KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kallelse/underrättelse

Tid

Måndag 17 november 2014 kl. 18:00

Plats

Stjerneskolans matsal, Torsby

Gruppmöten

Från kl. 16:00 i salarna 258,260, 262 och 263

Tid för justering

Fredag 28 november 2014 kl. 10:00 i kommunhuset

Behörighet, upprop

Sammanträdet öppnas, fråga om dess behörighet, upprop och val
av justerare.

Sammanträdet inleds med
•

Elever :&·ån Kulturskolan underhåller

Sammanträdet fortsätter med
Allmänhetens frågestund
Ordet är fritt

Ärendelista
Nr

Ärenden för beslut

Diarienummer

Taxa för Iottetiillstånd 2015

KST 2014/603

2

Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck

KST 2014/607

2

3

A v gifter för avlämning av externslam

KST 2014/605

4

4

Faststäiielse av VA-taxa

KST 2014/606

5

Sid

Bilaga
1+2
5

Faststäilelse av renhåiiningstaxa

KST 2014/604

6

6

Faststäilande av vägbidrag

KST 2014/608

9

7

Faststäilande av timpris för GS-arbete

KST 2014/609

11

8

Faststäilande av tomtpriser

KST 2014/610

12

9

Felparkeringsavgifter 2015

KST 2014/611

14

10

Kopieringstaxa 2015

KST 2014/612

15

11

Taxor och avgifter för kulturavdelningen

KST 2014/613

17

Kommunfullmäktige

Torsby kommun

Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

685 80 Torsby

0560 - 160 1O sekr
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
Kallelse/underrättelse

Nr

Ärenden för beslut

Diarienummer

12

Förtroendevaldas arvode 2015

KST 20141781

19

13

Lånelöfte

KST 20141776

21

14

Avsägelse av plats i kommunfullmäktige

KST 2014/832

22

15

Interpellation - Vilken politik är Socialdemokratema,
Centerpartiet och Folkpartiet överens om?

KST 2014/803

23

16

Svar på motion om flygplatsutveckling

KST 2013/368

24

17

Svar på motion om jaktarrendepriser

KST 2014/275

26

18

Svar på medborgarförslag angående redovisning av
Mejeritomtens samtliga kostnader i nuet och i framtiden

KST 2013/296

28

19

Lottning av nämndplatser i MBR-nämnd

KST 2014/842

30

Sid

För kännedom
20

Motion - Avskaffa delade turer inom omsorgen

KST 2014/804

31

21

Motion - Starta handikappidrott på Stjemeskolan

KST 2014/805

33

22

Motion- Inför utmanarrätt i Torsby kommun

KST 2014/806

35

23

Motion - Inför företagslots i Torsby kommun

KST 2014/807

36

Eva-Lena Gustavsson
ordförande

Ann-Margreth Edberg
sekreterare

Kontaktuppgifter tjänstemän
Namn

Titel

E-post

Telefon

Anders Björck
Angela Bimstein
Ann-Margreth Edberg
Thomas Stjemdorff

bitr kommunchef
ekonomichef
sekreterare
kommunchef

anders. bj orck@torsby .se
ange la. bimstein@tors by. se
ann-margreth.edberg@torsby .se
thomas.stjerndorff@torsby .se

0560-160 86
0560-160 28
0560-16010
0560-160 01

Torsby kommun

sid 12

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 149 Taxa för lottertillstånd 2015
Dnr KST 2014/603

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

C/6tp

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 153 Fjärrvärmetaxa Östmark och Syssiebäck
Dnr KST 2014/607

