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Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15,
ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20

Beslutande
Ledamöter

Se bifogad sammanträdeslista
(Bilaga Kf § 118)

Övriga deltagare
Tjänstemän/övriga deltagare

Jan-Olof Appel, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Anna Falk, kultur- och utbildningschef
Kjell Handfast, tf socialchef
Björn Fogelberg, ekonomichef
Maritha Lundström, personalchef
Anna Grenholm, teknisk chef
Pauli Björklund (C), revisor
Mats Hedqvist (S), revisor
Gunn Dahlgren (-), revisor
Sigurd Svensson (C), revisor
Peder Stenbäck, Överförmyndarkontoret
Sabina Hamberg, Överförmyndarkontoret
Hans Tolling, Hembygdsföreningen i Ransäter

Utses att justera

Mathias Lindquist (S)

Mats Almemark (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, 2015-06-25, kl. 10.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

118-131

David Falk
Ordförande

Pia Falk (S)
Justerande

Mathias Lindquist (S)

Mats Almemark (FP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf § 118

Upprop
Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ledamöter och ersättare göres på till
protokollet bifogad sammanträdeslista………….………………Bilaga Kf § 118
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Utdragsbestyrkande
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Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende utgår från föredragningslistan


Information om Hembygdsföreningen i Ransäter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med ovanstående
korrigering.
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Kf § 120

Information om överförmyndarnämnden
Peder Stenbäck, chef överförmyndarkontoret, och Sabina Halmberg, handläggare
och nämndsekreterare, informerar om överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret. Av informationen framgår bland annat följande:


Överförmyndarnämnden är gemensam för Munkfors, Forshaga, Hagfors, Kil
och Grums sedan 2011.



Munkfors politiska representanter är Gunilla Sundqvist (S), ledamot, och Åsa
Törnkvist (FP), ersättare.



Överförmyndarkontoret är lokaliserat i Forshaga. Bemannas nu av fyra personer (3,5 tjänst). Utökas till fyra heltidstjänster 2016 med anledning av ökade
tilldelningstal gällande ensamkommande barn.



Uppdraget är ”att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och vårdnadshavare”,
för huvudmannens trygghet



Totalt 71 ärenden i Munkfors kommun fram till 2015-06-16



Antal ärenden i Munkfors kommun tidigare år:
- 2012: 53
- 2013: 69
- 2014: 72



Samverkan har bland annat inneburit lika handläggning och bedömning inom
regionen: ökad rättssäkerhet.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 44-15-042

Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive
resultatprognos 2015
Sammanfattning
Enligt ekonomiska styrregler tagna i budget 2015 skall en kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos redovisas till kommunstyrelsen varje tertial (efter april och augusti).
Uppföljning av kommunens resultat och driftbudget
Enligt bokföring tom sista april är prognosen för kommunens resultat +5,3 mkr
(budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -2,1 mkr sämre än budget, varav
kommunstyrelsen följer budget, kub-nämnden +0,2 mkr och socialnämnden redovisar ett underskott med -2,3 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på
+5,5 mkr. En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.
Uppföljning av investeringsbudget
Kommunens budget för investeringar för år 2015 är totalt på 26,8 mkr. Sammanfattningsvis bedöms 7,8 mkr av budgeten användas i år. Prognosen för de flesta investeringarna följer budget. Huvudorsaken till det lägre utfallet är att investeringen
i ny förskola kommer att genomföras senare eftersom upphandlingen har överklagats (investeringsbudgeten är 18 mkr).
Uppföljning av kommunens finansiella mål
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för att kommunens finansiella
mål, Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, skall kunna klaras.
En viktig indikator för målet är att resultatet skall vara ett överskott med 2 % av
eget kapital (motsvarar ca 1,9 mkr). Prognosen pekar mot ett överskott med 5,3
mkr, vilket motsvarar ca 6 % av eget kapital.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25.
Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen samt
uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att reducera kostnadsnivån i enlighet
med budget.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
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Dnr 44-15-042
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
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Föredragning av förslag till kommunens budget 2016 och
flerårsplan 2017-2018.
Kommunchef Jan-Olof Appel och ekonomichef Björn Fogelberg föredrar förslag
till kommunens budget 2016 och flerårsplan 2017-2018.
Ordföranden tackar för informationen.
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet klockan 19.13 för allmänhetens frågestund avseende kommunens budget 2015 och flerårsplan 20162017. Sammanträdet återupptas klockan 19.20.
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Dnr 84-15-042

