SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2014-05-05

+ Plats och tid

1(23)

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50

Beslutande
Ledamöter

Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, § 46-55, 57-64
Mathias Lindquist (S), vice ordförande
Birgitta Carlgren (S), § 46-55, 57-64
Annette Felixson (S)
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Björn Fogelberg, ekonomichef, § 46-52
Maritha Lundström, personalchef, § 46-54
Anna Grenholm, teknisk chef, § 47-55
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef, § 46-48
Robert P. Olsson, Leader Värmlands BergssLAG, § 46-47
Frida Bernhardsson, Leader Värmlands BergsLAG, § 46-47

Utses att justera

Peter Ingmarsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2014-05-09, klockan 15.30

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

46-64

David Falk
Ordförande

Björn-Olov Hallberg (S) § 46-55, 57-64

Mathias Lindquist (S) § 56

Peter Ingmarsson (C) 46-55, 57-64

Eric Henriksson (S) § 56

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2014-05-05
Datum för nedtagande
2014-05-12
Kommunledningskontoret

Underskrift
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ma

2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§§

Dnr

2014-05-05

ÄRENDEN

Sida

2(23)

Sid

46

Godkännande av föredragningslistan

3

47

Leader Värmlands BergsLAG – Information och intresseanmälan

4

48

Årets företagare 2014

5

Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos
2014

6

50

Information från socialnämnden

7

51

Information från kultur- och utbildningsnämnden

8

49

81-14-042

52

110-14-042

Kommunstyrelsens budgetram för 2015

9

53

44-14-021

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd pch pension
för förtroendevalda (OPF-KL)

10

Information om lönekartläggning

11

54
55

117-14-272

56

107-14-042

57

111-14-170

58

112-14-170

59

114-14-170

60

113-14-170

61

75-14-611

Tomtpriser

12-13

Godkännande av Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för år 2013
Fördbundsordning och reglemente för Karlstadsregionens
Räddningstjänstförbund – revidering avseende beslut om
taxor och avgifter
Avgift för kommunens tillsyn enligt LSO, lagen om skydd
mot olyckor
Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor
Avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Besvarande av medborgarförslag gällande skolan

14
15
16
17
18
19

62

Informationsärenden

63

Redovisning av delegeringsbeslut

22

64

Kommunchefens information

23

Justerandes sign

20-21

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-05-05

Sida

3(23)

Ks § 46

Godkännande av föredragningslistan
Följande ärenden tillkommer föredragningslistan



§ 47 Leader Värmlands BergsLAG – Information och intresseanmälan
§ 54 Information om lönekartläggning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.
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Leader Värmlands BergsLAG – Information och
intresseanmälan
Frida Bernardsson och Robert P. Olsson från det pågående projektet Leader
Värmlands BergsLAG informerar om den dialog som förs både regionalt och
centralt gällande den kommande programperioden.
Nuvarande programperiod av Leader 2007-2013 har fördelat medel till projekt i Filipstad, Storfors, Karlskoga och Kristinehamn. Just nu bereds ett nytt
landsbygdsprogram 2014-2020 och senast i maj ska en intresseanmälan göras
om avseendet att bli ett nytt område.
Senaste datum för kommunerna att lämna intresseanmälan är den 23 maj.
I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Munkfors kommun är intresserad av att delta i Lokalt Ledd
Utveckling under åren 2014-2020, ett slutgiltigt beslut fattas när
finansiering etc. är mer klarlagt.
 Munkfors kommun ser positivt på förslaget om utökat geografiskt område enligt inkommen skrivelse
 Kontaktperson för Munkfors kommun är Birgitta Svensson, turismoch näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årets företagare 2014
Sammanfattning
Sedan 1986 har Företagarna i samarbete med Munkfors kommun utdelat utmärkelsen Årets Företagare.
Att lyfta fram och främja företagandet är viktigt för kommunen och ett
bra företagsklimat skapar möjligheter till bättre affärer som är grunden
för tillväxt och välstånd.
Birgitta Svensson presenterar den kandidat till Årets företagare 2014
som Näringslivsforum har utsett samt föreslagen motivering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Näringslivsforums kandidat till Årets företagare 2014. Pristagaren presenteras och uppvaktas i samband med nationaldagsfirandet i Munkfors.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 81-14-042

Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos 2014
Ärendet
Enligt bokföring till och med sista mars är prognosen för kommunens resultat
-0,5 mkr. Prognosen är -2,4 mkr sämre än budgeterat.
Nämndernas prognoser är -3,9 mkr sämre än budget. Kommunstyrelsen och
kultur- och utbildningsnämnden redovisar överskott med 0,4 mkr respektive
0,3 mkr, socialnämnden underskott med -4,6 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr.
En detaljerad uppföljning finns som bilaga.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23
Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos 2014, inklusive
uppföljning av personalkostnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och uppmarar socialnämnden att
vidta åtgärder för att hålla sig inom den av fullmäktige beslutade budgetramen.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information från socialnämnden
Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande, informerar om följande:


Rekryteringar pågår



Ökad daglig verksamhet



Fullt på särskilda boenden



Fortsatt stor mängd med barnärenden

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från kultur- och utbildningsnämnden
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, informerar om följande:


Renovering av personalrummet på Forsnässkolan är klart.



