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§ 92 Verksamhetsredovisning - IT-avdelningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
!T-avdelningen inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om verksamheten.
IT-chef Björn Gottfridsson lämnar en lägesrapport om pågående, genomförda och
kommande större projekt inom !T-avdelningen:

Genomförda projekt
•

Byte av telefonioperatör till Telia.

•

Byte/uppdatering av miljö- och byggredaprogrammet till EDP Vision.

•

Byte av system för räddningsljänsten från Alarmos till Care.

•

Byte/uppgradering av Decapus till Teis (server som flyttar filer mellan olika
system)

•

DDOS-skydd är infört, som är en ljänst köpt av Telia på grund av ett antal
attacker som påverkat internetkommunikationen.

•

Nytt inköpsavtal via drift- och servicenämnden i Karlstad.

Pågående projekt
•

Avveckling av det gamla systemet SAN (centralt disksystem)

•

Migrering av VMWare Viewrniljön till VMWare Harizon View (virtuella
arbetsstationer för fjärrjobb m.m.)

•

Utveckling av SCCm-rniljön då ADM även ska in i miljön (system för att
administrera datorer m.m.)

•

Byte av CORE-switchar till nya med högre kapacitet (switchar i nätverket som
håller ordning på datatrafiken)

•

Politiker ska få handlingar via surfplattor. Utlämning och utbildning startar
före sommaren.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 92, verksamhetsredovisning- !T-avdelningen
Kommande projekt
•

Ombyggnation av fibernätet, bland annat för att höja
kommunikationshastigheten från Stjerneskolan till Valbergsgården, Enstigen,
Linden, kommunförrådet, flygplatsen, skidtunneln, återvinningscentralen,
omlastningsterminalen och f.d. Lindströms bröds lokal. Detta arbete görs för
att ta bort utrustning i Brand Factorys lokaler och förbereda för att ta bort
utrustning i sjukhusets panncentral.

•

Byte av kommunikation från Quadracom till Telia på grund av att Quadracom
lägger ner sitt nät. Detta påverkar kommunikation från kommunhuset i Torsby
till kommunhuset i Sysslebäck, Gömmanberg, Brockenstrand,
Finnskogahemmet, skolorna i Östmark, Vitsand och Oleby samt förskolan
Prästkragen i Höljes.

•

Byte av kommunikation på brandstationerna till Telia Datanet vilket blir ett
helt eget nät. Kommunikationen går från Sunne (där SOS-larm kommer
in/styrs) till brandstationerna i Torsby, Vitsand, Östmark, Stöllet och
Syssiebäck
Arbete/planering pågår för en fiberförbindelse mellan Torsby och Stöllet. Det
behöver göras omkopplingar på grund av att Quadracom tar bort bodar i
Pensbol och Vägsjöfors.

•

Bygga ny fiber till Holmesskolan från kommunhuset Detta är etapp 2 för att ta
bort utrustning i sjukhusets panncentral.

Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden lämnar rapport från förra veckans träff med
Jordbruksverket där hon deltog tillsammans med representanter från länsstyrelsen
samt kommunerna Sunne, Filipstad, Kristinehamn och Storfors. På mötet diskuterades
problematiken kring Jordbruksverkets ändrade regelverk för bidrag till
bredbandsutbyggnad. En realistisk kalkyl med faktiska siffror som beskriver
problematiken tas nu fram och lämnas in till Jordbruksverket
Björn Gottfridsson avslutar med att informera om !T-enhetens bemanning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 92, verksamhetsredovisning -!T-avdelningen
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-11 från Björn Gottfridsson.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
Björn Gottfridsson
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93 Kommunikationslösning för lanthandlarna
i Bograngen och Höljes, Finnskoga MK m.fl.
Dnr KST 2015/166

