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§§ Dnr ÄRENDEN Sid 

79 Godkännande av föredragningslistan 3 
80 Information om avfall 4 
81 Information verksamhetschef 5 
82 010-18-042 Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2018 6 

Nr27 
83 480-18-346 Renhållnings taxa 7 
84 287-18-338 Föredragning av utredning gällande grönyteskötsel, ekonomi 8 

och arbetsmiljö 
85 346-17-101 Aterrapport revision av kommunens IT-organisation 9-10 
86 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Munkfors IBK 11 

Nr 1 
87 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Munkfors Korpförening 12 

Nr8 
88 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Ransäter/Munkfors Konstföre- 13 

Nr7 nmg 
89 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Granhöjdens motionsförening 14 

Nr 12 
90 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Munkfors Brukshundsklubb 15 

Nr 15 
91 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Logen E G Geijer 16 

Nr16 
92 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Munkfors PRO 17 

Nr 17 
93 007-18-805 Ansökan om lokalbidrag 2019 Munkfors Rödakorskrets 18 

Nr20 
94 007-18-805 Ansökan om lokal- och anläggningsbidrag 2019 Munkfors MC 19 

Nr22 
95 007-18-805 Ansökan om anläggnings bidrag 2019 IFK Munkfors 20 

Nr38 
96 007-18-805 Ansökan om kommunalt bidrag 2019 Gamla Bruket 21 

Nr45 
97 007-18-805 Ansökan om kommunalt bidrag 2019 Erlanderstiftelsen 22 

Nr 36 
98 007-18-805 Ansökan om kommunalt bidrag till gravvård FridolfRhudin- 23 

Nr 51 museets vänner 
99 007-18-805 Ansökan om kommunalt bidrag till innebandysarg Munkfors 24 

Nr46 IBK 
100 007-18-805 Ansökan om kommunalt bidrag 2019-2020 SSF Stöldskydds- 25 

Nr50 föreningen 
101 422-18-006 Sammanträdestider utskott service 2019 26 
102 Redovisning delegeringsbeslut 27 
103 Anmälningsärenden 28 
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U S § 79 

Godkännande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

Utdragsbestyrkande 
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U S § 80 

Information om avfall 

Projektledare Natalie Broqvist och kommunikatör Nathalie Andersson in 
formerar om matavfallssorteringen: 

• Planerad start är i mars 2019 
• Informationsbrev skickas ut i januari 
• Positiv respons på matavfallssorteringen 
• Nathalie Andersson producerar informationsmaterialet, tex broschyrer 
• I arbetet med den nya avfallstaxan, som hänger samman med matavfalls 

sorteringen, har taxans konstruktion i andra kommuner undersökts, taxan 
ska stimulera till matavfallssortering 

• Planer finns också på att starta ett matsvinnprojekt tillsammans med 
skolköket 

• Skåp för lämning av smått farligt avfall ( exempelvis glödlampor, batte 
rier) från hushållen kommer att placeras i Coops pantrum 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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U S § 81 

Information verksamhetschef 

Verksamhetschefen informerar om: 

• Planerade upphandlingar 
• Revision detaljplaneprocessen 
• Kritik på Teknik, medborgarenkät genomförs under våren 2019 
• Redovisning av årets RoSy-uppföljning, beläggningsunderhåll 
• 480 tkr till Barn och ungdom på biblioteket, Kulturrådet 
• Utgivning av boken Nära mat till många gäster 
• Matbil 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr: 010-18-042 Nr 27 

Sida 

6(28) 

Budgetuppföljning per den siste oktober 

Ärendet 
Helårsprognos för utskott service är - 520 tkr ( + 180 tkr inkl. vatten, avlopp 
och renhållning). Anledningen till underskottet är vinterväghållningens 
ökade omfattning, högre kostnader för leasing av fordon samt högre kostna 
der för avskrivningar för utrustning inom tekniska än vad som budgeterats. 
Dessutom finns ett underskott inom kostverksamheten beroende på lägre in 
täkter från äldreomsorgen samt högre livsmedelskostnader inom skolan. Ti 
den för kostpersonal på Ransätersskolan är förlängd med anledningen av en 
tillkommen avdelning. 