Förslag till kommunens budget 2016 och flerårsplan 20172018
Sammanfattning
Budgetförslaget har tagits fram av en budgetberedning som har haft ett antal möten
under våren. De fasta ledamöterna i budgetberedningen är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare, samt kommun- och ekonomichef. Även förvaltningscheferna har till stor del varit delaktiga i arbetet. Budgetförslaget har tidigare stämts av med både kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelsen tog 2015-03-16 (Ks § 38) beslut om driftbudgetramar för 2016.
Ramarna (för kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden) bygger på 2015 års ramar som justerats för befolkningsförändringar och en
generell uppräkning med två procent.
Det har därefter gjorts en riktad fördelning på1,8 mkr till kultur- och utbildningsnämnden för ökade kostnader för IT, ny förskola och upprustning av skola och idrottshall, samt 1,0 mkr till kommunstyrelsen för ny multisporthall. Detta förslag följer de tidigare beslutade ramarna.
Budgetförslagets resultaträkning har ett resultat på +1,9 mkr, vilket motsvarar 2 %
av eget kapital, i enlighet med det finansiella målet.
Investeringsbudgeten är på 39,6 mkr. Den är ovanligt hög och om alla investeringar
blir gjorda kommer kommunen att tvingas låna upp mer medel. Per 2015-04-30
finns likvida medel på 20 mkr. Generellt gäller att om verksamheterna följer budget, kan kommunen med egna medel finansiera en investeringsnivå på ungefär 8-10
mkr per år. Att investeringsbudgeten är högre än normalt beror främst på byggnationen av en ny förskola. Förskolan var med redan i 2015 års investeringsbudget,
men den kommer antagligen inte att byggas under året. Budgeten för 2017 förutsätts därmed att ligga på en betydligt lägre nivå, i enlighet med kommunens finansiella mål om att kommunens låneskuld skall hållas på en balanserad nivå över tid.
Ett förslag om ny organisation kommer att komma upp till beslut inom kort. Detta
budgetförslag bygger på nuvarande organisation. Ett beslut om ny organisation
medför att budgeten behöver anpassas och tas upp som ett nytt ärende för beslut
under hösten 2015.
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Dnr 84-15-042

I ägardirektiven för Munkforsbostäder AB (som antogs av KF 2012-02-07) anges
att ett kortsiktigt avkastningskrav skall fastställas i samband med kommunens budgetbeslut. Mot bakgrund av Munkforsbostäders nuvarande ekonomiska situation,
med små ekonomiska reserver och stort underhållsbehov, föreslås att avkastningskravet för 2016 sätts relativt lågt på 2,5 % av det totala kapitalet. Denna % beräknas
med (resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/tillgångar.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-05-29.
Budget 2016 Munkfors kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
 att godkänna upprättad budget för år 2016.
 att avkastningskravet för Munkforsbostäder AB sätts till 2,5 % av det totala
kapitalet för år 2016.
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig Lars Olsson (V), Mats Almemark (FP) och Mathias Lindquist
(S).
Mats Almemark (FP) och Mathias Lindquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Munkfors Energi
Munkforsbostäder

Justerandes sign
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Dnr 147-15-001

Förslag till ny kommunorganisation
Munkfors kommun föreslås genomföra en förändring av den politiska och förvaltningsövergripande organisationen enligt beskrivning i kommunchefens tjänsteskrivelse, vilket i korthet innebär följande:


Kommunfullmäktige beslutar om ny politisk organisation.



Kommunfullmäktige ges möjlighet att inrätta tillfälliga beredningar för frågor som fullmäktige anser vara viktiga ur ett framtids -och utvecklingsperspektiv. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska antas.



Socialnämnd och KUB-nämnd avvecklas och till kommunstyrelsen kopplas
tre utskott som verksamheterna ska styras genom. De tre utskottens benämningar blir, utskottet för Service, utskottet för Lärande och stöd samt utskottet för Omsorg och stöd.



Alla verksamheter samlas i en förvaltning med fyra verksamhetsområden.
Områdena får benämningen, Kommunledningskontoret, Service, Lärande
och stöd samt Omsorg och stöd.

