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Kommunkontoret, klockan 17.10-20.30, med ajournering 19.1019.30.

Beslutande
Ledamöter

Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, § 1-12, 14-16
Mathias Lindquist (S), vice ordförande
Birgitta Carlgren (S)
Annette Felixson (S)
Eric Henriksson (S)
Maria Sandgren-Loa (V)
Christer Pettersson (C)
Peter Ingmarsson (C)
Mats Almemark (FP)

Övriga deltagare
Tjänstemän/Övriga deltagare

Anders Pettersson, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 1-2
Maritha Lundström, personalchef, § 1-7
Anna Falk, kultur- och utbildningschef § 1-7
Anna Grenholm, teknisk chef

Utses att justera

Birgitta Carlgren (S)
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Kommunkontoret 2014-01-29, klockan 16.30
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Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan
§ 13: Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som vigselförrättare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
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§2

Information om bokslutet för 2013
Ekonomichef Björn Fogelberg informerar om bokslutet för 2013. Av informationen framgår bland annat följande:
Bokslutsarbetet pågår och är inne i sitt slutskede.
De preliminära rapporterna ser lite bättre ut än tidigare prognoser,
men det är för tidigt att slå fast några siffror.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från socialnämnden
Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande, kommer med en lägesrapport från socialnämndens verksamhet. Av informationen framgår bland annat
följande:
Arbetet med att komma tillrätta med den tuffa ekonomiska situationen
fortsätter.
Anders Pettersson, kommunchef, informerar om flyktingmottagning. Migrationsverket kan nu anvisa kommuner att ta emot. Gäller både asysökande,
flyktingar och ensamkommande barn.
Kommunstyrelsen anser att utgångspunkten ska vara att försöka finna en ny
överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen. Gärna gällande ensamkommande barn, då kommunen redan har en sådan verksamhet som fungerar bra.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från kultur- och utbildningsnämnden
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, kommer med en lägesrapport från
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet. Av informationen framgår
bland annat följande:
Carina Bohlin har tagit tillbaka sin uppsägning av koncessionsavtalet
gällande badhuset. Därmed kommer badhuset återigen att vara öppet
för allmänheten på kvällar och helger.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om råd och riktlinjer för sociala medier i
Munkfors kommun
Maritha Lundström, personalchef, och David Falk, kommunsekreterare och
informatör, informerar om råd ocgh riktlinjer för sociala medier i Munkfors
kommun. Av informationen framgår bland annat följande:
Ett dokument med råd och riktlinjer för sociala medier har tagits fram
med hjälp av Tommy Grankvist, Grankvist kommunikation, i CVprojketet.
Handlar exempelvis om hur kommunens verksamheter kan använda
sig av sociala medier, samt även om riktlinjer för medarbetarnas privata användande av sociala medier, både på arbetstid och fritid.
Detta material ska tas upp och diskuteras i samtliga verksamheter.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 35-12-610