Sammanfattning av ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden har fått i uppdrag att ta fram förslag på
kommunikationslösning för lanthandlarna i Bograngen och Höljes samt för Finnskoga
MK med anledning av att Quadracom AB stänger ner sitt ADSL-nät i juli 2015.
Det finns två möjliga tekniska lösningar på kommunikation för lanthandlarna och
Finnskoga MK förutom mobilt bredband via 4G i väntan på fiber, och det är radiolänk
eller bredband via satellit.
Bredband via satellit är en förhållandevis billig lösning. satellitföretaget Bredband
Sverige AB har kontaktats och bedömder att deras satellitteknik skulle vara tillräcklig
för lanthandlare. De erbjuder en månads fritt abonnemang så lanthandlarna kan testa
om bredband via satellit fungerar för dem. Lanthandlarna i Bograngen, Höljes och
Röjdåfors, samt Brobergs Skog i Bograngen har informerats om Bredband Sveriges
erbjudande. Lanthandeln i Bograngen har redan en satellitlösning via ICA.
Lanthandeln i Höljes och Brobergs Skog har fått satellitutrustningen och provar nu att
bedriva verksamheten med bredband via satellit. Lanthandeln i Röjdåfors vill först
försäkra sig om att deras enheter fungerar över IP innan de beställer satellitutrustning.
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.
Cecilia Sjöden understryker att samtliga lösningar är temporära i väntan på
fiberu tbyggnaden.

Handlingar i ärendet
Cecilia Sjödens ~änsteskrivelse 2015-05-06 med beskrivning av
kommunikationslösningar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 93 Kommunikationslösning för lanthandlarna i Bograngen
och Höljes, Finnskoga MK m.fl.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av föreslagna kommunikationslösningar och tackar för
rapporten.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Uppföljning, fritidsavdelningens budget
2015
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kicki Velander har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att
inhämta befarat underskott gentemot budget 2015.
Kicki Velander redogör för de åtgärder som fritidsavdelningen tagit fram för att
komma tillrätta med underskottet:
•

en ~änst återbesätts inte,

•

frukostbadet ersätts med 11-bad med kaffe,

•

avgift för gruppverksamheter höjs från och med hösten 2015,

•

autogiro för månadsbetalning av årskort för bad erbjuds för Torsbybadet och
Sysslebäcksbadet,

•

fritidsgården i Torsby har öppet en lördag i månaden istället för varje lördag.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av åtgärder för att komma till rätta med
fritidsavdelningens befarade underskott.

Beslutet skickas till
Kicki Velander
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Lönesättning av tirnavlönade medarbetare
Dnr KST 2015/376

Sammanfattning av ärendet
Då lönerevisionen 2015 är genomförd för fastanställd personal i Torsby kommun ska
revision ske för den personal som är timanställda och uppbär timlön.
Till skillnad mot tillsvidareanställda, som får en individuell lönehöjning, sker
lönehöjningarna för rimanställda genom generella påslag. Det cenh·ala avtalet med
Kommunal innebär att va1je 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.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-04-23.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tirnavlönade får en generell höjning på 2,49 % från och med 1 april 2015.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Ungdomslöner 2015
Dnr KST 2015/386

Sammanfattning av ärendet
Efter kartläggning av ungdomslöner runt om i riket lämnar HR-strateg Camilla
Nyman förslag på löneläge för ungdomslöner 2015 i Torsby kommun.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2009 utgör nivåerna en procentuell andel av den
lägsta lön som kommunstyrelsen beslutat, vilket är 18 500 kronor för 2015.

Handlingar i ärendet
Camilla Nymans ljänsteskrivelse 2015-04-24.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer nivåer för ungdomslöner 2015 enligt följande:
Timlön, kronor

Månadslön, kronor

18 år- födelseår 1997

95,30

15 725

17 år- födelseår 1998

89,70

14 800

16 år- födelseår 1999

84,10

13 875

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.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97 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. Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.