Det är mycket som påverkar hur det slutliga årsresultatet kommer att se ut, 
exempelvis om förvintern kräver halkbekämpning och snöröjning, hösttem 
peraturerna som påverkar fastigheternas energianvändning och hur mycket 
reparation och underhåll som krävs på fastigheter och maskiner under resten 
av året. Vintern 2017/18 får bedömas som extrem och avskrivnings- och 
fordonskostnaderna är fasta och kan inte ändras under resten av året. Under 
skottet förväntas av dessa anledningar bestå men inte öka ytterligare. 

Åtgärdsförslag: noga följa den ekonomiska utvecklingen och överväga om 
åtgärder inom samtliga verksamheter kan skjutas på till senare år utan att 
riskera ekonomin kommande år. 

En detaljerad budgetuppföljning samt delårsrapport utdelades på samanträ 
det. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09 

Utskottets beslut 
Utskottet för service godkänner uppföljningen och förslag till delårsrapport. 

Beslutet skickas till 
V erksamhetschef service 

Utdragsbestyrkande 
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Renhållningstaxa 
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2018-11-21 

Dnr: 480-18-346 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2017-10-31 beslutat att matavfall ska insamlas 
med start under 2019. Inför införandet av matavfallsinsamling behöver ren 
hållningstaxa ses över. Nuvarande renhållningstaxa beslutades av kommun 
fullmäktige 2015-06-23. 

Enligt miljöbalken (1998:808) 27 kap § 5 ges kommunen möjlighet att ha en 
miljöstyrande renhållningstaxa, det vill säga taxan kan utformas för att 
främja återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshante 
rmg. 

Förslag till taxa innebär ingen kostnadsökning för den abonnent som väljer 
att sortera sitt matavfall eller själv hemkompostera sitt matavfall. För den 
abonnent som väljer ett abonnemang utan matavfallssortering blir kostnaden 
ca 28 % högre. I övrigt har taxan setts över utifrån ny förordning, definit 
ioner etc. Nytt normalabonnemang för villahushåll blir 14-dagarshämtning 
för matavfall- respektive restavfallsbehållare. Möjlighet finns att välja må 
nads- och kvartalshämtning på restavfallet. För verksamheter och flerfa 
miljshus med container kommer containerkostnaden för osorterad container 
att öka med ca 28 %. För varje matavfallskärl reduceras containerkostnaden, 
med målsättningen att avgiften förblir oförändrad jämfört med nuvarande 
taxa om matavfallsinsamling införs i verksamheten eller flerfamiljshuset. 

Matavfallsinsamling införs succesivt under slutet av 1 :a kvartalet 2019, men 
ny taxa föreslås gälla från och med 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-11-12 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ny renhållnings 
taxa att gälla från och med 1 januari 2019. 

Beslutet skickas till 
V erksamhetschef service 
Projektledare matavfall 

J"'OOA/4_,I ~ Utdragsbestyrkande 
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Dnr: 287-18-338 
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Grönyteskötsel, ekonomi och arbetsmiljö 

Sammanfattning 
På utskottets sammanträde den 8 maj 2018 hade Jörgen Hedeås (C) önske 
mål om att verksamheten för service ska utreda grönyteskötsel, ekonomi och 
arbetsmiljön. På utskottets sammanträde den 20 juni 2018 fick tekniska en 
heten i uppdrag att utreda kostnaderna för kommunens grönyteskötsel i form 
av slagning av vägrenar och slaghacksytor, ekonomi och arbetsmiljö samt 
göra en jämförelse med likvärdiga kommuner med egen regi och entrepre 
nad. 

Ärendet 
Tekniska enheten har sammanställt uppgifter på hur grönyteskötseln utförs, 
vilka resurser i form av maskiner, aggregat och personal som krävs. En jäm 
förelse med motsvarande verksamhet i Forshaga kommun har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Utredning av kostnader och arbetsmetoder för skötsel av vägkanter och slåt 
terytor 2018-11-06. 

Utskottets beslut 
1. Utskottet för service godkänner rapporteringen. 
2. Utredningen lämnas till ekonomiavdelningen för granskning och komplette 
rmg. 
3. Utredningen tas upp på nytt på utskottets sammanträde i december. 

Beslutet skickas till 
Jörgen Hedeås (C) 
V erksamhetschef service 
Teknisk chef 

J,s!MMV Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott service 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-21 9(28) 

U S § 85 

Aterrapport revision av kommunens IT-organisation 

Dnr: 346-17-101 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer grans 
kat kommunens IT-organisation, vilket redovisas i bifogad rapport: 
Granskning av IT-organisationen. Granskningen syftar till att bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig IT-organisation. 
Utskott service har gjort en utredning av nuvarande och önskvärd 
framtida IT-organisation och som svar på revisionsrapporten beskrivit 
att arbete kommer att ske utifrån rapportens intentioner. Utskott ser 
vice ska senast under november återrapportera hur arbetet fortskrider. 