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Torsby kommun driver fjärrvärmeanläggningar i Östmark och Syssiebäck
Fjärrvärmeanläggningen i Östmark har 24 abonnenter, 5 kommunala och 19 privata.
Fjärrvärmeanläggningen i Syssiebäck omfattar 6 kommunala fastigheter, cirka 40
lägenheter ägs av Torsby Bostäder och 3 av privata abonnenter.
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift, som för närvarande är
olika för både Östmark och Syssiebäck
För att införa en standardavgift för båda områdena och för att täcka högre kostnader
för anläggningarna, föreslås för 2015 att Östmarks rörliga och fasta avgifter gäller för
båda anläggningarna. Det betyder att den rörliga avgiften i Syssiebäck sänks från
0,78kr (0,98 kr inkl. moms) till 0,73kr (0,91 kr inkl. moms), och den fasta avgiften höjs
från 2 080kr (2 600kr inkl. moms) till2 470kr (3087 kr inkl. moms) för småhus, och från
1200kr (1500 inkl. moms) till1 425 kr (1 781kr (inkl. moms) för lägenheter.
Av gifterna i Östmark är oförändrade.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck för 2015 fastställas enligt tabell nedan:
Fjärrvärmetaxa för Östmark och Syssiebäck för 2015 fastställas enligt tabell nedan:

Rörlig kostnad
Kr/kWh
Fast kostnad
Småhus kr/år
Fast kostnad
Lägenhet kr/år

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kostnad
exkl. moms

Kostnad
inkl. moms

0,73

0,91

2470

3 087

1425

1781

Torsby kommun
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.·

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL ,1}:
2014-11-03

§·151 Avgifter för avlämning av. externslam
l;).nr KST ?014/605

·.: S~nH~:~t~fattoJng av ärendet ·
. ·~};{f,.;(~~~:.·.

..

.'

.

TeknisR~~~ydelningen föreslår ökning med 2,8% av avgifter för år 2Q15 ~ör avläinning

av extern;laffi· ehllgt följande:

..
Exkl. moms
204kr
76,8 kr per m3

0-3m3
Större mällgd än 3 m3

_lnkl.moms
255 ta
96krperm3

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
.. Avgifter för avlämning av externs~am enligt ovan fastStälls.
:

.

'

Beslutet skickas till
Ko:dununfullmäktige

,.l

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

·..

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 152 Fastställelse av VA-taxa
Dnr KST 2014/606

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

()

5

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 150 Fastställelse av renhållningstaxa
Dnr KST 2014/604

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa enligt bifogat förslag fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

d8 qrQ

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-10-03

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

Avgift2014 Avgift2014 Avgift2015
exklmoms i1tklmoms exkl111-0ms
14-dagarshämming, 190-1 kärl

Avgift2015 Ändring%
i1tkl moms

1308 kr

1635 kr

1360 kr

1700kr

4,0

Månadshämming, 190-1 kärl

814kr

l 018 kr

840kr

l 050kr

3,2

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

662kr

828kr

680kr

850kr

2,7

Containerområde

662kr

828kr

680kr

850kr

2,7

M:inimihämtning, 190-1 käd,
hämtning vecka 27/28 och 43/44

396kr

495kr

400kr

500kr

1,0

320kr

400kr

320kr

400kr

o

Avgiftper exh·a sopsäck

38kr

47,50kr

40kr

50 kr

5,3

Avgift per extra hämhring utanför
ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

50 kr

62,50kr

52 kr

65kr

4,0

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10 080kr

12 600 kr

10 496 kr

13120kr

4,1

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16 384kr

20480kr

17 008 kr

21260 kr

3,8

Veckohämtning 360 l kärl

5 040kr

6 300kr

5 248 kr

6560kr

4,1

Veckohämtning 660 l kärl

8192kr

10 240kr

8504kr

10 630kr

3,8

14-dagarshämtning 360 l kärl

2 520 kr

3150 kr

2 624 kr

3280kr

4,1

14-dagarshämtning 660 l kärl

4096kr

5120 kr

4252kr

5 315kr

3,8

SommarhämhUn:g 360 l kärl

1180kr

1475 kr

1216 kr

1520kr

3,0

Sommarhämtning 660 l kärl

1824kr

2280kr

1878kr

2348kr

3,0

Extrahämtning 360 l kärl

112kr

140kr

116kr

145kr

3,6

Extrahämtning 660 l kärl

184kr

230kr

188kr

235kr

2,2

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

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Tors by

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 oo växel
0560 - 160 55 fax

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

Sida

1 (2)