Handlingar i ärendet
Administrativ chef Ann-Margreth Edbergs tjänsteskrivelse 2015-05-05.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kopieringstaxan 2016 fastställs enligt följande:
Kopiering till allmänhet, svart-vita kopior
A4- 4 kr/kopia
A3 - 5 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar, svart-vita kopior
A4- 50 öre/kopia
A3 - l kr/kopia
Kopiering internt, svart-vita kopior
A4 och A3 - 25 öre/kopia
Kopiering internt, färg
A4 och A3 - 2 kr/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till lO kopior ingen avgift, därutöver 4 kr/kopia
Laminering, internt
A4-5 kr/st
A3 -10 kr/st
Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 97, kopieringstaxa 2016
Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges
i kopieringstaxa 2016.
Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Uppföljning, socialnämndens budget 2015
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att socialnämnden ska få 5,5
miljoner kronor i utökad budgetram 2015.
Socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram konsekvenser per verksamhet utifrån
prognos om budgetramen inte utökas under innevarande år.
Socialchef Ulf Johansson bedömer att det, trots föreslaget tillskott med 5,5 miljoner
kronor, finns risk för en negativ avvikelse vid årets slut på 2,8 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet
Socialnämndens bokslutsbedömning 2015.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för redovisningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utgår ifrån att socialnämnden ska klara verksamheten inom
tilldelad budgetram.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 99 Uppföljning, barn- och
utbildningsnämndens budget 2015
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslag~t kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsnämnden ska få 5,5 miljoner kronor i utökad budgetram2015.
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram konsekvenser per
verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under innevarande år.
Skolchef Ulf Blomquist redogör för barn- och utbildningsnämndens budgetläge: Han
bedömer att budgetramen 2015 ska kunna klaras med de åtgärder som är beslutade av
barn- och utbildningsnämnden tillsammans med före~laget tillskott på 5,5 miljoner
kronor.

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet tackar för redovisningen.
2. Denna paragraf överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Aterkoppling, bostadsläget
Dnr KST 2015/250

Sammanfattning av ärendet
Torsby Bostäder AB:s VD Håkan Laack och ordförande Torbjörn Jansson informerade
kommunstyrelsen 2015-04-07 om bostadsläget i kommunen, och berättade även om
planeringen av nybyggnation i tätorten. Bostadsförsörjningsprogrammet visar på ett
nybyggnadsbehov i Torsby samhälle framöver, och styrelsen för Torsby Bostäder AB
har därför beslutat om byggnation av 20-30 nya lägenheter. Håkan Laack har fått i
uppdrag av bolagsstyrelsen att ta fram olika alternativ för byggnationen.
Kommunstyrelsen beslutade att förorda en prioritering av byggnation på området
Enen, och kan även tänka sig en försäljning av marken till bostadsbolaget. Tekniska
avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag tillsammans med bostadsbolaget.
Håkan Laack har inbjudits till dagens sammanträde för en återkoppling tillsammans
med teknisk chef Jan Esping.
Området Enen
Kommunen äger marken och detaljplan är klar, vilket innebär att byggnation kan
komma igång snabbt. Området är lämpligt för mindre lägenheter, ettor och tvåor på
35-45 m 2, med målgruppen ungdomar och ensamhushålL Tänkt byggnation med så
kallade Kombohus med våningar och hiss. En arkitekt tar fram förslag på husplacering
där utvecklingen av hela området ska beaktas då det kan bli fråga om stegvis
utbyggnad på längre sikt. Jan Esping tar nu fram förslag på avtal med Torsby Bostäder
AB, men inväntar först arkitektens skiss över en genomförandeplan. Därefter kommer
köpehandlingar att upprättas.
Området vid Bruksallen
Området är lämpligt för lite större lägenheter i hus med 2 eller 2,5 våningar och hiss.
Husen ska byggas i bruksmiljöstil som övrig byggnation i området. En arkitekt tar
fram förslag på lämplig husplacering. Buller- och radonutredning och samråd med
grannar och andra berörda ska genomföras.
Området Björkängen
Detaljplanearbete är påbörjat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 97 kopieringstaxa 2016
Handlingar i ärendet
Torsby Bostäder AB, tankar om bostäder.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Håkan Laack
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Fjärrvärmeövertagande från Samhall i
Syssiebäck
Dnr KST 2015/372

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping informerar om planeringen av kommunens övertagande av
Samhalls fjärrvärmeanläggning.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Rapport, uppdrag om Älvuddens lP i
Stöllet
Dnr KST 2015/373

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens samhällsutskott att
utreda skötsel av Älvuddens lP i Stöllet.
Teknisk chef Jan Esping lämnar en återrapport i ärendet. Tekniska avdelningen
konstaterar att det inte åligger kommunen att sköta underhållet av Älvuddens lP.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Jaktarrendepriser 2016
Dnr KST 2015/425

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 att jaktarrendepriser ska fastställas årligen i
samband med kommunens detaljbudget

Handlingar i ärendet
Teknisk chef Jan Espings ljänsteskrivelse 2015-05-05.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande jaktarrendepriser från och med 2016-01-01 fastställs:
•

Jaktarrendepriset för arrendatorer under 30 år, l 000 kronor.

