Ökad tomtyta

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

Om- eller tillbyggnad

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

§ 6 Anläggningsavgifter al111a11 fastighet

Följande avgifter
ingår för
annan fastighet=
industrifastighet

6.1 För ([1111a11 fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

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

38376 kr

47970 kr

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

33044kr

41305 kr

33 kr

41,25 kr

c) en avgift per m2 tom ty ta mellan
2 000m 2 och 10 000m 2•

Föreligger ej avgiftssk)'ldighet fdr samtliga i 4.1 angivna
ändamål, se § 8.

Gemensam
förbindelsepunkt

6.2 Är förbindelsepunkt gcmensam för två eller flera fastighetcr,
fordclas avgiftcr enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

Tomtytan enligt
nybyggnadskarta

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt
forrättningsl<arta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmanncn godkänner.

Anstånd
tomtyteavgift

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

Extra förbindelsepunkt

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

Ökad tomtyta

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

§ 7 Obebyggdfastighet
Avgifter för
obebyggd tomt

7.1 För obebyggdfastighet skall erläggas del av full
anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet Annan fastighet
5.1 a) 100 %
6.1 a) 100 %
Servisavgift
5.1 b) 100 1%
6.1 b) 100 %
Avgift per uppsättning FP,
Tomtyteavgift
5.1 c) 100 %
6.1 c) 70 %
Lägenhetsavgift
5.1 d)
0%
Avgifterna är uttJyckta i % av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar
avgiften enligt 5.1 a) och b),

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter
enligt :foljande:
Bostadsfastighet Annan fastighet
Tomtyteavgift
5.1 b)
*)
6.1 b) 30 %
Lägenhetsavgift
100 %
5.1 c)
Avgifterna är uttryckta i % av full avgift.

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

§ 8 Reducerad avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerad avgifter enligt följande:

Avgift :for upprättande av förbindelsepunkt
- en ledning 75 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
- två ledningar 100 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a
Avgifter i övrigt:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift

v
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1

b)
c)
d)
b)
c)

45%
45%
45%
45%
45%

S
55%
55%
55%
55 %,
55%

Avgifterna är uttlyckta i procent av fuU avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet fOr ändamål, fOr villiet
avgiftsskyldighet inte tidigare f6relegat, skall erläggas avgifter
enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de
sammanlagda avgifterna fdr tillkommande fdrbindelsepunkter inte
till högre belopp än 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.] a), även
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna däI111ed blivit
högre.
Senarelagd
servisledning

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

Särskilt avtal

§9
9.1 Om for viss eller vissa fastigheter kostnaden fOr att f6rse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning
avviker från fastigheterna inom verl{samhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
9.2 Är det inte skäligt att fOr viss fastighet beräkna avgift enligt
§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Betalning av avgift

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

Dröjsmålsränta

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i
räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.

Betungande avgift

10.3 Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år,
om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på vmje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas enligt 10.2.

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

§11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighets
ägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.

11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya
servisledningens allmälma del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels bOlttagandet
av den tidigare servisledningens allmänna del.
11.3 Filmer huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i
stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen
skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder
och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 12-18)
Avgifterför allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Arliga avgifter

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

Med moms

2 060 kr 2 575 kr

3 092 kr 3 865 kr
6512 kr 8 140 kr
11 416kr 14270 kr
16336 kr 20 420 kr
21236 kr 26 545 kr
26 268 kr 32 835 kr

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

11,76 kr

14,70 kr

och mottaget spillavlopp, S

11,76 kr

14,70 kr

Tillsammans V+S

23,52 kr

29,40 kr

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

8,24 kr

10,30 kr

och mottaget spillavlopp, S

8,24 kr

10,30 kr

16,48 kr

20,60 kr

Tillsammans V+S

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

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

1032 kr

10,72 kr

1290 kr

13,40 kr
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgifterna.
Följande skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3
Avgift per lägenhet
Avgift efter tomtyta

14.1
14.1
14.1
14.1

a
b
c
d

V

S

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

Avgifterna är utttyckta i procent av full avgift.
Kostnad för
abonnemang
utan mätning

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 130 m3/lägenhetJår vid lägenhetsyta
< 100 m2 och 200 m3/lägenhet/år vid lägenhetsyta > 100 m2 •
Är fastighet ansluten till kommunalt vatten men med egen
avloppsrening fastställs förbrukningsavgiften för vatten genom
mätning av levererad mängd vatten enligt taxa § 12.l.b eller om
mätning ej kan ske, efter schablonförbrukning antagen av
huvudmannen.
Är fastighet anslutet till kommunalt spillvatten men med eget
vatten fastställs fOrbrukningsavgiften för avlopp antingen med
mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 12.1 b) eller
efter schablonförbrukning antagen av huvudmannen.
Utesittningstid för vattenmätare skall följa de perioder som gäller
för kommunens övriga vattenmätare.