2

Hyra 360 l kärl
Hyra 660 l kärl

60kr/mån

75 kr/mån

o

120kr/mån 150kr/mån 120kr/mån

150kr/mån

o

60 kr/mån

75kr/mån

Tömning av container 3 m 3

580kr

725kr

600 kr

750kr

3,4

Tömning·av container8m3

1172kr

1465 kr

1220 kr

1575 kl·

4,1

Tömning av container10m3

1380kr

1725kr

1440 kr

1800 kr

4,3

Hämtning av löskubikmeter

184kr

230kr

184kr

230kr

o

Hämining per ton

832kr

1 040kr

872kr

1090 kr

4,8

Transport per timme

756kr

945h

760kr

950kr

0,5

2 OOOkr

25001<1'

2 000 kr

2500 kr

o

Sopbil- Kärl15 - 30 m

20kr

25kr

20kr

25 kr

Sopbil- Kärl 30 -50 m

40 kr

50 kr

40kr

5bkr

o
o

Hämtning av sorterat grovavfall vid
hushåll exkl hämtningsavgift
Extra debitering/ltämtni1tgjör låug
ltämtni1tgsviig mellau

Tekniska avdelningens förslag till samhällsutskottet och kommunstyrelsen
·1

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

Tekniska avdelningen

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 154 Fastställande av vägbidrag
Dnr KST 2014/608

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår oförändrad budget enligt följande:
Årligt driftbidrag
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag föreslås utgå med 10 %,
vilket beräknas belasta budgeten med 1300 000 kronor.
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag (de så kallade 1:50
vägarna) föreslås utgå med sammanlagt 40 000 kronor.
Extra bidrag till Klarabro- Tutstadholmens VFS föreslås utgå med 5 000 kronor.
Iståndsättningsarbeten
För iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande iståndsättningsarbeten samt
för nya ansökningar under 2014 och 2015, föreslås 10 %i bidrag till enskilda vägar med
statsbidrag. 40% i bidrag föreslås till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag,
vilket beräknas belasta budgeten med 55 000 kronor.
Summa kommunala vägbidrag 1 400 000 kronor.
I ovanstående sammanställning ingår inte ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för vägbidrag enligt ovan fastställs.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

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

Inkl.moms

För debitering av externa kunder föreslås

372 kr/tim

465 kr/tim

För debitering av interna kunder föreslås

338 kr/tim

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 156 Fastställande av tomtpriser
Dnr KST 2014/610

Sammanfattning av ärendet
Konununfullmäktige 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 konununstyrelsen.
Nedanstående oförändrade tomtpriser föreslås gälla fr.o.m. 2015-01-01;
1. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanområden
ska ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i konununen i övrigt

100kr/rn2
25 kr/m2

Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader.
2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus utanför detaljplanområden i
hela konununen ska ske till ett pTis av
5 kr/rn2
Detta pris gälleT exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen direkt till
lantmäteriet.
3. Priser vid försäljning av tomtmark för flerbostadsbebyggelse, fritids-, handels och
industri ändamål fastställs i respektive ärende.
4. Innan försäljning sker ska sökanden ha beviljat bygglov. Vidare ska
anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

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

Justerarens signatur

cJt) ~dl

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tomtpriser enligt ovan fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 157 Felparkeringsavgifter 2015
Dnr KST 2014/611

Sammanfattning av ärendet
Oförändrade parkeringsavgifter för 2015 föreslås:
1. 1000 kr för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats avsedd för personer
med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
2. 500 kr för överträdelse av;
a. generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
b. lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon.
3. 300 kr för övriga överträdelser avseende parkering.