Förslag till framtida skolorganisation i Munkfors
Sammanfattning
Skolorganisationen i Munkfors, liksom i många andra kommuner, är under
förändring. Organisationen måste ständigt anpassas till den pedagogiska utvecklingen, elevunderlag och ekonomiska förutsättningar.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan 2005 gjort tre större utredningar vad gäller skolorganisationen i Munkfors kommun. Den som nu föreligger är den fjärde. 2005 togs beslut om att lägga ner Hagalundskolan. Beslutet revs upp 2007 för att se över en mer hållbar lösning. 2009 tog kultur- och
utbildningsnämnden beslutet att lägga ner förskolan Tallåsgården och flytta
verksamheten till Munkerudsskolans lokaler och ha grundskola 0-9 på Forsnässkolan men kommunfullmäktige beslutade att enbart lägga ner Hagalundskolan. I april 2012 beslutade kommunfullmäktige, i enlighet med Kulturoch utbildningsnämndens förslag, att flytta förskolan Tallåsgårdens verksamhet till Munkerudsskolans lokaler, att Munkerudsskolan elever år fsk-3 flytttas till Forsnässkolan samt att riva Tallåsgården.
I juni 2013 fattade Kultur- och utbildningsnämnden att avveckla Ransätersskolan från och med höstterminen 2013.
Trots de förändringar som genomförts är lokalytorna per elev fortfarande
stora, de ligger över rikssnitt räknat i kvadratmeter per elev. Kostnaderna för
lokaler ligger däremot i nivå med rikssnitt tack vara låga kapitalkostnader
(ränta och avskrivning) samt att underhållskostnader och nyinvesteringarna
varit mycket låga.
Lokalerna för förskolan Tallåsgården har stora brister. Flera externa konsulter
och kommunens tekniska avdelning har gjort bedömningen att det inte är tekniskt och ekonomiskt försvarbart att renovera nuvarande lokaler. Förskolan
behöver alternativa lokaler inom en snar framtid.
Med detta beslut från april 2012 som underlag har ritningar och förkalkyler
på ombyggnad av Forsnässkolan och Munkerudsskolan tagits fram. Klara Arkitektbyrå har upphandlats som projektledare och byggkonsult för stöd i arbete. I juni 2013 presenterade Klara Arkitektbyrå sina första kalkyler. Enbart
ombyggnaden av Forsnäs uppskattades till minst 40 mkr. Till detta skall läggas ytterligare kostander för byte av fönster, anpassningarna av Munkerudsskolan samt utemiljöer. Sammantaget bedömdes förslaget kosta i storleksordningen 60 mkr.
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Parallellt med förändringen av skolorganisationen har även renovering av
sporthallen utretts. Ett förslag på en genomgripande renovering till en kostnad
av ca 6-7 mkr finns framtaget. De mest akuta åtgärderna är omläggning av tak
och ny dränering. Sporthallens renovering är inte direkt kopplad till förändringen av skolorganisationen men påverkar det ekonomiska utrymmet.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka en budget i
balans. Ett resultat av en stor kostnadsmedvetenhet och ständiga prioriteringar
där den pedagogiska verksamheten lyfts fram som den viktigaste faktorn för
att eleverna skall nå de uppsatta målen.
Inför beslutet i april 2012 fanns beräkningar på att Kultur- och utbildningsförvaltningen kunde bära kapitalkostnader för en investering i nya skollokaler
på ca 25 mkr.
Trots att lokalytorna, enligt förslaget, minskas innebär det ökade kostnader
för lokaler. Till en del beroende på att renoveringen även innehåller underhållsåtgärder för att ta igen ett eftersatt underhåll.
Ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen konstaterade att
förslagets kostnader på ca 60 mkr samt därutöver kostnader för renovering av
Forsnäshallen inte ryms inom förvaltningens nuvarande budgetram. Förvaltningschefen har därför lyft frågan om att ta fram ett alternativ som innebär en
lägre kostnad och en investering som kan spridas över längre tid. Kultur- och
utbildningsnämnden, beredningsgruppen och kommunstyrelsen ha ställt sig
bakom förslag att ta fram ett ytterligare ett alternativt.
Förslaget (i fortsättning benämnt Förslag B) innebär att ny förskola byggs i
närheten av Munkerudsskolan och ersätter Tallåsgården som rivs. Munkerudsskolan behålls som skola för år 0-3 samt att Forsnässkolans ombyggnadsbehov minskas och sprid över tid med sikte på att minska lokalytorna.
Klara arkitektbyrå har tagit fram ett reviderat förslag med kalkyl till ombyggnad enligt ursprungsförslaget (Förslag A) nu inkluderat fönsterbyten, mm.
Samt ritningar och kalkyl enligt Förslag B.
Sammanfattningsvis bedöms kostnaderna enligt Förslag A till ca 56 mkr och
Förslag B till ca 53,5 mkr. I kostnaderna ingår inte iordningsställande av utemiljö för något av alternativen. Förslag A har högre kostnader för utemiljö.
Omställningskostnader, kostnader för alternativa undervisningslokaler under
ombyggnadstiden, mm ingår inte för något av förslagen. Förslag A kommer
att ha betydligt högre omställningskostnader eftersom det innebär mer omfaJusterandes sign
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ttande ombyggnad av Forsnäs som också måste komma först i tidplanen. I
Förslag B byggs förts en ny förskola därefter renoveras Forsnäs etappvis och i
mindre omfattning. Tallåsgården kan då också eventuellt användas som alternativa undervisningslokaler under byggtiden.
Rivningskostnaderna för Tallåsgården ingår inte i något av förslagen, kostnaden är neutral för båda alternativen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-02-02
Utredning utförd av förvaltningschef Anna Falk, ekonomiavdelningen och
tekniska avdelningen daterad 2013-11-20
Utredning gjord av Klara arkitektbyrå daterad 2013-10-30
Ritning gjord av Klara arkitektbyrå daterad 2013-11-12
KUB-nämndens Tjänsteskrivelse daterad 2013-12-05
KUB-nämndens protokoll
Föreliggande förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om en förändring av skolorganisationen i Munkfors kommun enligt förslag B i enlighet med kultur- och
utbildningsnämndens förslag.
Sammanträdet ajourneras klockan 19.10 och återupptas klockan 19.30.
Förslag till beslut på sammanträdet
S och V: Bifall till föreliggande förslag.
Peter Ingmarsson (C): Bifall till föreliggande förslag med tillägget att medel
måste omprioriteras inom kommunen i kommande budgetarbeten för att möjliggöra att renoveringar sker i steg.
Mats Almemark (FP): Återremiss. I enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag, med tillägg att tekniska avdelningen och kultur- och utbildningsförvaltningen gör en syn på Hagalundsskolan för att bedöma dess
skick.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid pågående sammanträde eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen anser att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde. Därmed faller Mats Almemarks (FP) yrkande om återremiss.
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Ordföranden ställer därefter föreliggande förslag mot Peter Ingmarssons (C)
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om en förändring av skolorganisationen i Munkfors kommun enligt förslag B, i enlighet med kultur- och
utbildningsnämndens förslag.
Detta beslut ersätter fullmäktiges beslut från 2012-04-03
Ärendet föredras av kultur- och utbildningschef Anna Falk.
Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr 13-14-700

