KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
Kallelse/underrättelse

Tid

Tisdag 12 maj 2015 kl. 09:00

Plats

Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Val av justerare
Tid för justering

Ärendelista
Inte offentliga ärenden

Diarienr

Föredragande

Sid

Verksamhetsredovisning - IT-avdelningen

KST 2015/51

Björn Gottfridsson

Kl9

2

Uppföljning, fritidsavdelningens budget
2015

KST 2015/46

Kicki Velander

KilO

3

Uppföljning, socialnämndens budget 2015

KST 2015/46

Ulf Johansson

10:15

4

Uppföljning, barn- och
utbildningsnämndens budget 2015

KST 2015/46

UlfBlomquist

Kl11

5

Lönesättning av timavlönade medarbetare

KST 2015/376

Anders Björck

Sid l

6

Ungdomslöner 2015

KST 2015/386

Anders Björck

2

7

Kopieringstaxa 2016

KST 2015/400

Anders Björck

3

8

Kommunikationslösning för lanthandlarna
i Bograngen och Höljes samt för Finnskoga
MK

KST 2015/166

Cecilia Sjöden

4

9

Aterkoppling, bostadsläget

KST 2015/250

HåkanLaack
Jan Esping

10

Information, fjärrvärmeövertagande från
Samhall i Syssiebäck

KST 2015/372

Jan Esping

Il

Rappmt, uppdrag om Älvuddens lP i Stöllet

KST 2015/373

Jan Esping

12

Jaktarrendepriser 2016

KST 2015/425

Jan Esping

Sid 6

13

Tomtpriser 2016

KST 2015/424

JanEsping

7

14

Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck
2016

KST 2015/374

Jan Esping

8

Nr

Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsby kommun
Besöksadress

Nya Torget 8

685 80 Torsby

0560-160 66 sekr

ks@torsby.se
www.torsby.se

Kl13

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kallelse/underrättelse

Nr

Inte offentliga ärenden

Diarienr

Föredragande

Sid

15

Information, Torsby reningsverk

KST 2015/377

Jan Esping

16

VA-taxa för 2016

KST 2015/408

Mikael Lötvenholm

10

17

Avgifter för renhållning 2016

KST 2015/411

Mikael Lötvenholm

11

18

Avgifter för avlämning av externslam 2016

KST 2015/418

Mikael Lötvenholm

13

19

Felparkeringsavgifter 2016

KST 2015/410

Mikael Lötvenholm

14

20

Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar

KST 2015/421

Mikael Lötvenholm

15

21

Taxa för nyttjande av omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

KST 2015/412

Mikael Lötvenholm

16

22

Allmänna bestämmelser för brukande av
Torsby kommuns omlastningscentral i
Skalleby, Torsby

KST 2015/413

Mikael Lötvenholm

19

Bilagor till bestämmelserna finns
tillgängliga hos sekreteraren fram till
sammanträdet, och i pärm på sammanträdet
23

Timpris för mätningsarbete från och med
2016-01-01

KST 2015/409

Mikael Lötvenholm

26

24

Information, delegationsbeslut om timpris
för GS-arbete (gemensamma
specialbestämmelser) och fordon- och
maskinpriser fr o m 2016-01-0 l

KST 2015/419
KST 2015/420

Mikael Lötvenholm

27

25

Datering av kommunens information till
fastighetsägare 2016

KST 2015/422

Mikael Lötvenholm

29

26

Datering av kommunens ABVA 2016,
allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning

KST 2015/423

Mikael Lötvenholm

30

27

Meddelanden

KST 2015/11

Ann-Katrin Järåsen

31

28

Övrig information och frågor

KST 2015/47

Ann-Katrin Järåsen

Ann-Katrin Järåsen
ordförande

Åsa Hugosdotter
sekreterare

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kallelse/underrättelse

Kontaktuppgifter tjänstemän

Namn

Titel

E-post

Telefon

Anders Björck

bitr. kommunchef/
HR-chef
ekonomichef
IT-chef
bredbandssamordn.
teknisk chef
fritidschef
områdeschef G VA
kommunchef
skolchef
socialchef

anders.bjorck@torsby.se

0560-160 86

ange la. birnstein@tors by. se
bjorn.gottfridsson@torsby.se
cecilia.sjoden@torsby.se
jan.esping@torsby.se
kicki.velander@torsby.se
mikael.lofvenholm@torsby.se
thomas.stjerndorff@torsby.se
ulf.blomquist@torsby.se
ulf.johansson@torsby.se