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

15
Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 158 Kopieringstaxa 2015
Dnr KST 2014/612

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en konunun eller en
myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän
handling har konununen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift ska vara
fastställd av konununfullmäktige i en kopieringstaxa.
Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.
Kopiering till allmänhet svart-vita kopior
A4- 2 kr/kopia
A3 - 3 kr/kopia
Kopiering till ideella föreningar svart-vita kopior
A4-50 öre/kopia
A3 - l kr/kopia
Kopiering internt svart-vita kopior
A4 och A3 - 25 öre/kopia
Kopiering internt färg
A4 och A3 - 2 kr/kopia
Kopiering av allmänna handlingar
Upp till lO kopior ingen avgift därutöver 2 kr/kopia.
Laminering internt A4-5 kr/st A3 -10 kr/st Konununens förvaltningar tillhandahåller
inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopieringstaxa 2015.
Konununens faxar får endast användas av konununens egna verksamheter.
Moms tillkanuner på samtliga avgifter utom kopiering av allmänna handlingar.

Justerarens signatur

et

q~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

q~

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter inom kulturavdelningen
2015
Kulturavde.lrUngen föreslår följande taxor och avgifter :inom kulturavde.lrUngens
verksamhetsområde.

(

(

Biblioteket

2014

2013

%

Förseningsavgifter
Inga avgifter för barn
under 16 år och
skolungdom.

Bok (även tidskrifter) 5
bok/vecka
Maxbelopp/bok 10 kr
Maxbelopp/lånetillfälle 150
kr
25 kr
Räkn:ingsavgift

Samma avgifter

O%

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

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

Samma avgifter

O%

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

Kopier:ing, utskrift 2 kr/sida
Utskrift 2 kr/sida
Nytt lånekort vuxna 15 kr
2kr
Plastkasse

Samma avgifter

0%

Uthym:ing av lokal på
huvudbibliotek
Fören:ingar betalar :ingen
avgift

Sammanträdesrum 400
kr/halvdag. 600 kr/heldag

Samma avgifter

O%

[

t

9

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 166 Förtroendevaldas arvode 2015
Dnr KST 2014/781

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

Arvode/månad 2014

Arvode/månad 2015

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

46 620

48100

18 650 (40 %)

6 990 (15%)

7 200 (15%)

3 730 (8%)

3 850 (8%)

3 730 (8%)

3 850 (8%)

6 060 (13%)

6 250 (13%)

2 800 (6%)

2 900 (6%)

2 800 (6%)

2 900 (6%)

4 660 (10%)

4 800 (10%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

2 330 (5%)

2 400 (5%)

1400 (3%)

1450 (3%)

5 000

5 000

10 000

10 000

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådslönen.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/ hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
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också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetimmer är 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.
Under sammanträdet diskuteras arvodet till kommunstyrelsens vice ordförande.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ovanstående förslag om arvode till de
förtroendevalda för år 2015, bortsett från arvodet till kommunstyrelsens vice
ordförande. Beslut om arvode för ordföranden i bolagen ska respektive bolag
besluta om på bolagsstämman.
2.

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

Beslutet skickas till
Anders Björck
HR-avdelningen

Utdragsbestyrkande

e;~p·' (Lo)tf~II-!D7~

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

§ 161 Lånelöfte
Dnr KST 2014/776

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Ärende 201-6187-14

Härmed önskar jag att avgå som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Sverigedemokraterna i
Torsby Kommun.
Detta med att jag ej stödjer partiets politik.

(
Thomas Szakal
Biografgatan 3a LGH 1103
685 30 Torsby
Telenr: 0738-135699

Tor-~by

kommun

Kommunstyrelsen
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Interpellation

Torsby den 29 oktober 2014

Vilken politik är SocialderT1okraternaJ Centerpartiet
och f-olkpartiet överens onl?
Nu har en ny politisk majoritet tillträtt i Torsby Kommun bestående av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. l media och andra
utspel har man kunnat läsa om att majoriteten är överens om
mandatfördelningar och politiska positioner så som ordförandeposter och
vice-ordförandeposter. Dock nämns inte ett enda ord om vilken politik
som kommer att bedrivas i framtiden, eller några som helst förslag som
de gemensamt kommer att lägga fram. Nog måste väl ett sådant politiskt
samarbete innehålla konkreta politiska förslag som man är överens om,
och inte bara mandatfördelningar och politiska uppdrag.
Med anledning av att ingen politik ännu presenterats, ställer jag därför
följande fråga till kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S):

•

Vilka konkreta politiska förslag är Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet överens om att gemensamt lägga
fram som ny politisk majoritet i Tors by kommunfullmäktige?