•

Jaktarrendepriset för arrendatorer som fyllt 30 år, 2 400 kronor.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-05-12

§ 104 Tomtpriser 2016
Dnr KST 2015/424

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen rätten att fastställa tomtpriser
vid försäljning av tomtmark för bostads-, fritids-, handels- respektive industriändamål
inom detaljplanområden.

Handlingar i ärendet
Teknisk chef Jan Espings ~änsteskrivelse 2015-05-05 med förslag på oförändrade
tomtpriser för 2016.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande tomtpriser från och med 2016-01-01 fastställs:
l.

Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom
detaljplanområden ska ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan) 100 kr/m 2
B. i kommunen i övrigt
25 kr/ m 2

Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader.
2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus
utanför detaljplanområden i hela kommunen ska ske
till ett pris av
5 kr/m2
Detta pris gäller exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen direkt
tilllantmäteriet
3.

Priser vid försäljning av tomtmark för flerbostadsbebyggelse, fritids-, handelsoch industriändamål fastställs i respektive ärende.

4.

Innan försäljning sker ska sökanden ha beviljats bygglov. Vidare ska
anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-05-12

forts. ksau § 104, tomtpriser 2016
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 105 Fjärrvärmetaxa, Östmark och Syssiebäck
2016
Dnr KST 2015/374

Sammanfattning av ärendet
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.
För att täcka högre kostnader för anläggningarna, föreslås för 2016 en höjning av den
fasta avgiften för småhus och lägenheter med 1 %.
En särskilt fast avgift för "gamla Konsum" i Syssiebäck finns och har inte ändrats
sedan 2012. Nu föreslås en generell 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 %.
Den rörliga avgiften föreslås oförändrad.

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilary Högfeldts ~änsteskrivelse 2015-03-30.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-05-12

Forts. ksau § 105, fjärrvärmetaxa, Östmark och Sysselbäck 2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fjänvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck från och med 2016-01-01 fastställs enligt
följande tabell:
2015
inkl. moms

2016
inkl. moms

Förändring
inkl. moms

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

0,73 (0,91)

0,73 (0,91)

o

Fast avgift småhus
(kr/år)

2 470 (3 087)

2 495 (3119)

32 kr/år

Fast avgift
lägenhet (kr/år)

l 425 (l 781)

l 440 (l 800)

19 kr/år

Fast avgift lokal
(kr/m 2/år)*

14,25*

14,5*

0,25 kr/m2/år*

* Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 106 Information, Torsby reningsverk m.m.
Dnr KST 2015/377

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping, VA-ingenjör Thomas Olsson och GVA-chef Mikael
Löfvenholm redogör för ombyggnadsbehoven av kommunens avloppsreningsverk
bland annat på grund av ökade miljökrav.
Kostnaden för en underhållsrenovering av Torsby avloppsreningsverk beräknas till42
miljoner kronor. Renoveringsbehovet för avloppsreningsverken i Krusmon,
Bograngen, Ransby, Långberget samt Lämbackens biodamm beräknas kosta totalt 46,8
miljoner kronor.
Thomas Olsson och Mikael Löfvenholm redogör även för arbetet med att ta fram en
VA-plan. Det finns renoveringsbehov av vattenverken i Ransby, Långberget, Höljes,
Bjurberget och Lekvattnet Allt kommer att redovisas mer detaljerat hösten 2015 när
VA-planen är klar.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Tomas Olsson
Mikael Löfvenholm

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-05-12

§ 107 VA-taxa för 2016
Dnr KST 2015/408

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår en höjning av VA-taxan 2016.