0560-160 28
0560-160 95
0560-160 03
0560-160 69
0560-166 90
0560-160 53
0560-160 01
0560-162 96
0560-161 76

Angela Birnstein
Björn Gottfridsson
Cecilia Sjöden
Jan Esping
Kicki V el ander
Mikael Löfvenholm
Thomas Stjerndorff
Ulf Blomquist
Ulf Johansson

Datum

2015-04-23

KSAU

Ärende; Lönesättning av tirnavlönade
medarbetare i Torsby kommun
Då lönerevisionen 2015, är genomförd för fastanställd personal i Torsby kommun skall
revision ske för den personal som är timanställda och uppbär timlön.

Löner för tirnavlönade medarbetare
Till skillnad mot våra tillsvidareanställda, som får en individuelllönehöjning sker
lönehöjningarna för våra timanställda genom generella påslag. Det centrala avtalet
med Kommunal innebär att varje tillsvidareanställd genererar en lönehöjning med 600
kronor räknat på heltid. Medellönen bland anställda inom Kommunals avtalsområde i
Torsby kommun är 24 065 kr/månad.
Det innebär en genomsnittlig höjning med 2,49 %, som också föreslås bli den generella
höjningen för de tirnavlönade 2015.

Förslag till beslut
För tirnavlönade föreslås en generell höjning på 2,49% från och med 1 april.

För Torsby kommun

Anders Björck
HR-chef

Anders Björck
Bitr. kommunchef
B~söksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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Datum

2015-04-24

KSAU

Ärende;
Ungdomslöner Torsby kommun 2015
Efter kartläggning av ungdomslöner runt om i riket föreslås löneläge för
ungdomslöner 2015 i Torsby kommun enligt nedan. Enligt beslut i KS 2009
(dnr 2009/206.02) utgör nivåerna en procentuell andel av Kommunstyrelsen beslutad
lägsta lön 2015, 18 500 kr.

Förslag till beslut
Förslag på nivåer för ungdomslöner 2015 enligt följande:
Timlön

Månadslön

18 år- födelseår 1997

95,30

15 725 kr

17 år- födelseår 1998

89,70

14 800 kr

16 år- födelseår 1999

84,10

13 875 kr

Lönesättningen gäller från och med det år den anställde uppnår ovanstående ålder.
För ungdomar födda 1996 gäller att ordinarie månadslön utbetalas kalendermånad
efter att arbetstagare fyllt 19 år.

För Torsby kommun

Camilla Nyman
HR-strateg

Gamilla Nyman
HR-strateg
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 47 direkt
073-271 22 58 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

Camilla.nyman@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Datum

2015-05-05

Kopieringstaxa 2016
Dnr KST 2015/400

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en
myndighet utan att betala. Alla som däremot önskar en kopia på allmän handling ska
betala en avgift. Denna avgift ska vara fastställd av kommunfullmäktige i en
kopieringstaxa.
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 - 1 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
A3-10 kr/st

Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare ~änster utöver de som anges
i kopieringstaxa 2016.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.

Förslag till beslut
Kopieringstaxor för 2016 föreslås vara oförändrade, enligt ovan.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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Datum

2015-05-06

Kommunikationslösning för lanthandlarna i
Bograngen och Höljes samt för Finnskoga MK
KST dnr 2015/166

Sammanfattning
Cecilia Sjöden ha fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag
på kommunikationslösning för lanthandlarna i bograngen och Höljes samt för
Finnskoga MK med anledning av att Quadracom AB stänger ned sitt ADSL-nät i juli
2015.

Handlingar i ärendet
Förslag på kommunikationslösning för lanthandlarna i Bograngen och Höljes samt för
Finnskoga MK.