Ärendet 
Revisorernas samlade bedömning efter granskningen är att kommun 
styrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig IT-organisation fullt ut. 
Rapporten pekar på att: 

• IT-enheten har inte ett tydligt uppdrag och att det saknas mål 
sättningar för verksamheten. 

• Finns ett behov av att tydliggöra vilken typ av service som IT 
enheten ska stötta verksamheterna med. 

• Det är angeläget att kommunstyrelsen tar ställning till strate- 
giska frågor kring IT och digitalisering. 

Under 2017 genomfördes en studie av systemarkitekturen i kommu 
nen av företaget HerbertNathan & Co AB (HNCO). Studien visar 
bland annat att: 

• Befintliga rutiners aktualitet bör ses över 
• Nya rutiner behöver tas fram för centrala processer inom IT 

verksamheten. 

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån 
HNCO:s arkitetstudie i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation. 

Verksamheten service har påbörjat en översyn av befintliga rutiner och an 
svarsfördelningar och arbetar efter HNCO:s förslag. Ledningsgruppen har på 
börjat arbete med det övergripande digitaliseringsarbetet. 

Utdragsbestyrkande 
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U S § 85 (forts) 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12 att godkänna utskott service svar på 
revisorernas granskning av IT-organisationen samt att utskott service senast i 
november ska återrapportera hur arbetet fortskrider. 

Delrapport nr 1 har tagits fram av verksamhetschef service. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Delrapport 1 ( delas ut på sammanträdet) 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapport från serviceutskottet om 
IT. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
V erksamhetschef service 

Joste)/4J ~ GÅ 
Utdragsbestyrkande 
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Munkfors IBK ansöker om kommunalt lokalbidrag 
för 2019 

Sammanfattning 
Munkfors Innebandyklubb ansöker om lokalbidrag för 2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i bud 
get. 

Munkfors IBK uppger att deras lokalkostnad är 1 4 72 kr/månad vilket ger 
en årlig kostnad på 17 664 kr. 

Ett lokalbidrag om 10 600 kronor bedöms vara i enlighet med budgeterade me 
del. Så snart Munkfors IBK har upprättat verksamhetsberättelse och ekono 
miskt redovisning för 2018 ska dessa insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Munkfors IBK:s ansökan 2018-01-08 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors IBK 10 600 kr i kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Munkfors IBK 
Ekonomiavdelningen 

~ Utdraqsbestyrkande 
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Munkfors Korpförening ansöker om lokalbidrag för 
2019 

Sammanfattning 
Munkfors korpförening ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

För 2018 har föreningen redovisat en hyreskostnad på 1 159 kr/månad 
vilket ger en årlig lokalkostnad på 13 908 kr. 

Ett lokalbidrag för 2019 om 8 345 kronor bedöms vara förenligt med 
kommunens budgeterade medel. Så snart Munkfors Korpförening har 
upprättat verksamhets berättelse och ekonomiskt redovisning för 2018 
ska dessa insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-28 
Munkfors korpförenings ansökan 2018-03-01 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors korpförening i Munkfors 8 345 kronor i 
kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Munkfors korpförening 
Ekonomiavdelningen 

,"'re~I ~~ Utdragsbestyrkande 
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Ransäter/Munkfors konstförening ansöker om lokalbi 
drag för 2019 

Sammanfattning 
Ransäter/Munkfors konstförening ansöker om kommunalt lokalbidrag för 
2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i bud 
get. 

För 2018 har föreningen redovisat en hyreskostnad på 1 250 kr/månad vilket 
ger en årlig lokalkostnad på 15 000 kr. 

Ett lokalbidrag för 2019 om 9 000 kronor bedöms vara förenligt med 
kommunens budgeterade medel. Så snart Ransäter/Munkfors konst 
förening har upprättat verksamhetsberättelse och ekonomiskt redovis 
ning för 2018 ska dessa insändas in till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Ansökan från Ransäter/Munkfors konstförening daterad 2018-02-26 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Ransäter/Munkfors konstförening 9 000 kronor i 
kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Ransäter/Munkfors konstförening 
Ekonomiavdelningen 

I 

Utdragsbestyrkande 
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Granhöjdens motionsförening ansöker om lokalbi 
drag för 2019 

Sammanfattning 
Granhöjdens motionsförening ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2019. 
Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i bud 
get. 