Moderaterna

Moderatema i Torsby

TORSBY

Torsby kommun

sid 42

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-11-03

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

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M), Per-Arne Ludvigsson (M), Lillemor W ass Ronge (M), Gustav Olsson
(M), Roger Ericsson (M) och Daniel Brosius (-)lämnade en motion till
kommunfullmäktige 2013-05-20 § 80, som lyder;
"Vi vill att Torsby Flygplats AB får resurser att anställa/starta ett projekt
"Flygplatsutveckling" snarast. Focus är att få bättre ekonomi, fler startar och
landningar, frakter, destinationer, charter mm".
Svar på motion
Fokus på linjefarten Torsby-Hagfors-Arlanda: De senaste åren har det bedrivits ett
intensivt arbete med att få fortsatt upphandlad linjefart Torsby-Hagfors-Arlanda. I
Trafikverkets senaste utredning kring det subventionerade inrikesflyget var förslaget
att rubricerade linje skulle upphöra och ersättas med transfertrafik till Karlstad med
anslutning till flyg och tåg. Det slutgiltiga beslutet för linjefartens del blev att
upphandling av trafik sker under 2015-2017 och att det finns en option om ytterligare
två år 2017-2019 om linjen kan uppvisa en stabil och markant ökning av passagerare på
linjen i god tid före 2017 för att få till stånd fortsatt upphandling.
På anmodan av Trafikverket har ett gemensamt marknadsföringsprojekt uppstartats
mellan Torsby och Hagfors kommuner samt Avies AB, där fokus är öka antalet
passagerare. Region Värmland medfinansierar projektet. Projektet omfattar totalt 1,4
miljoner i första etappen. Undertecknad gör bedömningen att arbetet med få till stånd
fortsatt upphandling av linjefarten är avgörande för flygplatsens fortsatta utveckling
och att ekonomiska resurser samt opinionspåverkande arbete måste fokuseras på detta
ändamål.
Ökade flygrörelser, nya destinationer samt charter: Under 2013 fick Torsby flygplats
tillsammans med Avies AB tillstånd att bedriva chartertrafik till Estland (Tallinn).
Tillståndet innebär att chartertrafik får bedrivas med plan som haT högst 19 säten.
Tillståndet är inte av generell karaktär, utan tillstånd ges per destination. Starten av