Cecilia Sjöden
Bredbandssamordnare

Cecilia Sjöden
Bredbandssamordnare
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
20. !T-avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 03 direkt
073-271 21 97 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

cecilia.sjoden@torsby.se
it@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Förslag på kommunikationslösning för
lanthandlarna i Bograngen och Höljes samt för
Finnskoga MK.
Det finns två möjliga tekniska lösningar på kommunikation för lanthandlarna och Finnskoga MK
förutom mobilt bredband via 4G i väntan på fiber, det är radiolänk eller bredband via satellit.
Bredband via satellit är en förhållandevis billig lösning, 995kr i engångskostnad för själva
utrustningen, abonnemang från 295kr till1295kr/månad beroende på datamängd, kostnad för
montering av satellitmottagaren tillkommer.
satellitföretaget Bredband Sverige AB kontaktades och de bedömde att deras satellitteknik skulle
vara tillräcklig för lanthandlare. De erbjöd en månads fritt abonnemang så lanthandlarna kan
testa om bredband via satellit fungerar för dem.
Lanthandlarna i Bograngen och Höljes informerades om Bredband Sveriges erbjudande. Det
visade sig då att lanthandeln i Bograngen redan har satellitlösning via ICA. Då Brobergs skog i
Bograngen redan tidigare kontaktat kommunen om effekterna av ADSL-nedläggningen så
informerades även Mats Broberg om Bredband Sveriges erbjudande. Lanthandeln i Röjdåfors har
också fått information om erbjudandet.
Lanthandeln i Höljes och Brobergs skog har fått satellih1trustningen och provar nu att bedriva
verksamheten med bredband via satellit. Lanthandeln upplever att det går långsamt och har en
dialog med företaget om hur det kan lösas. Brobergs skog har en applikation i sina IT-verktyg
som inte fungerar optimalt med satellitlösning. De har en dialog med företaget om detta men det
krävs förmodligen större insatser, antingen av de själva eller av konsult för att lösa problemet.
Lanthandeln i Röjdåfors vill först försäkra sig om att deras enheter fungerar över IP innan de
beställer satellih1trustning.
Bredband via satellit är inte en lösning som fungerar för Finnskoga MK i Höljes där krav på
hastighet, bandbredd och datamängd är stora. Här är en radiolänk-lösning det enda alternativet
och ett prospekt på detta väntas under maj 2015.

Datum

2015-05-05

Ksau

Fastställande av jaktarrendepriser för 2016
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-11-17att jaktarrendepriser årligen skall
fastställas i samband med kommunens detaljbudget
Tekniska avdelningens förslag till jaktarrendepriser för jaktåret 2016/2017

l.

Jaktarrendepriset för arrendatorer som fyllt 30 år fastställs till2 400 kr

2. Jaktarrendepriset för arrendatorer under 30 år fastställs till1 000 kr
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer

Tekniska avdelningen

Jan Esping
teknisk chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560070 0560 0560 -

160 69
640 76
160 00
160 55

direkt
01 mobil
växel
fax

jan.esping@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Datum

2015-05-05

Ksau

Fastställande av tomtpriser för 2016
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.
Tekniska avdelningens förslag

Nedanstående oförändrade tomtpriser skall gälla fr.o.m. 2016-01-01
l.

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

100 kr/m2

B. i kommunen i övrigt

25 kr/m2

Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader
2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus
utanför detaljplanområden i hela kommunen skall ske
till ett pris av

5 kr/m2

Detta pris gäller exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen
direkt tilllantmäteriet
3. Priser vid försäljning av tomhnark 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.

Tekniska avdelningen

Jan Esping
teknisk chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560
070
0560
0560

-

160 69
640 76
160 00
160 55

direkt
01 mobil
växel
fax

jan.esping@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Datum

2015-03-30

Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck 2016

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 ägda av Torsby Bostäder och 2 privata abonnenter och 1lokal.
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
Förhandling pågår med Samhall gällande övertagandet av fjärrvärmeanläggningen i
Syssiebäck I nuläget är det oklart vilka ökade drifts- och kapitalkostnader som
övertagandet kommer att leda till.

Ärende
För att täcka högre kostnader för anläggningarna, föreslås för 2016 en höjning av den
fasta avgiften för småhus och lägenheter med 1 % enligt tabellen nedan.
En särskilt fast avgift för "Gamla Konsum" i Syssiebäck finns och har inte ändrats
sedan 2012, nu föreslås en general avgift för lokaler i både Syssiebäck och Östmark
För att täcka högre kostnader för anläggningarna, föreslås för 2016 en höjning av den
fasta avgiften för lokaler med 1,75 % enligt tabellen nedan.
Den rörliga avgiften föreslås oförändrad.