Mål för socialnämnden 2014
Sammanfattning
Målinriktningen för den sociala verksamheten styrs ytterst genom lagstiftning, men lokala mål förankrade i verksamheten blir en ledstjärna och ett stöd
i det dagliga arbetet. I samband med det årliga budgetarbetet tar därför nämndens politiker och verksamhetsansvariga tillsammans fram lokala mål.
Nedan följer förslag till mål för 2014:
Förvaltningsövergripande
Mål: Ekonomi i balans
Indikator: Socialförvaltningens resultat ska vara inom tilldelad budget
Äldreomsorg
Mål: Individen i centrum
Indikator: En genomförandeplan ska finnas upprättad för samtliga vårdtagare
inom 14 dagar
Mål: God vård och omsorg
Indikator: 90 % av vårdtagarna i särskilt boende får en riskbedömning
LSS-verksamheten
Mål: Individen i centrum
Indikator: En genomförandeplan ska finnas upprättad för samtliga vårdtagare
inom 14 dagar
Individ- och familjeomsorg
Mål: Genom en kvalitetssäkrad handläggning ska varje beslut och insats
bygga på den enskildes behov.
Indikator: Under året ska minst 30 skriftliga rutiner fastställas
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13
Socialnämndens protokoll 2013- 12-17, § 87
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna mål för
socialnämnden 2014.
Ärendet föredras av Eric Henriksson (S).
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Beslutet expedieras till
Socialnämnden
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Antal ledamöter i kommunfullmäktige 2014-2018
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att sänka minimigränsen för antalet kommunfullmäktigeledamöter från 31 till 21 ledamöter i kommuner med 8 000 eller färre
röstberättigade invånare. Detta kan tillämpas från och med valet 2014.
Munkfors kommun har för närvarande 31 ledamöter i kommunfullmäktige.
Om det finns en önskan om att ändra antalet ledamöter måste kommunfullmäktige fatta ett beslut om detta innan den 28 februari 2014. Antalet ledamöter ska alltså bestämmas till ett udda tal och till minst 21 ledamöter. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-16
Kommunallagen, 5 kap. Fullmäktige-Antalet ledamöter och ersättare, § 1-5
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn-Olov Hallberg (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att minska antalet kommunfullmäktigeledamöter till 25 ledamöter under
mandatperioden 2014-2018.
Peter Ingmarsson (C) och Mats Almemark (FP): Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att minska antalet kommunfullmäktigeledamöter
till 21 ledamöter under mandatperioden 2014-2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Björn-Olov Hallbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att minska antalet
kommunfullmäktigeledamöter till 25 ledamöter under mandatperioden 20142018.
Reservation
Peter Ingmarsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag och med motiveringen: ”Vi anser att 21 ledamöter räcker. Vi vill visa att
vi vill spara och att det räcker med 100-120 röster per mandat.
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Dnr 173-13-101