Granhöjdens motionsförening redovisar i ansökan en årlig lokalkostnad på 5 
174 kr. Föreningen uppfyller inte samtliga krav som ställs för att anses vara 
en stödberättigad förening då man inte är ansluten till någon riksorganisat 
ion, men föreningens verksamhet får emellertid anses vara så viktig för all 
mänheten och det allmänna friluftslivet att det motiverar att undantag görs. 

Föreningen ansöker också om ett extra belopp till underhåll av huset 
(brädfordring, färg och reparation av verandatak) på 5 000 kr. 

Ett lokalbidrag för 2019 om 5 174 kronor bedöms vara förenligt med kom 
munens budgeterade medel. Så snart Granhöjdens motionsförening har upp 
rättat tobak- alkohol- och drogpolicy, verksarnhetsberättelse och ekonomiskt 
redovisning för 2018 ska dessa insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Granhöjdens motionsförenings ansökan 2018-03-14 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Granhöjdens motionsförening Munkfors 5 174 
kronor i kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Granhöjdens motionsförening 
Ekonomiavdelningen 

J"'''fetJ rJ? I~ 
Utdragsbestyrkande 
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Munkfors Brukshundsklubb ansöker om lokalbidrag 
för 2019 

Sammanfattning 
Munkfors Brukshundsklubb ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i bud 
get. 

För 2018 har föreningen redovisat en hyreskostnad på 1 756 kr/månad vilket 
ger en årlig lokalkostnad på 21 072 kronor. 

Ett lokalbidrag för 2019 om 12 000 kronor bedöms vara förenligt med 
kommunens budgeterade medel. Så snart Munkfors Brukshundsklubb 
har upprättat en tobak- alkohol- och drogpolicy, verksamhetsberättelse 
och ekonomiskt redovisning för 2018 ska dessa insändas till kommu 
nen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Ansökan från Munkfors Brukshundklubb 2018-03-19 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Brukshundsklubb 12 000 kronor i kom 
munalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Munkfors Brukshundsklubb 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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U S § 91 

Logen E G Geijer, IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter an 
söker om lokalbidrag för 2019 

Dnr: 007-18-805 Nr 16 

Sammanfattning 
Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter ansöker om kommunalt 
lokalbidrag för 2019. 

Föreningen har redovisat lokalkostnader om ca 30 000 kr och ansöker om 
10 000 kronor i bidrag. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån anslagna medel i budget. Ett lokalbidrag om 
10 000 kronor för 2019 bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade 
medel. Så snart Logen E G Geijer har upprättat tobak- alkohol- och drogpo 
licy, verksamhets berättelse och ekonomiskt redovisning för 2018 ska dessa 
insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Logen E G Geijers ansökan 2018-03-20 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter 
10 000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Logen E G Geijer 
Ekonomiavdelningen 

Jost~I ~ Utdragsbestyrkande 
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PRO Munkfors ansöker om lokalbidrag för 2019 

Dnr: 007-18-805 Nr 17 

Sammanfattning 
PRO i Munkfors ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i 
budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan PRO erhålla lo 
kalbidrag för 2019. För 2018 redovisar PRO en hyreskostnad på 8 284 
kr/mån vilket ger en årlig lokalkostnad på 99 408 kr. 

Ett lokalbidrag för 2019 om 61 500 kronor bedöms vara förenligt med 
kommunens budgeterade medel. Så snart PRO Munkfors har upprättat to 
bak- alkohol- och drogpolicy, verksamhetsberättelse och ekonomiskt redo 
visning för 2018 ska dessa insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
PRO:s ansökan 2018-03-21 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar PRO i Munkfors 61 500 kronor i kommunalt lokalbidrag 
för 2019. 

Beslutet skickas till 
PRO Munkfors 
Ekonomiavdelningen 
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Munkfors Rödakorskrets ansöker om lokalbidrag för 
2019 

Sammanfattning 
Munkfors Rödakorskrets ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2019. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i 
budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan Munkfors Rö 
dakorskrets erhålla lokalbidrag för 2019. Föreningen redovisar en lokal 
kostnad på 29 000 kr för helåret 2019. 