Hilary Högfeldt
fastighetschef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 34 direkt
073-271 22 88 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 55 fax

hilary.hogfeldt@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Förslag till beslut
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck för 2016 fastställas enligt tabell nedan:

2015

2016

Förändring

(inkl. moms)

(inkl. moms)

inkl. moms

0,73 (0,91)

0,73 (0,91)

o

Fast avgift småhus (kr/år)

2 470 (3 087)

2 495 (3 119)

32 kr/år

Fast avgift lägenhet (kr/år)

l 425 (l 781)

l 440 (l 800)

19 kr/år

14,25*

14,5*

O 25 kr/m2/år*

Rörlig avgift småhus,
lägenhet, lokal (kr/kWh)

Fast avgift lokal
(kr/m 2/år)*

* Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.

Tekniska avdelningen

Hilary Högfeldt

2

'

Datum

2015-04-29

Kssu

Fastställelse av VA-taxa för 2016
Tekniska avdelningen föreslår höjning av VA-taxan, med 1% öl<ning av rörliga avgifter
och 3% ökning av fasta avgifter fördelat över alla ingående poster, för så väl
anläggningsavgifter som brukningsavgifter för 2016.

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
1

A v gifter för vatten~änster enligt bifogat förslag till VA-taxa 2016 fastställs.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tel<niska avdelningen
Tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm
gva-chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 53 direkt
070-640 76 00 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 55 fax

mikael.lofvenholm@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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1/
Datum

2015-05-04

Förslag till avgifter för renhållning 2016
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för 2016.

Avgift 2016
exklmoms

Avgift2016
inld mmns

1360 kr

1700kr

Månadshämtning, 190-1 kärl

840 kr

1 050 kr

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

680kr

850kr

Containerområde

680 kr

850kr

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

400 kr

500kr

320 kr

400kr

A v gift per extra sopsäck

40 kr

50 kr

Av gift per extra hämtning utanför
ordinarie hämtningsperiod vid fri- .
tidshus

52 kr

65 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10496 kr

13120 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

17008 kr

21260kr

Veckahämtning 360 l kärl

5 248 kr

6560 kr

Veckahämtning 660 l kärl

8504kr

10 630 kr

14-dagarshämtning 360 l kärl

2 624kr

3280 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4252 kr

5 315 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1216 kr

1520kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1878 kr

2 348kr

Extrahämtning 360 l kärl

116 kr

145kr

Extrahämtning 660 l kärl

188 kr

235 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

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

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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2

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120 kr/mån

150kr/mån

Tömning av container3m3

600 kr

750 kr

Tömning av container8m3

1220 kr

1575 kr

Tömning av container 10m3

1440 kr

1800 kr

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230kr

Hämtning per ton

872 kr

1 090 kr

Transport per timme

760 kr

950 kr

2 000 kr

2 500 kr

Sopbil- Kärils-30m

20 kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30- 50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid
hushåll exkl hämtningsavgift
Extra debitering/häm-tning för lång
hämtningsväg 111ellan

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
1

Förslagna avgift för renhållning fastställs att gälla fr o m 2016-01-01.

Tekniska avdelningen

Datum

2015-04-29

Kssu

Avgifter för avlämning av externslam år 2016
Tekniska avdelningen föreslår ökning med 2,95% av avgifter för år 2015 för avlämning
av externslam enligt följande.
Avser år

Mängd/enhet

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

2015

0-3m3

204 kronor

255 kronor

2015

Större mängd än
3m3

76,8 kronor per m 3

96 kronor per m3

2016

0-3m3

210 kronor

262,5 kronor

2016

Större mängd än
3m3

79 kronor per m3

98,75 kronor per m3

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
l. Avgifter för avlämning av externslam fastställs att gälla fr.o.m. 2016-01-01 enligt
ovanstående förslag

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonormavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm
områdeschef gva
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560070 0560 0560 -

160 53
640 76
160 00
160 55

direkt
00 mobil
växel
fax

mikael.lofvenholm@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Datum

2014-04-14

Kssu

Förslag till beslut om fastställande av felparkeringsavgifter

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

Tekniska avdelningens förslag till beslut
Att felparkeringsavgifter är oförändrade 2016 och fastställes till:
d) 1000 kronor för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för
personer med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
e) 500 kronor för överträdelse av:
3) generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordning (1998:1276).
4) Lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon.
f)

300 kronor för övriga överträdelser avseende parkering .