Handlingar i ärendet
GVA-chef Mikael Löfvenholrns

~änsteskrivelse

2015-04-29.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
A v gifter fastställs för vatten~änster från och med 2016-01-01 med 3 % ökning av
rörliga avgifter och 5 % ökning av fasta avgifter fördelat över alla ingående poster för
såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 108 Avgifter för renhållning 2016
Dnr KST 2015/411

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter för renhållning 2016.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-04 från tekniska avdelningen med förslag på avgifter för
renhållning från och med 2016-01-01. Tabell över förslaget ligger i bilaga till
paragrafen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Av gifter från och med 2016-01-01 för renhållning fastställs enligt bilagd tabell.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-05-04

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

Avgift2016
exklmoms

Avgift 2016
inklmoms

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

680 kr

850kr

Containerområde

680 kr

850kr

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

400 kr

500kr

320 kr

400kr

Av gift per extra sopsäck

40kr

50 kr

Av gift per extra hämtning utanför
ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

52 kr

65kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10 496 kr

13120kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

17 008 kr

21260 kr

Veckahämtning 360 l kärl

5 248 kr

6 560 kr

Veckahämtning 660 l kärl

8 504kr

10 630 kr

14-dagarshämtning 360 l kärl

2 624kr

3 280 kr

14-dagarshämtning 660 l kärl

4252 kr

5 315 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1216 kr

1520 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1878 kr

2 348 kr

Extrahämtning 360 l kärl

116 kr

145 kr

Extrahämtning 660 l kärl

188 kr

235 kr

14-dagarshämtning, 190-1 kärl

Gemensam behållare: Ett hushåll
debiteras abonnemangsavgift.
Varje 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

Sida
1 (2)

2

Hyra 360 l kärl

60kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120kr/mån

150kr/mån

Tömning av container3m3

600kr

750kr

Tömning av container 8 m 3

1220 kr

1575 kr

Tömning av container 10 m 3

1440 kr

1800 kr

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230kr

Hämtning per ton

872 kr

l 090 kr

Transport per timme

760 kr

950 kr

2 000 kr

2 500 kr

Sopbil- Kärll5- 30m

20kr

25kr

Sopbil- Kärl30- 50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid
hushåll exkl hämtningsavgift

Extra debitering/hämtning för lång
hämtningsväg mellan

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
l

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

Tekniska avdelningen

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-05-12

§ 109 Avgifter för avlämning av externslam
2016
Dnr KST 2015/418

Sammanfattning av ärendet
GVA-chef Mikael Löfvenholm föreslår en ökning av avgiften för avlämning av
externslam från och med 2016-01-01.

Handlingar i ärendet
Mikael Löfvenholms tjänsteskrivelse 2015-04-29.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Avgift från och med 2016-01-01 för avlämning av externslam fastställs med 5% ökning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 11 O Felparkeringsavgifter 2016
Dnr KST 2015/410

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrade avgifter 2016 för felparkeringsavgifter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-14 från tekniska avdelningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Felparkeringsavgifter från och med 2016-01-01 är oförändrade och fastställs till:
a.

1000 kronor för överh·ädelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för
personer med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

b. 500 kronor för överträdelse av:
- generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordning (1998:1276).
- lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon.
c.

300 kronor för övriga överträdelser avseende parkering.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

~

q(9

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 111 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Dnr KST 2015/421

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen lämnar förslag på budget 2016 för bidrag till enskilda vägar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-29 från tekniska avdelningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av
ett årligt kommunal bidrag på 10 %istället för föreslagna 5 %till enskilda
vägar med statsbidrag.