Medborgarförslag gällande handikapparkering
Sammanfattning
Ingrid Karlsson har inkommit med medborgarförslag gällande handikapparkeringar. Hon menar att det måste tas krafttag för att få slut på okynnesparkeringar av personer som inte har behörighet.
Som förslag till svar och åtgärd med anledning av medborgarförslaget föreslår tekniska avdelningen att kommunen bör samråda med polisen i ärendet,
och utifrån detta vidta nödvändiga åtgärder.
Ärende
Ingrid Karlsson ger som förslag i sitt brev att vi ska anlita t.ex. Securitas till
parkeringsövervakning för att få ordning på okynnesparkeringarna på kommunens handikapparkeringar. I dag är detta inte möjligt då det inte finns något politiskt beslut om parkeringsövervakning i kommunen.
För att öka efterlevnaden av reglerna kring parkering på platser för rörelsehindrade behövs en bättre kontroll. Denna kan antingen göras av Polis (trafikförordningen) eller av kommunen enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. På privat mark är det markägaren som beslutar om
vilken parkeringsövervakning som ska ske. Kommunal parkeringsövervakning kan göras på olika sätt, man kan ha kontinuerlig- eller stickprovsövervakning med egen personal eller med hjälp av externt företag. Utbildning för
att få göra denna myndighetsutövning krävs.
Sunne och Hagfors kommuner har infört parkeringsövervakning med hjälp av
externt företag. Kommunernas tjänstemän bedömer att felparkeringar på parkeringsplatser för rörelsehindrade i stort sett upphört efter att man infört parkeringsövervakning.
För att komma till rätta med problemet som tas upp i medborgarförslaget föreslår tekniska avdelningen kommunstyrelsen att man samråder med polisen i
enlighet med 4 § lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ingrid Karlsson, som inkom till
kommunstyrelsen 2013-08-20 dnr: 173-13-101
Tekniska chefens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-17
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att som förslag till
åtgärd med anledning av medborgarförslaget uppdra åt tekniska avdelningen
att under 2014 samråda med polisen i enlighet med 4 § lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning m.m. och att kommunstyrelsen utifrån
detta samråd vidtar nödvändiga åtgärder.
Beslutet expedieras till
Ingrid Karlsson
Tekniska avdelningen
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Dnr 14-14-701

Korrigering av förbundsordning för Värmlands läns
Vårdförbund
Sammanfattning
Som en konsekvens av att Beroendecentrum Värmland permanentas som
verksamhet skall förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund korrigeras. Vid sammanträdet 2013-10-25 godkände direktionen ett nytt förslag till
förbundsordning, som nu ska behandlas av kommunfullmäktige i de 16
kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13
Värmlands läns Vårdförbunds protokoll 2013-10-25, § 28
Förslag till förbundsordning för Värmlands läns Vårdförbund (Bilaga 7)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund.
Beslutet expedieras till
Värmlans läns Vårdförbund
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Dnr 267-13-007