Beslutet distribueras till
Polisen
Kornmunstyrelsen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 1 O sekr
0560-160 55 fax

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

2015-04-29

Kssu

Fastställande av budget för bidrag till enskilda vägar 2016
Tekniska avdelningen föreslår budget enligt:

Arligt driftbidrag
Att årligt kornmunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
utgår med 5% (tidigare 10% vilket belastade budgeten med 1 300 000
kronor), vilket beräknas belasta budgeten med
700 000 kronor
Att årligt kornmunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag
(de så kallade 1:50 vägarna) utgår som föregående år med
sammanlagt

40 000 kronor

Att extra bidrag om 5000 kronor till Klarabro - Tutstadholmens VFS slopas

Iståndsättningsarbeten
Att för iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar under 2015 och 2016,
skall utbetalas 2016 med 5% (tidigare 10%, vilket belastade budgeten med
55 000 kronor)i bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
och med 40% i bidrag till enskilda vägar som ej erhåller statsbidrag,
vilket beräknas belasta budgeten med
50 000 kronor
790 000 kronor

Summa kommunala vägbidrag

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

Besluter expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 1O sekr
0560-160 55 fax

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

2015-05-04

KsAu

Förslag till taxa för nyttjande av omlastningsterminalen i Skalleby,
Torsby
TAXA FÖR NYTTJANDE AV OMLASTNINGSTERMINALEN I SKALLEBY, TORSBY,
ANGAGEN ATT GÄLLA FRÅN 2016-xx-xx
Enligt Allmänna bestämmelser för nyttjande av omlastningsterminalen gäller att
upplagsytor inte anvisas om inte leverans alternativt transport av virke är bokad för
hela volymen som avses att lagras.
Taxa för nyttjande av upplagsytor vid omlastningsterminalen uppgår till alternativt:
Per vecka och anvisad m 2 upplagsyta 18 kronor
Per månad och anvisad m 2 upplagsyta 36 kronor
Per sex månader och anvisad m 2 upplagsyta 108 kronor
Per 12 månader och anvisad m 2 upplagsyta 140 kronor
Samt i tillägg erläggs 500 kronor per bokat tågsätt.

Tekniska avdelnings förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen
Att ovan föreslagna taxa för nyttjande av omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby,
antas.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

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

2015-05-04

KSAU

Förslag till Allmänna bestämmelser för brukande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby

Bakgrund
Torsby kommun har med bidrag från Tillväxtverket, byggt en
omlastningsterminal i direkt anslutning till Fryksdals banan vid Skalleby,
Torsby kommun. Kommunen möjliggör för intressenter att bedriva
omlastningsverksamhet och kommunen upplåter i samband med detta
uppläggningsytor i anslutning till terminalområdet, för gods av olika slag,
trailer och containerhantering.
Torsby kommun har på området för omlastning byggt en
virkesmätningsstation. Denna mätningsstation kan upplåtas till aktör som vill
mäta in- och utgående gods. För avtal om mätning kontaktas VMFQBERA.
Huvudman och infrastrukturförvaltare för omlastningsterminalen i Skalleby, i
Torsby kommun är kommunfullmäktige. Förvaltningen av
omlastningsterminalen handhas under kommunstyrelsen av tekniska
avdelningen.
Terminalen avslutas som ED-projekt under 2015.

Sammanfattning
I syfte att underlätta nytijande och rättvis prissättning, har tekniska
avdelningen tagit fram förslag till Allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns omlastningsterminal i Skalleby, Torsby (se bilaga).
I tillägg till de Allmänna bestämmelserna för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal, är även förslag till en taxa som reglerar ersättning för
nytijande av omlastningsterminalen. Taxan redovisas som ett separat
dokument.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Tekniska avdelningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen
Att ovan föreslagna Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby, antas.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Datum

2015-04-29

KsAu

Allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns omlastningsterminal i
Skalleby, Torsby
Antagna av kommunfullmäktige 2015-xx-xx § xx, att gälla från och med 2016-01-01

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-1 qO 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Allmänna bestämmelser för nyttjade av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby
Inledning

1. Torsby kommun har byggt en omlastningsterminal i direkt anslutning till
Fryksdalsbanan vid Skalleby, Torsby kommun. Kommunen möjliggör för
intressenter att bedriva omlastningsverksamhet och kommunen upplåter i
samband med detta uppläggningsytor i anslutning till terminalområdet, för
gods av olika slag, trailer och containerhantering.
Torsby kommun har på området för omlastning byggt en
virkesmätningsstation. Denna mätningsstation kan upplåtas till aktör som vill
mäta in- och utgående gods. För avtal om mätning kontaktas Vl'v1FQBERA.
2. Huvudman och infrastrukturförvaltare för omlastningsterminalen i Skalleby, i
Torsby kommun är kommunfullmäktige. Förvaltningen av
omlastningsterminalen handhas under kommunstyrelsen av tekniska
avdelningen.
Användning av omlastningsterminalen