Förvaltningen får i uppdrag att se över alla dokument för styrning som kan komma
att påverkas i ny organisation och ta fram förslag till nytt reglemente och delegeringsordning för kommunstyrelsen, för behandling i kommunfullmäktige senast november 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att organisera och bemanna ny förvaltningsorganisation enligt ovanstående.
Ny organisation ska gälla från och med 2016-01-01
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-28
Arbetsordning för kommunfullmäktige
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Dnr 147-15-001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Anta förslag till ny politisk organisation och förvaltningsorganisation enligt
förslag från och med 2016-01-01.
 Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från
2016-01-01
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
I ärendet yttrar sig Lars Olsson (V), Mathias Lindquist (S), Mats Almemark (FP)
och Peter Ingmarsson (C).
Mats Almemark (FP) och Peter Ingmarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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Dnr 278-12-945

Anslutning till Munkfors fibernät
Sammanfattning
Munkfors kommun antog 2014-03-24 en bredbandsstrategi. Munkfors kommuns
mål är att 100 % av permanenthushållen och företagen ska ha tillgång till bredband
med minst 100Mbit/s senast år 2020. Målet följer Region Värmlands bredbandsstrategi. Därefter har utbyggnaden påbörjats.
Ärendet
Förfrågan om offert på utbyggnadstyper som inte är med i den antagna taxan som
togs av KF § 25 2014-12-09 kommer till kommunen. Det gäller bland annat utbyggnad av fastighetsnät i hyreshus eller inom grupper av bostäder i föreningar
samt företag med mera. Offert behöver tas fram vid varje enskild förfrågan.
För att kunna bemöta medborgare och företagnas behov enligt ärendet föreslås att
en beslutsgrupp bestående av IT-chef (sammankallande), kommunchef och kommunalråd bildas som i samråd ges delegation att lämna offert när det gäller fiberutbyggnad.
Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en beslutsgrupp bildas
enligt förslaget och att beslutsgruppen i samråd ges delegation att lämna offert när
det gäller fiberutbyggnad.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
IT-chef
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Dnr 134-15-821

Sporthall med framtida behov
Sammanfattning
Förstudie och förslag
Forsnäshallens nuvarande skick är utrett sedan tidigare och behovet av renovering
är stort. En diskussion har pågått parallellt med detta som har gällt en ev. utbyggnation av hallen i syfte att få till stånd hallmått godkända för spel i högre divisioner
främst vad gäller innebandy. Efterfrågan på halltider är dessutom mycket stor och
flera föreningar upplever en stor frustration över att inte få tillgång till hallen.
Med bl.a. det som bakgrund och samtal med föreningarna i kommunen har en enklare förstudie genomförts med hjälp av en extern utredare Per-Arne Lundin. Förstudien visar tydligt att behovet av ytterligare en hall är mycket stort och att engagemanget i föreningarna också är stort. En eventuell ny hall skulle dessutom mycket väl kunna byggas av annan huvudman än kommunen och driftas på samma sätt
som ishallen. Med ett sådant förfarande kan kommunen säkerställa föreningarnas
tillgång till tider genom avtal och särskilda driftbidrag till föreningar för finansieringen.
Kommunstyrelsen föreslås anta ett inriktningsbeslut om att bygga ytterligare en
sporthall i kommunen och att med det som grund omgående påbörja renoveringsarbetet av nuvarande Forsnäshallen. För att bygga en ny hall krävs ett nytt beslut om
finansiering innan arbetet kan påbörjas.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Förstudie sporthall, Per-Arne Lundin
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Arbetarepartiet Socialdemokraterna föreslår, genom Mathias Lindquist (S), att
ärendet lyfts upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
En enig kommunstyrelse godkänner förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Inriktningen är att en ny sporthall ska byggas i kommunen
 Arbetet med renovering av Forsnäshallen påbörjas omgående inom ramen
för budgeterade medel.
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
Justerandes sign
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_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig Lars Olsson (V).
Lars Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 141-15-106