Justerarens signatur
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detta projekt innebär även att tullstation har upprättats på Torsby Flygplats.
En utökad chartertrafik med större typer av plan till exempel Fokker 50 (50
passagerare) skulle innebära att den planerade utbyggnaden av flygplatsen (etapp3)
måste effektueras samt att system för security måste upprättas med
bagagegenornlysning, säkerhetskontroller m.m. Investeringen på flygplatsen är
beräknad till13 miljoner (senaste beräkningen) och då är inte kostnaden för security
inräknad avseende investering och hantering. Medel till ovanstående investeringar
måste tillskjutas av kommunfullmäktige.
Sammanfattning: Under rådande omständigheter bedömer undertecknad att fokus
bör ligga på att arbeta för en fortsatt upphandling av linjefarten Torsby-ArlandaHagfors. Den avgörande punkten för detta är att öka antalet resenärer dels genom att
attrahera affärsresenärerna till ökat flygande till och från regionen och dels att utöka
flygresorna inom besöksnäringen. Utebliven upphandling skulle få oerhört allvarliga
konsekvenser för Torsby Flygplats fortsatta drift.
Vad gäller fortsatt satsning på en utökad chartertrafik, så innebär det en utbyggnad av
flygplatsen. Torsby kommun gör bedömningen att en säkerställd linjefart TorsbyHagfors-Arlanda är den viktigaste förutsättningen för en ev. utbyggnad av Torsby
Flygplats, eftersom linjefarten, förutom att den ger flygplatsen kontinuitet, även genererar
statsbidrag till den omfattande skötseln av densamma.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg (V) och Kent Hallesson (V) har till kommunfullmäktige 2014-04-22 §52
lämnat en motion som lyder:
"Kommunen har år efter år höjt arrendepriserna på jakt enligt oss till en nivå som inte
längre är relevant. Vargen har drastiskt ökat och förmodligen är vi den vargtätaste
kommunen i Sverige. Detta har medfört att jakt med löshund inte längre kan bedrivas
inom många områden. Älgstammen har också minskat markant och många områden
inom kommunen har inte längre en jaktbar älgstam. Jägare vi talat med överväger att
säga upp sitt arrende om inte en ändring sker. Vi föreslår därför att: Kommunen ser
över sin prisbild och sänker arrendepriserna till1995 års nivå."
Svar: Torsby kommun arrenderar ut 77 jakträtter inom 21 jaktvårdsområden. Priserna
och den årliga prisutvecklingen för jaktarrendena beslutades av kommunstyrelsen
2005-04-11 (Ks § 77, 05.126/434) enligt följande:
1. Jaktarrendet fastställdes till2 300 kr och för ungdom till1000 kr, för jaktåret
2005/2006.
2. Jaktarrendet fr.o.m. jaktåret 2006/2007 reglerades enligt förändringarna i
konsumentprisindex med mars månad 2005 som basmånad.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkom.
Jaktarrendepriset för jaktåret 2014/2015 är 2576 kr (3220 kr inkl. moms) för arrendator
över 25 år och 1000 kr (1250 kr inkl. moms) för arrendator till och med 25 år.
Kommunen har under året fått ett fåtal avsägningar av jaktarrenden på grund av för
hög prisnivå. Samtidigt har vi fått en ökad tillströmning av nya arrendatorer under 26
år och det upplever vi som positivt då snittåldern hos arrendatorerna har varit
stigande.
Jämförande arrendepriser visar ett varierande prisspann mellan 2400 till2600 kronor
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varför en prisändring till1995 års prisnivå på ca 2000 kronor inte är motiverad.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Jaktarrendepriser fastställs till2400 kronor för jaktåret 2015/2016 för
arrendatorer som fyllt 30 år.
2. Jaktarrendet fastställs till1000 kronor för jaktåret 2015/2016 för arrendatorer
under 30 år.
3. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
4.

Jaktarrendena fastställs i samband med att kommunens detaljbudget årligen
beslutas.

5. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan Esping

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

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson har lämnat följande medborgarförslag:
"Fortfarande är det många som har synpunkter på hur Mejeritomten användes för
gemensamma utnyttjanden och hur viktigt det var att utnyttja till ett höghus.
Nu finns höghuset och den och säkert också kostat många miljoner av skattemedel för
att ordna en tomt och färdigställa den för bebyggelse.
Detta både interna och externa kostnader.
Eftersom det inte vad jag kan förstå inte förekommit någon som helst debatt eller
redovisning av detta projekt är det väl på plats att man redovisar samtliga kostnader
för Mejeritomten i nuet och i framtiden åtagna kostnader."
Förslagställaren har även skickat ett ytterligare brev där han efterfrågar svar på
medborgarförslaget samt tillägger:
"Det är viktigt att man redovisar detta. Många anser att detta bygge är felplacerat.
Besökare och även många andra känner inte igen sig längre i Tors by. Torsby som en
gång i tiden var ett lite men mysigt samhälle."
Svar: Ett led i kommunens planer på att modernisera centrumkärnan för att skapa en
tryggare och lugnare trafikmiljö för de "mjuka trafikanterna" och därigenom stimulera
till ökad handel och även tillföra nya bostäder i centrum, vilket har varit, och fortsatt
är, en efterfrågad bristvara, var att detaljplanelägga tomten där det nedlagda mejeriet
fanns.
Efter rivning av mejeriet genomfördes en arkitekttävling där allmänhetens synpunkter
på områdets utformning arbetades in, fastställdes en ny detaljplan 2009.
Den nya detaljplanen möjliggjorde att på den gamla Mejeritomten och Nya Torgets
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parkeringsplats bygga en ny trafiksäker parkeringsplats, anlägga en ny sträckning av
Biografgatan samt bygga två flerbostadshus.
De nya fastigheterna med byggrätt för flerbostadshus såldes till Torsby bostäder AB
som genom bildandet av en bostadsrättsförening på den ena fastigheten byggde det
s.k. höghuset med 25lägenheter.
Kommunens kostnader för möjliggörandet av byggrätterna för bostäder på gamla
Mejeritomten kan inte särredovisas då projektet omfattar stora infrastrukturåtgärder
med ombyggnad av gator, ledningar, parkeringsplats, torgplats och trafikmiljöer.
Projektet har pågått sedan 2005 med ett flertal delprojekt där projektupphandlingarna
inte har särredovisat kostnaderna för bostadsbyggrätterna.
En grov uppskattning av de totala kostnaderna för kommunens åtagande för att
genomföra detaljplanen ligger på ca 9 miljoner kronor. Delkostnaden för
bostadsbyggrätterna avseende mark- och fastighetskostnader, ledningsanpassning
m.m. torde inte överskrida 500 000 kronor.