3. Drifts- och underhållsansvar
Kommunen har drifts- och underhållsansvar. Kommunen ansvarar och
bekostar städning, snöröjning och halkbekämpning av terminalområdet
(markerat T2 i detaljplanen).
Kommunen ansvarar för uppmärkning och hänvisning av uppläggningsplatser
och terminalnytijarna förbinder sig att all godshantering skall ske på ett tryggt
och säkert sätt. Terrninalnytijarna ansvarar för att virke inte sticker ut från
tågsätten och att tågsätten görs rena från skogsrester innan de trafikerar
Fryksdalsbanan, terminalnytijarna ansvarar för att virkesrester som
avkapade/avbrutna virkesdelm-, större kvistar och liknande tas bort från
spårområdet.
4. Lokala trafiksäkerhetsinstruktioner
Torsby kommun har utarbetat lokala trafiksäkerhetsinstruktioner.
Trafiksäkerhetsinstruktioner utgår från BVF 924, Regler för arbetsmiljö och
säkerhet för järnvägsföretag vid vistelse och arbete inom spårområde.
Kommunen har även utarbetat säkerhetsanvisningar för arbete inom
terminalområdet se regler och riktlinjer.
Terminalnytijarna ansvarar för att Transportstyreisens trafikföreskrifter JvSFS
2008:7 samt Huvudmannen/infrastrukhuförvaltaren, Torsby kaminuns
kompletterande säkerhetsbestämmelser och Torsby kommuns
säkerhetsanvisningar för arbete inom terminalområdet följs.

Det åligger terminalnyttjarna att se till så att ovan nämnda bestämmelser följs
inom ansvarsområdet för åtagandet. Skulle kommunen drabbas av vite
föranlett av terminalnyttjaren, överförs vitet ovillkorligen till terminalnyt~aren
5.

Terminalnyt~ares

underentreprenör

Vid anlitande av underentreprenör ansvarar terminalnyttjaren gentemot
kommunen för att dessa innehar kompetens, tillstånd och nödvändiga
certifikat för aktuella tjänster.
Terminalnyt~aren

garanterar att man endast anlitar företag som fullgjort sina
skyldigheter och åtaganden gentemot stat och kommun.
6. Försäkringar
Terminalnyt~aren skall ha trafikförsäkring för fordon/maskiner som används
för verksamheter med utgångspunld för detta avtal och ansvarsförsäkring
täckande bland annat skador mot tredje man och ansvar enligt miljöbalken.
Vidare ansvarar terminalnyttjaren att nödvändiga sakförsäkringar tecknas.

7. Miljöpåverkan
Terminalnyt~aren är skyldig att efterleva upprättad
miljökonsekvensbeskrivning. Vid krav om tillstånd enligt
miljökonsekvensbeskrivningen ansvarar terrninalnyt~aren för att dessa
inhämtas.

8. Överlåtelse/upplåtelse
Terminalnyt~aren

får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter enligt
dessa allmänna bestämmelser på annan, utan kommunens skriftliga
medgivande.

9. Hävning
Kommunen äger rätt att omedelbart avvisa terminalnyttjaren om denne
a. försätts i konkurs
b. ställer in betalningarna
c.

på annat sätt är på obestånd

d. oaktsamt åsidåsatt sina åtaganden enligt dessa allmänna bestämmelser och
inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning från
kommunen
e. uppsåtligen inte betalat skatter, avgifter eller andra offentliga pålagor.
Har kommunen avvisat terminalnyttjare på någon av ovan angivna
grunder, äger terminalnyttjaren inte rätt att erhålla någon återbetalning av
erlagd avgift

10.

skadestånd eller andra anspråk
Terminalnytijaren avstår från alla former av anspråk av slag de än må vara
mofkommunen för händelser som ligger utanför kommunens kontroll.
Exempel kan vara driftstörningar, driftstopp, förändrade möjligheter till
trafikering av järnvägsnätet eller liknande.
Terminalnytijaren är skyldig att ersätta samtliga skador som kan
uppkomma på kommunens eller annans i området förekommande egendom
samt för tredje man, på grund av den verksamhet som terminalnyt~aren
bedriver inom eller i anslutning till terminalområdet. Detta gäller dock inte
normala förslitningsskador på terminalen eller vägområdet

11.