Avveckling av gemensam energirådgivning
Sammanfattning
Kommunerna Grums, Forshaga, Kil och Munkfors har idag samarbete för energioch klimatrådgivning. Det stöd som Energimyndigheten ger till kommunerna för
rådgivningen har varit oförändrat sedan 2008-02-01, vilket innebär att verksamhet
kommer att vara underfinansierad 2016. Efter diskussion mellan kommuncheferna
om villkoren runt samarbetet så föreslås att samarbetet avslutas och att varje kommun själva beslutar om hur verksamheten ska fortsätta efter 2015.
Ytterligare beskrivning av ärendet framgår av bifogat beslutsunderlag framtaget av
Kils kommun.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-26
Beslutsunderlag från Kils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Arbetarepartiet Socialdemokraterna föreslår, genom Mathias Lindquist (S), att
ärendet lyfts upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
En enig kommunstyrelse godkänner förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Avsluta samarbetet runt energirådgivning i dess nuvarande form från och
med 2015-12-31
 Gemensamt med Forshaga kommun uppdra till Miljö- och byggförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Forshaga kommun
och Munkfors kommun om energirådgivning och återkomma med förslag
under hösten 2015
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet expedieras till
Energirådgivningen
Grums kommun
Forshaga kommun
Kils kommun
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Dnr 148-15-346

Ändring av renhållningstaxa
Ärendet
Renhållningstaxan ska täcka alla kostnader som kommer av insamling av hushållsavfall, drift av återvinningscentral, skötsel av nedlagda deponier, information om
avfall samt kundtjänst, debitering och övriga administrativa kostnader som berör
renhållningen.
Under tiden 2007-2015 sluttäcktes deponin och färdigställs lakvattenhanteringen till
densamma, detta har medfört extra kostnader för den totala renhållningen och att
taxan har behövt täcka dessa extrakostnader under denna period. I förslag till ny
taxa som föreslås gälla från 1 juli 2015 sänks taxan med ca 20 % på fasta och 15 %
rörliga avgifter på ordinarie abonnemang. I övrigt föreslås ingen förändring av taxans uppbyggnad och innehåll vilken senast antogs 2014-06-17.
En mindre justering av lydelsen om omhändertagande av organiskt avfall har gjorts
för att ge möjlighet att testa nya lösningar för omhändertagande av sådant avfall.
Som tidigare ska kompostering och liknande omhändertagande godkännas av miljöoch byggnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa 2015-07-01
Teknisk chef, tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa att
gälla från och med 1 juli 2015.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Lars Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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Dnr 125-15-043

Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds
årsredovisning 2014
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt årsredovisning för år 2014
jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Förbundet redovisar för år 2014 ett sammantaget överskott på +674 tkr. Detta innebär att balanskravet har uppfyllts.
Budget för 2014 utgjorde ett resultat på +968 tkr. Detta har inte uppnåtts då resultatet för 2014 har belastats med en återbetalning till medlemskommunerna med 300
tkr, som inte budgeterats.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25
Revisionsberättelse för år 2014
Granskning av bokslut 2014
Protokollsutdrag 2015-03-27, § 11
Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Vårdförbund
Verksamhetsberättelse akut- och utredningshemmet Flöjten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för år 2014.
 Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Eric Henriksson (S) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Eric Henriksson (S) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 113-15-430

Godkännande av Värmlands läns kalkningsförbunds
årsredovisning 2014
Sammanfattning
Värmlands läns kalkningsförbunds direktion har översänt årsredovisning för 2014
jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse.
Värmlands läns kalkningsförbund redovisar för år 2014 ett negativt resultat på -194
tkr för verksamheten. Samtidigt överfördes 180 tkr från fjolårets resultat för att
täcka några av årets åtgärder. Det innebär att förbundet, trots överföringen, redovisar ett negativt resultat på -14 tkr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att
förbundet ska klara kravet på ekonomi i balans.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, att resultatoch balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25
Revisionsberättelse för år 2014
Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2015-03-27, § 5-9
Värmlands läns kalkningsförbunds verksamhetsrapport 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2014
 Fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2014
 Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Lars Olsson (V) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns kalkningsförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-06-23

Sida
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Kf § 131

Informationsärenden
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om följande:







Processen gällande ny förskola.
Krisövning 2016: SAMÖ.
Socialnämndens ekonomiska utveckling.
Arbetslöshet: Färre arbetslösa ungdomar jämfört med samma tid förra året.
För övrigt är arbetslösheten fortsatt hög.
Befolkningsutveckling: +20 invånare hittills i år.
Positiv uppmärksamhet i media den senaste tiden.

Kommunchef Jan-Olof Appel önskar alla en trevlig sommar.
Ordföranden tackar för information och önskar alla en trevlig sommar.
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