Byggvatten

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

Extra mätställe

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

Särskild test
av mätare

12.6 Antas vattenmätare visa annan förbrulming än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmatmen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om
vattel1- och värmemätare, STAFS 2007 :2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av frågan hos Statens va- nämnd.
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12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
får undersökningskostnadema i enlighet med vad som framgår av § 16.

Vatten till
dagvatten nätet

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

Svårbehandlat
Spillvatten

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

80D-7
tilläqq kr/kq
0,00 kr
8 kr
8 kr

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

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

Mängden avloppsvatten som tillfårs avloppsanläggningen i förbindelse
punkt skall mätas kontinuerligt med indikerande, registrerande och
summerande utrustning.

I fårbindelsepunkten eller på annan av huvudmannen godkänd plats
skall även finnas utrustning får kontinuerlig mätning och registrering
av temperatur, pH och anordning får automatisk provtagning av
flödesproportionella prover. Uppsamlingskärl får prover skall vara
placerat i kylskåp.
Föroreningsmängder och fåroreningshalter i avloppsvattnet som tillfårs
avloppsanläggningen i fårbindelsepunkten bestäms under 6 driftdygn per
debiteringsperiod. Provtagning skall utföras i enlighet med av brukaren
upprättat och av tillsynsmyndighet godkänt egenkontrollprogram.
Brukaren installerar och underhåller utrustning enligt ovan. Kontroll av
mätare skall ske enligt egenkontrollprogram.
13.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende där bio
kemisk syrefdrbrukning avsevärt avviker från normalt kommunalt
spillvatten äger kommunen utfårda särskilda föreskrifter och
debiterings grunder.

Överutsläpp till
avloppsnätet

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

Obebyggd
fastighet

§ 15 För obebyggd fastighet skall brllkningsavgift ej erläggas.

Särskild service

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

Särskilt avtal

§17
17.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker fi'ån
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen säliaxa.

17.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enlibrt
§§ 12-15 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Avfallskvarn

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

Betalningsperioder

§ 18 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad,
teliial eller halvår enl igt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning 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 10.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för vmje
debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad
förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning böl'
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ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör
däIjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.
Abonnent med
speciella krav

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

Ärlig reglering

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

av avgifter

Taxans införande
Taxan träder i kraft

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2012-01-0 l. De bruknings avgifter enligt
§§ 12.1, 12.3 och 12.7 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall dock tillämpas, i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut, från närmast
föregående avläsning.

Tvist
Tvist

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

sid 24

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 109 Renhållningstaxa för 2013
Dnr KST 2012/618

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

Avgift 2013
exlcll110ms

Avgift 2013
inlclnwms

1308 kr

1635 kr

Målladshämtning, 190-1 kärl

814 kr

1018 kr

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

662 kr

828 kr

Containerområde

662 kr

828 kr

MinimihänLtning, 190-1 kärt
hämtning vecka 27/28 och 43/44

396 kr

495 kr

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

320 kr

400 kr

Avgift per extra sopsäck

38 kr

47,50 kr

Avgift per extra hämbling utanför ordinarie
hämtningsperiod vid fritidshus

50 kr

62,50 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10080 kr

12600 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16384 kr

20480 kr

Veckohämtning 360 l kärl

5040 kr

6300 kr

Veckohämtning 660 l kärl

8192 kr

10240 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 109 Renhållningstaxa

för 2013

14-dagarshämtning 360 l kärl

2520 kr

3150 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4096 kr

5120 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1180 kr

1475 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1824 kr

2280 kr

Extrahämtning 360 l kärl

112 kr

140 kr

Extrahämtning 660 l kärl

184 kr

230 kr

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

H yra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580 kr

725 kr

Tömning av container 8 m 3

1172 kr

1465 kr

Tömning av container 10 m 3

1380 kr

1725 kr

Hämtning av löskubikmeter

184 kr

230 kr

Hämtning per ton

832 kr

1040 kr

Transport per tillliue

756 kr

945 kr

2000 kr

2500 kr

Sopbil- Kärl 15 - 30 m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30 - 50 m

40 kr

50 kr

Hämb1ing av sorterat grovavfall vid hushåll exkl
hämtningsavgift

Extra debitering/hämtning fÖl' lång häm_tnil1gsväg
mellan

Handlingar i ärendet
Förslag till avgifter för renhållning 2013,2012-10-24

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 109 Renhållningstaxa för 2013
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Föreslagna avgifter för renhållning enligt ovan fastställs att gälla fr o m 2013-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

cUL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

§ 110 Fastställande av tomtpriser för 2013
Dnr KST 2012/626

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Nedanstående oförändrade tomtpriser skall gälla fr.o.m 2013-01-01:
1. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanområden
skall ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i kommunen i övrigt ·

100 kr/m2
25 kr/ m 2

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

Justerarens signatur

fl IV{

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 110 Fastställande av tomtpriser för 2013
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Konmlunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ ~\-:L-\\-':)7 ~