Arbetsmiljöansvar
Inom terminalområdet är kommunen arbetsmiljösamordnare. Samtliga
arbetsgivare som arbetar på terminalområdet har dock det fulla
arbetsmiljöansvaret för den personal som man har anställd och som
uppehåller sig eller utför arbete inom eller i anslutning till terminalområdet.
Terminalnytijare kan ej på några som helst villkor rikta något som helst
ansvar gentemot kommunen vad det gäller arbetsmiljöansvaret för av
terminalnytijarföretaget anställd, inhyrd eller på annat sätt engagerad
personal.
Terminalnyttaren är skyldig och förbinder sig att följa de lagar och regler
som finns inom arbetsmiljöområdet och bedriva ett tryggt och säkert arbete
inom eller i anslutning till terminalområdet.

12.

Regler och riktlinjer
Huvudmannen och terminalnytijaren tecknar avtal i vilket upplagsytans
läge och utbredning anges. Leverans alternativt transport av virke eller gods
ska vara bokad innan upplagsytor får nytijas. Liggtid för virke eller gods är
maximerad till en vecka.
Järnvägsnätsbeskrivning för Torsby omlastningsterminals järnvägsnät finns
att tillgå på Torsby kommuns hemsida.
Trafikinstruktioner (TRI) för sidospår (omlastningsterminalen i Skalleby)
gäller.
Rutiner vid "Olyckor, tillbud och andra avvikande händelser" Utgåva 1,
2010-09-01 gäller.
säkerhet vid verksamhetsutövande, h·afikering, lastnings- och
lossningsarbete på omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby gäller.
Transportstyreisens författningssamling Transportstyreisens föreskrifter för
säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för
infrastrukturförvaltare; TSFS 2013:43, gäller.
Transportstyrelsen, handbok JTF l. Termer, gället

Transportstyrelsen, handbok JTF 2. Introduktion, gäller
JvSFS 2008:7bilaga 20 som utkom från trycket den 11 juli 2008, rättad
version 22 december 2008. Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, bilaga 20
Sidospår, gäller.
Dokument. TS JV 2009:006 version 01 datum 2009-05-19,
Infrastrukturförvaltare endast sidospår, Infrastrukturförvalterens
kompletterande säkerhetsbestämmelser till Transportstyreisens
trafikföreskrift JvSFS 2008:7, gäller.
"Trafikeringsavtal" mellan Torsby kommuns som huvudman för
omlastningsterminalen och tågoperatör ska vara upprättat innan
terminalnytijarens tågoperatör får angöra terminalen.
Arbetsmiljöplan för Torsby kommuns omlastningsterminal i Skalleby,
Torsby, gäller.
Stora Enso Supplier Code of Conduct, maj 2014 eller likalydande åberopat
dokument gäller.

13.

Tvist mellan Torsby kommun som huvudman för omlastningsterminalen
och terminalnytijare med anledning av tillämpande av dessa allmänna
bestämmelser ska avgöras enligt svensk rätt i svensk domstol
Torsby kommun
tekniska avdelningen

Datum

2015-05-04

Ksau

Fastställelse av timpris för mätnings-arbete fr
o m 2016-01-01
Tekniska avdelningen föreslår timdebiteringspris för mättekniker(mättekniker inklusive mätutrustning) enligt följande:
ExkLmoms

Inkl. moms

För debitering av externa kunder föreslås

1200 kr/tim

1500 kr /tim

För debitering av interna kunder föreslås

800 kr/tim

Tekniska avdelningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsen
l. För mättekniker debiteras för 2016 enligt ovanstående.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm
områdeschef gva
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160
070- 640
0560 - 160
0560 - 160

53 direkt
76 00 mobil
00 växel
55 fax

mikael.lofvenholm@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Datum

2015-04-29

Kssu

Information om fastställelse av timpris för GSarbete fr.o.m. 2016-01-01, enligt delegation
Tekniska avdelningen beslutar enligt delegation höjning av timpris för GSpersonal(hantverkare och maskinförare) enligt följande:

För debitering av externa kunder beslutas höjning med 2,7% från 372 kronor/tim exkl
moms till 380 kr/tim exkl. moms/tim vilket gör 475 kr/tim inkl. moms
För debitering av interna kunder beslutas höjning med 2,1% från 338 kronor/tim till
345 kr/tim