2. Konsekvensbeskrivningen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde
2015-06-01.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Mikael Löfvenholm
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 112 Allmänna bestämmelser för brukande av
Torsby kommuns omlastningsterminal i
Skalleby, Torsby
Dnr KST 2015/413

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har, med bidrag från Tillväxtverket, byggt en omlastningsterminal i
direkt anslutning till Fryksdalsbanan vid Skalleby i Torsby. 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 byggt en virkesmätningsstation på området för omlastning.
Denna mätningsstation kan upplåtas till aktör som vill mäta in- och utgående gods.
För avtal om mätning kontaktas VMFQBERA.
Kommunfullmäktige är huvudman och infrastrukhuförvaltare för
omlastningsterminalen i Skalleby. Förvaltningen av omlastningsterminalen handhas
under kommunstyrelsen av tekniska avdelningen.
Terminalen avslutas som ED-projekt under 2015.
I syfte att underlätta nyttjande och rättvis prissättning, har tekniska avdelningen tagit
fram förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby. I tillägg till de allmänna bestämmelserna är
även förslag till en taxa som reglerar ersättning för nyttjande av
omlastningsterminalen. Taxan redovisas som ett separat dokument.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-04 från tekniska avdelningen.
Förslag på Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby, samt bilagor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

Forts. ksau § 112, Allmänna bestämmelser för brukande av Torsby
kommuns omlastningsterminal i Skalleby, Torsby
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslagna Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns
omlastningsterminal i Skalleby, Torsby, antas att gälla från och med 2016-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 113 Taxa 2016 för nyttjande av omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby
Dnr KST 2015/412

Sammanfattning av ärendet
Enligt Allmänna bestämmelser för nytljande av omlastningsterminalen i Skalleby,
Torsby, gäller att upplagsytor inte anvisas om inte leverans, alternativt h·ansport av
virke är bokad för hela volymen som avses att lagras.
Tekniska avdelningen lämnar förslag på taxa för nytljande av upplagsytor vid
omlastningsterminalen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-04 från tekniska avdelningen, samt karta och ritning.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande taxa från och med 2016-01-01 för nytljande av omlastningsterminalen i
Skalleby fastställs:
Taxa för nytljande 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.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

~·

r;tz

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 114 Timpris för mätningsarbete från och med
2016-01-01
Dnr KST 2015/409

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår timdebiteringspris från och med 2016-01-01 för
mättekniker, inklusive mätutrustning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-04 från tekniska avdelningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande timpris från och med 2016-01-01 för mätningsarbete fastställs:
Exkl. moms

Inkl.moms

För debitering av externa kunder

l 200 kr/tim

l 500 kr /tim.

För debitering av interna kunder

800 kr/tim

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 115 Delegeringsbeslut om timpris för GSarbete från och med 2016-01-01
Dnr KST 2015/419

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har, genom delegeringsbeslut, fastställt höjning av tiropris för
GS-arbete från och med 2016-01-01.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-29 från Mikael Löfvenholm, områdeschef GVA.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

~

9&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 116 Delegeringsbeslut om fordon- och
maskinpriser 2016
Dnr KST 2015/420

Sammanfattning av ärendet
För extern uthyrning av personal, maskiner och redskap gäller att kommunen inte ska
konkurrera med privata företag. Tekniska avdelningen har, genom delegeringsbeslut,
fastställt fordon- och maskinpriser från och med 2016-01-01.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut 2015-04-29.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 117 Datering av kommunens Information till
fastighetsägare 2016
Dnr KST 2015/422

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att rätt årgång av kommunens Information till fastighetsägare
används, föreslår tekniska avdelningen att en uppdatering sker vid varje årsskifte med
nytt datum för giltighet, oavsett om ändringar gjorts eller ej.
I Information till fastighetsägare 2015 har inga förändringar gjorts.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-05 från tekniska avdelningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Information till fastighetsägare 2016 antas och gäller från och med 2016-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 118 Datering av kommunens ABVA 2016,
allmänna bestämmelser för användande av
Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Dnr KST 2015/423

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att rätt årgång av kommunens ABVA används, föreslår tekniska
avdelningen att en uppdatering sker vid varje årsskifte med nytt datum för giltighet,
oavsett om ändringar gjorts eller ej.
I ABVA 2015 har inga förändringar gjorts.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-05 från tekniska avdelningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
ABVA 2016 Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning antas och gäller från och med 2016-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 39

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 119 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommtmstyrelsen under tiden
2015-04-28 till2015-05-06.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-05-12

§ 120 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om att Handelskammaren Värmland
har årsmöte den 21 maj i Karlstad.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