Yttrande över revisorernas granskning av debiteringsrutiner för VA och renhållning
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med hjälp av PwC (PricewaterhouseCoopers) granskat kommunens debiteringsrutiner för VA och renhållning.
Ärendet
Granskningens syfte är att besvara revisionsfråga om rutinerna för debitering
av VA och renhållning är ändamålsenligt utformade, om hanteringen följer
god revisionssed samt om rutinerna säkerställer en god intern kontroll.
En sammanfattning av granskningen säger:
Att hanteringen av debitering och fakturering av VA och renhållning i allt väsentligt är god. Det finns dock områden som kan förbättras. Revisionen rekommenderar att skriftliga rutinbeskrivningar snarast upprättas för att minimera riskerna med att det i princip endast är en person som kan rutinerna. Ur
ett internt kontrollperspektiv är det inte förenligt med god sed att det i stort
sett är endast en person som sköter samtliga handläggningsmoment.
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning att det bör finnas rutiner så
att man kan säkerställa att handläggningen av debitering och fakturering sker
enligt god sed. Tekniska avdelningen ges i uppdrag att utarbeta rutinbeskrivningar.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2013-11-05
Revisorernas granskningsrapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisorernas granskning av kommunens debiteringsrutiner för VA och renhållning och ger tekniska avdelningen i uppdrag att utarbeta nödvändiga rutiner.
Beslutet expedieras till
Revisorerna
PwC
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Dnr 2-14-260

Köp av tomt, Hagalund 1:92
Ärendet
Ägaren av Hagalund 1:63, Henrik Jacobsson önskar köpa bredvidliggande
fastighet Hagalund 1:92, som han arrenderat sedan 2003.
Bedömning
Tomten är detaljplanelagd och det finns dricks-, spill- och dagvatten framdraget. I området finns dessutom fjärrvärme tillgängligt. Området ansluter till
skogsmark.
Kommunens ambition är att ha byggbara tomter i händelse av intresse för
byggnation. Tekniska avdelningens bedömning är därmed att det är olämpligt
att sälja byggbara fastigheter för att bredvidliggande tomt ska utökas. Kommunen har i dagsläget sju stycken tomter, inklusive denna, i Hagalund som på
samma sätt är beredda för byggnation. På dessa har kommunen lagt ner resurser i form av detaljplaneläggning och framdragning av vatten och avlopp. I
Munkerud finns fyra stycken, på Hallarna två stycken och på Munkåsen 2-3
stycken som dock inte har VA-avsättningarna klara. I Ransäter finns inga
tomter detaljplanelagda.
Kommunstyrelsen har de senaste åren beslutat sälja liknande byggbara fastigheter för 20 kr/m2 för utökande av befintliga fastigheter. Tekniska avdelningen anser inte att den nu aktuella fastigheten skiljer sig från dem som har sålts
tidigare, men vill påpeka att tomtberedskapen minskar och kostnader för infrastruktur som kommunen lagt ut inte kommer tillbaka till kommunen.
Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2014-01-17
Ursprungligt förslag
Kommunstyrelsen beslutar att låta Henrik Jacobsson köpa fastigheten Hagalund 1:92 till ett pris av 20 kr per kvadratmeter. Köparen ska själv bekosta
fastighetsreglering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mathias Lindquist (S) yrkar på återrmiss för att ta fram riktlinjer vid köp av
tomt. Annette Felixson (S) yrkar bifall till Mathias Lindquists (S) förslag.
Mats Almemark (FP) och Christer Pettersson (C) yrkar bifall till det ursprungliga förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 12, forts.