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

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Stig Larsson
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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Lottning av nämndplatser i Miljö, Bygg och
Räddningsnämnden
Dnr KST 2014/842

Sammanfattning
Det krävs lottning av vilket parti som ska inneha de två sista platserna i MBR nämnden
och Anders Björk har undersökt detta med SKL.
Det finns inga fastlagda regler över hur det ska gå till däremot anser deras jurist att det
är en så viktig fråga att den bör fastställas i kommunfullmäktige innan partierna och
valberedningen lägger sitt förlag.

Förslag till beslut
Frågan tas till kommunfullmäktiges sammanträde i november och då föreslår
ordförande att lottningen ska ske för följande partier Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Vänster/Miljöpartiet, inga andra partier är berörda. Om
kommunfullmäktige godkänner att lottningen kan ske på detta sätt så fortsätter
proceduren.
När kommunfullmäktige sagt ja tilllottningen och dess formalia kallar ordföranden
dagens justerare att övervaka lottningen med tre lappar på vardera de tre partierna,
någon av justerarna drar den första lotten. De partier som förlorar den omröstningen
går vidare till omröstning nummer två och den andre justeraren drar den lotten. Ett
parti förlorar. Därefter fastställer kommunfullmäktige lottningsresultatet och
ersättarplatserna. Sedan kan valberedningen hantera den fortsatta beredningen.

Eva-Lena Gustavsson
ordförande kommunfullmäktige

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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Motion

Torsby den 29 oktober 2014

Avskaffa delade turer inorn omsorgen
Tänk dig att du jobbar elva timmar eller mer en arbetsdag, där du tvingas
dela upp ditt arbetspass i två delar och där du har ledigt tre timmar mitt på
dagen. Dina tre lediga timmar går i stort sett åt till att åka hem och sen till
jobbet igen. Något utöver det är i stort sett omöjligt att hinna med på så
kort tid.
Pressen att göra ett bra jobb och känna glädje över sin arbetsplats blir allt
svårare att hantera med tiden som går. Så ser verkligheten ut för många
som jobbar inom omsorgen och som drabbats av delade turer. Sverige
står inför en stor utmaning med tanke på den demografiska utvecklingen.
Antalet äldre väntas enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) att öka
med 35 procent mellan 201 O och 2030, alltså från drygt 1 750 000 till
knappt 2 350 000 personer och dessutom lever vi allt längre.
Framförallt ställer detta stora krav på de svenska kommunerna när det
gäller att rekrytera undersköterskor till äldreomsorgen, individ- och
familjeomsorgen och stöd till funktionshindrade. SKL räknar med att det
kommer behöva rekryteras runt 100 000 personer i Sverige de
kommande åren.
Ska Torsby kommun klara av att möta det framtida behovet krävs det att
vi lyfter fram arbetssituationen på agendan och förbättrar arbetsmiljön för
våra vardagshjältar inom omsorgen. Moderaterna vill avskaffa detta
föråldrade system med delade turer inom Torsby kommun. Om vi inte gör
något åt undersköterskornas dåliga arbetsförhållanden riskerar vi att fler
lämnar Torsby. Då väljer man istället en annan kommun med bättre villkor.
Ett annat dystert alternativ är att färre väljer att utbilda sig till
undersköterska, vilket skulle slå hårt mot våra trygghetssystem.