Torsby kommun

sid 29

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 111 Fjärrvärmetaxa Östmark 2013
Dnr KST 2012/627

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

Rörlig kostnad
kr/kWh
Fast kostnad
kr/år

Kostnad
exkl. moms
2012
0,69

Kostnad
inkl. mon,s
2012
0,87

Kostnad
exkl. moms
2013
0,71

Kostnad
inkl. moms
2013
0,89

2470

3087

2470

3087

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Priset för den rörliga kostnaden 2013 höjs enl. ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

§ 112 Fjärrvärmetaxa Sysslebäck 2013
Dnr KST 2012/627

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

2012
Typ av bostad

Fast kostnad/år
exkl. monls

Fast kostnad/år
inkl. moms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
lnOlns

Rörlig kostnad
kWhinkl.
lnoms

Småhus

2080

2600

0,75

0,94

Lägenhet

1200

1500

0,75

0,94

Fast kostnad/år
exkl. moms

Fast koshlad/år
inkl. moms

Rörlig kostnad
kr/ kWh exkl.
mOlns

Rörlig kostnad
kWhinkl.
lTIOmS

2013
Typ av bostad

Småhus

2080

2600

0,77

0,96

Lägenhet

1200

1500

0,77

0,96

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighets chef Mats Ågren, 2012-10-24

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Priset på den rörliga kosh1aden 2013 höjs enligt ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

W
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Torsby kommun

sid 32

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 113 Fordons- och maskinpriser 2013
Dm KST 2012/647

Sammanfattning av ärendet
Debiteringsunderlag 2013 (Höjning 3%)
Internt

Externt

Ordinarie tid

320 kr/tim

352

kr/tin,

50% övertidsersättning tillägg

160 kr/tim

175

kr/tim

100% övertidsersättning tillägg

268 kr/tim

252

kr/tim

Lastbil

170 kr/tim

742

kr/tim

Lashnaskin

170 kr/tim

731

kr/tim

Jordbrukstraktor

170 kr/tim

618

kr/tim

Sopmaskin bogserad

O

kr/tim

824

kr/tim

Sopvals fronhnonterad /Snöslunga

O

kr/tim

906

kr/tim

Slaghack bakmonterad

O

kr/tim

77

kr/tim

Ledningskamera

O

kr/tim

294

kr/tim

Elverk 80 kva

O

kr/dag

1009

kr/dag

Elverk 56 kva

O

kr/dag

721

kr/dag

Elverk 6,5 kva

O

kr/dag

288

kr/dag

Ångpanna

O

kr/tim

180

kr/tim

25

%

Personal

Maskiner och redskap

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

forts ksau 2012-11-21 § 113 Fordons- och maskin priser 2013
Handlingar i ärendet
Förslag till fordons - och maskinpriser 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fordons- och maskinpriser 2013 fastställs enligt ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-11-21

§ 114 Maxtaxa inom barnomsorgen 2013
Dnr KST 2012/556

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

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnäIm1.den 2012- 10-18 § 57

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1.

2.

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

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 115 Finnskogen natur- och kulturpark
Dnr KST 2011/14

Sammanfattning av ärendet
Konununchef Thomas Stjerndorff informerar arbetsutskottet om Finnskogen natur
och kulturpark och tankarna kring att flytta Finnkulturcentrum till Lekvath1et.
Ett interregprojekt har beviljats för etablering av parken under 2013. Diskussioner har
kring en flytt av Finnkulturcentrum har tagit ny fart efter att konsulten Rebecka
Sedermera presenterat sin rapport om en eventuell flytt till Lekvattnet.
En utförlig projektbeskrivning med tidplan och finansiering kommer att presenteras
vid kOlmnunstyrelsen saJ.mnanträde 2012-12-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-03.

Justerarens signatur

12

~

r~~G

Utdragsbestyrkande

T orsby kommun

sid 36

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-11-21

§ 116 Kostverksamheten Stöllet
Dnr KST 2012/649

Sammanfattning av ärendet
KOlllinunchef Thomas S~erndorff informerar arbetsutskottet från ett möte som han och
kostehef Ninni Boss haft med rektorn på Klarälvdalens folkhögskolan om möjligheten
till samordning av kostverksamheten iStöIlet.
Anledningen till möte var att få till stånd en diskussion kring kostverksamheten i
Stöllet eftersom förändringar skett/sker inom komumnen. En avdelning har stängts på
Klarastrand och ytterligare en kOllli1,er att stängas. Högstadiet i Stöllet flyttade till
Torsby i höstas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunehef Thomas S~erndorff får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett
samarbete mellan Klarälvdalens folkhögskola och kOlllinunen när det gäller
kostverksamheten iStöllet.

Beslutet skickas till
Thomas S~erndorff
Ninni Boss
KOlllinunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur

I 111

ttdlL

Utdragsbestyrkande