Tekniska avdelningens information till arbetsutskottet och kommunstyrelsen
1. GS-arbete debiteras för 2016 enligt ovanstående.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Mikael Löfvenholm
Områdeschef GVA

Mikael Löfvenholm
områdeschef gva
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

05600700560 0560 -

160 53 direkt
640 76 00 mobil
160 00 växel
160 55 fax

mikael.lofvenholm@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.tarsby.se
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2015-04-29

Beslut enligt delegation om
FORDON- OCH MASKINPRISER 2016
TORSBY kommun tekniska avd
För extern uthyrning av personal , maskiner och redskap gäller att kommunen ej ska konkurrera med privata företag

Debiteringsunderlag

2016

(Höjning 2,7%) externt och 2,1% internt

Internt

Externt

345 kr/lim
172 kr/lim
289 kr/lim

380 kr/lim
190 kr/lim
274 kr/lim

Personal
Ordinarie tid
50% överttidsersättning tillägg
100% överttidsersättning tillägg

Maskiner och redskap
Lastbil
Lastmaskin
Jordbrukstraktor
Sopmaskin bogserad
Sopvals frontmonterad /Snöslunga
Pisten Bully 600
Slaghack bakmonterad
Ledningskamera
Elverk 80 kva
Elverk 56 kva
Elverk 6,5 kva
Ängpanna
Dricksvattentank
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer

Torsby kommun
Tekniska avdelningen

184
184
184
100
100

kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim

O kr/lim
O kr/lim
O kr/dag
O kr/dag
O kr/dag

O kr/lim
O kr/lim

förare tillkommer
förare tillkommer
förare tillkommer

806
806
673
893
986
1400
82
318
1094
781
313
195
195

kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/lim
kr/dag
kr/dag
kr/dag
kr/lim
kr/lim

förare
förare
förare
förare
förare
förare

ingår
ingår
ingår
ingår
ingår
ingår

25%

Mikael Löfvenholm
Områdeschef GVA

Sida
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Datum

2015-05-05

KsAu

Beträffande datering av kommunens Information till Fastighetsägare.

Bakgrund
För att säkerställa att rätt årgång av kommunens Information till fastighetsägare
används, föreslår tekniska avdelningen att kommunens Information till
Fastighetsägare alltid, vid vatje årsskifte uppdateras med nytt datum för giltighet,
oavsett om ändringar gjorts eller ej.

Tekniska avdelningens förslag till KsAu och kommunstyrelsen
I information 2015 till Fastighetsägare, har inga förändringar gjorts.
Tekniska avdelningen föreslår att den Information till Fastighetsägare som ska gälla
för 2016 ska heta Information 2016 till Fastighetsägare och ska antagas att gälla från
2016-01-01.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonormavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

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

2015-05-05

KsAu

Beträffande datering av kommunens ABVA.

Bakgrund
För att säkerställa att rätt årgång av kommunens ABVA används, föreslår tekniska
avdelningen att kommunens ABVA, vid varje årsskifte uppdateras med nytt datum för
giltighet, oavsett om ändringar gjorts eller ej.

Tekniska avdelningens förslag till KsAu och kommunstyrelsen
I ABVA 2015, har inga förändringar gjorts.
Tekniska avdelningen föreslår att den ABVA som ska gälla för 2016 ska heta ABVA
2016 Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning, och ska antagas att gälla från 2016-01-01.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, T ors by

Torsby kommun
1 O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

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

Diarienummer

2015-04-28-2015-05-06

KST 2015/11/01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj
Kommunstyrelsen 1 juni

Meddelanden
l.

Fryksdalens Samordningsförbund: Protokoll2015-04-24 med bilagor.

2. Kommuninvest: Årsbesked2014, överkottsutdelning Kommuninvest
ekonomisk förening.
3. Länsstyrelsen Värmland: Beslut 2015-04-28 om bidrag till Ovansjö
bygdeförening ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens samtliga
regleringsfonder.
4. Landstinget i Värmland: Landstingets årsredovisning 2014.
5. Sveriges Kommuner och Landsting: Sammanträdesplan för 2016.
6. Migrationsverket Meddelande om förlängt avtal2015-04-012015-08-31 med T ofta Snickeri AB rörande boende på anläggningen
Hotell Värmlandsporten i Stöllet (120 platser).
7.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Kungörelse, fastigheten Höljes
1:110.

8. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Kungörelse, fastigheten
Fläskremmen 1:51.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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