Ett lokalbidrag om 17 000 kronor bedöms vara förenligt med kommu 
nens budgeterade medel. Så snart Munkfors Rödakorskrets har upprättat 
verksamhets berättelse och ekonomiskt redovisning för 2018 ska dessa in 
sändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25 
Munkfors Rödakorskrets ansökan 2018-03-28 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Rödakorskrets 17 000 kronor i lokalbidrag 
för 2019. 

Beslutet skickas till 
Munkfors Röda Korskrets 
Ekonomiavdelningen 

Jos•~ I ~~1 
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Munkfors MC ansöker om lokalal och anläggningsbi 
drag för 2019 

Sammanfattning 
Munkfors MC ansöker om kommunalt lokal- och anläggningsbidrag för 
2019. 

Lokal- och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och an 
slagna medel i budget. 

För 2019 anger föreningen att hyreskostnaden uppgår till 3 156 kr/månad 
vilket ger en årlig lokalkostnad på 3 7 872 kronor. Ett lokalbidrag för 2019 
om 22 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade me 
del. 

Föreningen redovisar anläggningskostnader på 19 579 kronor för 2017. Ett 
anläggnings bidrag för 2019 på 11 000 kronor bedöms vara förenligt med 
kommunens budgeterade medel. 

Så snart Munkfors MC har upprättat verksamhetsberättelse och ekonomiskt 
redovisning för 2018 ska dessa insändas till kommunen. 

Bidragen tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidragen utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
Ansökan Munkfors MC 2018-03-31 

Utskottets beslut 
1. Utskottet beviljar Munkfors MC 22 000 kronor i kommunalt lokal 
bidrag för 2019. 
2. Utskottet beviljar Munkfors MC 11 000 kronor i kommunalt an 
läggningsbidrag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Munkfors MC 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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IFK Munkfors ansöker om kommunalt anläggningsbi 
drag för 2019 

Sammanfattning 
IFK Munkfors ansöker om kommunalt anläggningsbidrag för 2019. 
Lokalbidrag och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och 
anslagna medel i budget. 

IFK Munkfors uppger att deras årliga lokalkostnad är 1 451 970 kr. 

Ett anläggnings bidrag om 1 3 80 000 kronor bedöms vara i enlighet med 
budgeterade medel. 

Förslaget är att IFK Munkfors beviljas ett anläggningsbidrag om 1 380 000 
kronor för 2019. Så snart IFK Munkfors har upprättat verksamhetsberättelse 
och ekonomiskt redovisning för 2018 ska dessa insändas till kommunen. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2019. 
Bidraget utbetalas under 2019. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-25 
IFK Munkfors ansökan inkommen 2018-05-18 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar IFK Munkfors 1 380 000 kronor i kommunalt anläggningsbi 
drag för 2019. 

Beslutet skickas till 
IFK Munkfors 
Ekonomiavdelningen 
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Gamla Bruket ansöker om kommunalt bidrag 

Sammanfattning 
Gamla Bruket ansöker om ett kommunalt bidrag för iordningställande av fyra 
rum i utbyggnaden på östra sidan av Martinverket. Utöver detta har ett av 
rummen, förmansrummet blivit drabbat av hussvamp och golvet behöver bytas 
ut till ett gjutet betonggolv. 

Föreningen har blivit beviljad 113 000 kronor i bidrag av Riksantikvarieämbe 
tet men har behov av ytterligare 157 000 kronor för att kunna genomföra de re 
noveringar som behövs. 

En privatperson har skänkt 10 000 kronor, en ansökan om bidrag ur fonderade 
bygdemedel om 87 000 kronor är gjord och nu återstår 60 000 kronor som för 
eningen hoppas att ett antal medfinansiärer, däribland Munkfors kommun, vill 
bistå föreningen med. Föreningen önskar att Munkfors kommun kan bevilja ett 
bidrag på 12 000- 15 000 kronor. 

Verksamhetens bedömning 
Verksamheten för service och kommunens turism- och näringslivschef föreslår 
att Munkfors kommun beviljar Gamla Bruket 15 000 kr i bidrag till renove 
rmgen. 

Finansiering sker genom budget för övriga föreningsstöd (3155). 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-11-07 
Ansökan från Gamla Bruket inklusive bilagor inkommen 2018-08-28 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Gamla Bruket 15 000 kronor i kommunalt bi 
drag. 