Moderatema i Torsby

TORSBY

vv-lffuoderaterna
TORSBY

Motion
Alla behövs i bygget av ett bättre Torsby. Det gör däremot inte delade
turer i omsorgen.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att delade turer inom omsorgen avskaffas snarast.

Genom

Moderaterna i Torsby
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Motion

Torsby den 29 oktober 2014

Starta Ilandikappidrott på Stjerneskolan
Stjerneskolan är idag en skola av hög kvalite och sorn har ett gott rykte
ute i Sverige. Moderaterna vill nu utveckla idrottsgymnasiet och bredda
utbudet genom att se över möjligheten till att även erbjuda
handikappidrott.
Med tanke på vår kommuns utbud av fritidsmiljöer och
rehabiliteringsenheter borde handikappidrott vara mycket passande för
Stjerneskolan.
För att ge olika exempel på passande idrotter listar jag grenar som
Svenska handikappidrottsförbundet administrerar verskamhet för, vilket är
18 olika sportgrenar. Nedan listas vilken idrott som bedriver verksamhet
för vilken skadegrupp i Sverige.
(Följande information är hämtat från SHIFs hemsida).
R: rörelsehinder, S: synskada, U: utvecklingsstörning,
N: neuropsykiatriska funktionshinder.

R
R
R
R
R
R
R

- Alpin skidåkning
-Boccia
- Bordtennis
- Bänkpress
- Elhockey
-Fotboll
-Friidrott
- Goalball
- Innebandy
-Judo

R
R

Moderatema i Torsby
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u
u

N

u
u

N

Y\'ffJlloderaterna
TORSBY

Motion

- Kälkhockey
- Längdskidor/skidskytte
- Mattcurling
- Rullstolsdans
- Rullstolsrugby
- Showdown
-Simning
- Sportskytte

R
R
R
R
R
R
R

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att Torsby Kommun ser över möjligheten att erbjuda
handikappidrott på Stjerneskolan.

Genom

Moderatema i Torsby
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Motion

Torsby den 29 oktober 2014

Inför utmanarrätt i Torsby Kornmun
Sedan 2007 kan externa utförare och kornmunens egna medarbetare
utrnana en kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk
funktion eller en myndighetsutövning. Berörd närnnd har sedan skyldighet
att undersöka orn verksamheten kan upphandlas eller inte. Om
utmaningen antas av kommunen leder den till en offentlig upphandling.
För att verksamheterna som bedrivs av Torsby Kommun ska erbjuda så
hög kvalite till så bra pris som möjligt bör Tors by Kommun införa
utmanarrätt.
Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter
som ligger under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som
finns hos blivande entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och
kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Tors by kornmun skulle sända signaler om
möjligheter till nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och
nytänkande kornmun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att Torsby Komrnun inför utmanarrätt snarast.
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Inför företagslots i Torsby Komn1un
För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
närinngslivet är väl uppbyggd.
l ett steg att förbättra kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun föreslår
Moderatema att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra kommuner har
gjort.
Företagslotsenhar huvudsakligen tre funktioner:
1.

2.

3.

Information: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för få tillstånd,
vilka blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt
förvaltningar vid olika ärenden.
Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information
mellan förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan
med enkelhet vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till
snabbt beslut. Som exempel kan kommunen tillse att ~änstemän har möjlighet
att fatta beslut i tillståndsärenden utan politisk behandling.

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
•

Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet.
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