2014-01-27

Sida

20(25)

Dnr 2-14-260

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Mathias Lindquists förslag på återremiss.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ta fram riktlinjer
vid köp av tomt.
Beslutet expedieras till
Henrik Jacobsson
Tekniska avdelningen
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Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som
vigselförrättare
Sammanfattning
Björn-Olov Hallbergs förordnande som borgerlig vigselförrättare upphör
2014-04-18. Han har därför ansökt hos Länsstyrelsen om förlängning av förordnandet.
Innan Länsstyrelsen fattar beslut får kommunstyrelsen i Munkfors tillfälle att
yttra sig över Björn-Olov Hallbergs ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-27
Remiss, Ansökan förlängt förordnande som vigselförrättare – Björn-Olov
Hallberg
Björn-Olov Hallbergs ansökan 2014-01-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Björn-Olov Hallbergs ansökan om
förlängt förordnande som vigselförrättare.
Björn-Olov Hallberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Mathias Lindquist (S) agerar ordförande i detta ärende.
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Informationsärenden
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär
13:51, 13:58, 13:60-13:73, 13:75-13:76, 14:02-14:03.
Sammanträdesprotokoll
Värmlands Läns Kalkningsförbund, 2013-11-29.
Miljö-och Byggnämnden, 2013-11-26, 2013-12-17.
Kultur-och utbildningsnämnden, 2013-11-20, 2013-12-16, 2014-01-14.
Överförmyndarnämnd, Gemensam, 2013-12-10.
Lanstinget i Värmland, Hjälpmedelsnämnden, 2013-11-29.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Information om ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap fr.o.m.
2014.
Framställning av hotkartor enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.
Beslut om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.
Värmlands Läns Vårdförbund - Delårsbokslut 2013.
Länsstyrelsen Värmland - Översyn av riksintresse för friluftsliv.
Trafikverket - Beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för
miljö/trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar år 2013, åtgärd GC-väg
Uddeholmsvägen i Munkfors kommun.
Region Värmland - Verksamhetsplan för 2014 och delårsrapport för 2013.
Mellanskog Skogsägarna - Bekräftelse på uppsägning av medlemskap.
Miljö-och byggnämnden. Lokala Trafikföreskrifter MBN § 87, 2013-11-26.
SmåKom, Miljödepartementet: Yttrande över regeringsuppdraget- Strandskydd, en utvärdering och översyn och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, Naturvårdverket och Boverket.
SmåKoms nyhetsbrev, November 2013.
Karlstads Energi Aktiebolag: Prisjustering Avfallsförbränning.
West Sweden - Extra föreningsstämma 2014.
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Länsstyrelsen Värmland - Information och dialog om det utvidgade strandskyddet.
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-12-13
Beslut Nr 18, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om att stärka barnets rättigheter.
Beslut Nr 9, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om förbättrad patientsäkerhet.
Beslut Nr 14, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om
Fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
Beslut Nr 15, Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en individbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten.
Beslut Nr 16,Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa.
Beslut Nr 17, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.
Beslut nr 19, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso-och sjukvård, 2014.
Information om statliga stimulansmedel aktuella för Värmlands län genom
överenskommelse mellan SKL och regeringen 2014
Energimyndigheten - Nya riksintresseområden för vindbruk är beslutade.
Värmlands Kalkningsförbund, Protokoll - Avgift för Kalkningsförbundet
2014.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Uppföljning av kommuners tillämpning av lagen om extra ordinära händelser - 2013.
Överenskommelse om samverkan avseende Arkivarie.
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, Revisorerna –
Utlåtande avseende delårsrapport 2013
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag.
Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare
Tilldelningsbeslut-Försäkringsmäklartjänster.
Avtal- Leverans av livsmedel.
Delegeringsbeslut fattade av ekonomichef
Delegationsbeslut omplacering av lån.
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Kommunchefens information
Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande:
Utredningen om gemensam IT-organisation är inne i slutskedet.
Resultatet av medarbetarenkät 2013 ska redovisas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde
Kommunen har fått klart med bidrag från MSB gällande rasärendet i
Blia.
Ambulansverksamhet

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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