Beslutet skickas till 
Gamla Bruket 
Ekonomiavdelningen 

I~ 
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Erlanderstiftelsen ansöker om kommunalt bidrag 
för2019 

Sammanfattning 
Erlanderstiftelsen ansöker om kommunalt bidrag för 2019 med 89 000 kr. 
Bifogat ansökan finns verksamhetsberättelse och årsredovisning. Erlander 
stiftelsens ansökan kan inte anses falla inom ramen för kommunalt före 
ningsbidrag. Däremot kan kommunen bevilja ett kommunalt bidrag med 
motiveringen att stiftelsens arbete bidrar till att levandegöra svensk politisk 
historia samtidigt som ett lokalt kulturarv av riksintresse bevaras. 

Erlanderstiftelsen driver Erlandergården i Ransäter och bevarar och visar 
Tage Erlanders föräldrahem och skolan där han hade sin skolgång. 

För 2018 erhöll Erlanderstiftelsen 88 000 kr i driftbidrag från Munkfors 
kommun. För år 2019 föreslås Erlanderstiftelsen erhålla ett kommunalt bi 
drag på 89 000 kr. 
Bidraget tas ur verksamhet 3003, övriga bidrag. Bidrag utbetalas tidigast i 
januari 2019 och när verksamhets berättelse för 2018 och verksamhetsplan 
för 2019 inkommit. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-09-13 
Erlanderstiftelsens ansökan 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Erlanderstiftelsen 89 000 kronor i kommunalt bi 
drag för 2019. 

Beslutet skickas till 
Erlanderstiftelsen, Erlandervägen 5, 684 93 Ransäter 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Fridolf Rhudinmuseets vänner ansöker om kom 
munalt bidrag till gravvård 

Ärendet 
Ideella föreningen Fridolf Rhudinrnuseet vänner ansöker om ett kommunalt 
bidrag för genomförd gravvård av Fridolf Rhudins grav på Munkfors kyr 
kogård. Enligt församlingen fanns ett krav på att räta upp gravstenen. Arbe 
tet är nu genomfört av församlingen och kostnaden uppgick till 2 800 kro 
nor. 

Verksamhetens bedömning 
Fridolf Rhudins gravplats är ett känt besöksmål i Munkfors som genom åren 
har lockat folk från när och fjärran, bland andra Greta Garbo. Fridolf 
Rhudinrnuseets vänner sköter graven som utgör en viktig del av berättarkul 
turen i Munkfors kommun. Därför föreslås att ansökan beviljas. 

Finansiering sker genom budget för övriga föreningsstöd (3155). 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-26 
Ansökan från FridolfRhudinrnuseets vänner 2018-10-25 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar föreningen Fridolf Rhudinrnuseets vänner ett kommunalt 
bidrag om 2 800 kronor. 

Beslutet skickas till 
Ideella föreningen Fridolf Rhudinrnuseets vänner 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Munkfors IBK ansöker om kommunalt bidrag till 
in nebandysarg 

Ärendet 
Munkfors Innebandyklubb ansöker om ett kommunalt bidrag för inköp av 
en innebandysarg till sportarenan som byggs på Klingevi och som förväntas 
vara klar under februari 2019. 

En ny innebandysarg kostar enligt bifogad offert i ansökan 70 000 kronor. 
Munkfors IBK har ansökt om och fått beviljat bidrag ur fonderade bygde 
medel på 40 000 kronor. Föreningens önskan är att Munkfors kommun be 
viljar ett kommunalt bidrag på resterande del av kostnaden, det vill säga 
3 0 000 kronor. 

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att innan utbetalning av beviljade medel kan 
ske ska fastighetsägaren, Munkfors kommun, ha skrivit ett avtal med förening 
en om marken man bygger på. Avtalet ska vara på minst fem år. 

Verksamhet service bedömer att bidragsansökan om 30 000 kronor ska avslås 
eftersom Munkfors IBK har en pågående insamling i kommunen och de peng 
arna bör kunna användas till det ändamål föreningen anger i sin ansökan till 
kommunen. Verksamhet service anser för övrigt att en innebandysarg borde 
ingå i hallprojektet. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-10-26 
Munkfors IBK:s ansökan 2018-09-06 

Utskottets beslut 
Utskottet för service avslår Munkfors IBK ansökan om kommunalt bidrag till 
innebandysarg. 

Beslutet skickas till 
Munkfors IBK 
Ekonomiavdelningen 

J"''~it(~ 
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Ansökan om kommunbidrag till Grannsamverkan 2019- 
2020 

Sammanfattning 
Samverkan mot brott (SAMBO) är en organisation bestående av myndigheter, 
försäkringsbolag, privata aktörer med flera. SAMBO ser en ökad etablering av 
den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Syf 
tet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i om 
råden och detta görs bland annat genom skyltning. Huvudman för verksamhet 
en är SSF Stöldskyddsföreningen. 

SAMBO finansierar Grannsamverkan för att medborgare i kommuner som vill 
minska risken för att bli utsatta för brott inte ska behöva bekosta start och drift 
själva. 

Ärendet 
SAMBO har utgifter på cirka 2 miljoner kronor/år. Huvuddelen går till skyltar. 
Efterfrågan på skyltar ökar och verksamheten är i behov av ett ekonomiskt till 
skott för att fortsättningsvis kunna erbjuda kommuner skyltar och annat materi 
al utan kostnad till grannsamverkansområden. 90 kommuner är med och stöd 
jer verksamheten under 2018. 

SSF Stöldskyddsföreningen ansöker om ett kommunalt bidrag på 5 000 kronor 
för åren 2019-2020. 

Bedömning 
I dagsläget har kommunen ett samarbete med flera myndigheter och andra ak 
törer i arbetet med trygghetsskapande åtgärder, ett exempel är ekonomiskt bi 
drag till bevakningsföreningen i Munkfors. Med ovanstående som bakgrund fö 
reslås avslag på ansökan. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-26 
Ansökan om kommunbidrag från SSF Stöldskyddsföreningen 2018-10-18 

Utskottets beslut 
Utskottet för service avslår ansökan om kommunbidrag om 5 000 kronor till 
grannsamverkansskyltar. 

Beslutet skickas till 
SSF Stöldskyddsföreningen 

I~ 
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Sammanträdestider 2019 för utskott service 

Sammanfattning 
Verksamhetschefen för service föreslår nedanstående dagar för utskottets 
ordinarie sammanträden för tiden 2019-01-01-2019-12-31. 

Onsdag 

" 

" 

23 januari 
20 februari 
20 mars 
17 april 
8 maj ( eventuellt extra utskott, budget och mål 2020) 
22 maj 
19 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober 
20 november 
18 december 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 

Utskottets beslut 
1. Utskottet fastställer ovanstående dagar för sina ordinarie sammanträden. 
2. Sammanträdena börjar kl 09.00 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef service 

'"'''~I~ 
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Redovisning delegeringsbeslut 

Verksamhetschef 
434-18-050 
Avtal avfallskärl 

Dnr: 060-15-050 
Karlstads kommun: A vtalsförlängning Lexicon AB avseende IT-utbildning 

Dnr: 419-18-114 
Polismyndigheten: Ny begäran om yttrande gällande offentlig tillställning 
(Socialdemokraterna) 

Dnr: 414-18-050 
Påanmälan till upphandling av elmaterial och belysning 19-103 till HBV 

Dnr: 411-18-050 
Påanmälan till upphandling av vitvaror och köksfläktar till HBV 

Dnr: 008-18-125 Nr 4 
Lotteritillstånd Ransäters kyrkliga syförening 

Dnr: 400-18-050 
Avtal om service med Canon 

Dnr: 269-17-050 
Överlåtelseavtal mellan Assemblin & Munkfors kommun till Midroc 
Electro 

Enhetschef teknik 
Dnr: 214-15-050 
A vtalsförlängning skogsförvaltning 

Dnr: 092-18-101 
Ansökan till miljö- och byggnämnden om lokal trafikföreskrift på Kapellvä 
gen, Munkåsen och Hagalund. 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

J""~1 ~ I~ 
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Anmälningsärenden 

Dnr: 015-18-013 Nr 35 
Besvarad enkät: Håll Sverige Rents Kommunindex 2018 

Dnr: 445-18-438 
Länsstyrelsen: Beslut om dammsäkerhetsklass avseende regleringsdammen 
Munkfors, Munkfors kommun. 

Dnr: 430-18-373 
Länsstyrelsen Värmland: Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av mark 
kabel för tele och data i Ransäter, Munkfors kommun. 

Dnr: 337-18-422 
Länsstyrelsen Värmland: Underremiss angående riksintressen för vattenkraft 
samråd. 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Jo,IÅ I l{JJ Utdragsbestyrkande 