Speciallärare ska rekryteras.



Trafikutredning gällande nya förskolan klar.



Översyn av kapprummen i Forsnässkolan pågår.



Forsnäshallen.



Biblioteket: Ökad utlåning och besökare med 15 procent. Kommer firas 27 maj.

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 110-14-042

Kommunstyrelsens budgetram för 2015
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram för budgetramar. Förslaget har tidigare presenterats på en budgetkonferens 2014-04-28.
Förslaget för ram till kommunstyrelsen är på 38 439 tkr, varav 29 799 tkr till
allmänna avd och 8 640 tkr till tekniska avdelningen. Detaljer och förslag på
åtgärder för att nå budgetramen framgår av bilagor.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23.
Informationsmaterial om budgetramar
Kommunstyrelsen allmänna avdelningens och tekniska avdelningens förslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen om kommunstyrelsens
budgetram.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 44-14-021

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för
förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Cirkulär 13:75 från Sveriges Kommuner och Landsting, kommentarer och
förslag till bestämmelser samt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med
Sveriges kommuner och Landstings styrelses beslut anta bestämmelserna om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga.
Beslutet expedieras till
Personalchef
Personalavdelningen Ulrika Berg
Sveriges Kommuner och Landsting SKL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om lönekartläggning
Maritha Lundström, personalchef, informerar om lönekartläggning för Munkfors kommun 2014. Av informationen framgår bland annat följande:


Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare genomföra en
lönekartläggning minst vart tredje år.



Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller
likvärdigt arbete.



I lönekartläggningen har det webbaserade verktyget Lönevågen använts. Detta hanterar kartläggning av arbetskrav samt möjlighet att
vikta dessa. Verktyget sammanställer resultatet av kartläggningen i diagram och tabeller som möjliggör analys



Lönekartläggningen i Munkfors kommun genomfördes under januari
till mars, 2014. De medverkande bidrog med kunskap, information
och synpunkter för att på bästa sätt återspegla verksamheten. En god
dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig förutsättning
för ett gott jämställdhetsarbete inom Munkfors kommun.



Munkfors kommuns policy för lönesättning är könsneutral och borgar
därmed för att eventuella könsrelaterade skillnader i lön och andra
förmåner inte ska förekomma. Regelbundna lönekartläggningar resulterar i god kontroll över rådande löneläge samt skapar förutsättningar
för en jämställd utveckling av organisationens löner.



Utifrån resultatet av kartläggningen kan konstateras att det förs en
jämställd lönepolitisk utveckling. Upptäckta skillnader i lön mellan
könen som inte kan förklaras har tidigare, och kommer även i framtiden, att åtgärdas då de upptäcks.

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 117-14-272

Tomtpriser
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-27 § 12, återremitterades ärendet ”Köp av tomt, Hagalund 1:92”, för att ta fram riktlinjer vid köp av tomt.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-19 § 176 att sänka tomtpriset från 40
till 20 kr per kvm för att öka intresset för nyproduktion av egna hem.
2009-11-10 § 115 förtydligade kommunfullmäktige beslutet om tomtpriser.
Anledningen var att ett antal tomter sålts under 2008 och 2009 där köparen
inte haft för avsikt att bebygga tomten. Fullmäktige beslutade att tompriset på
20 kr per kvm villkoras att gälla förutsatt att tomten bebyggs med bostadshus
med byggstart inom två år efter köpet, om inte återgår köpet på samma villkor. Övriga fall skall prövas av kommunstyrelsen.
Sedan 2009 har åtta personer/organisationer ansökt om att få köpa tomtmark
men inte med avsikt att bebygga tomten med bostadshus. Avsikten har i stället varit att bygga garage eller andra sidobyggnader. Kommunstyrelsen har i
sju fall beslutat om att sälja tomtmark till 20 kr per kvm. Det åttonde ärendet
är det nu aktuella. En tomt har sålts och bebyggts med bostadshus.
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 i Hagalund som 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.
Ambitionen att kunna erbjuda byggbara tomter bör vidmakthållas. Beslutet
från 2009 om tomtpriset 20 kr per kvm skall tillämpas striktare och gälla endast förutsatt att köparen har för avsikt att bygga bostadshus med byggstart
inom två år. Den tomtmark som beskrivs ovan med färdig detaljplan, framdraget vatten och avlopp, mm är i annat fall inte aktuell för försäljning.
Annan tomtmark, än den som ovan beskrivs eller annan kommunal mark kan
säljas till pris som fastställs av kommunstyrelsen. Stor restriktivetet skall
gälla med försäljning av kommunal mark.
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Dnr 117-14-272

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-04-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutet från 2009 om
tomtpriset 20 kr per kvm skall tillämpas restriktivare och gälla endast förutsatt att köparen har för avsikt att bygga bostadshus med byggstart inom två år.
Tomtmark med färdig detaljplan, framdraget vatten och avlopp, mm är i annat
fall inte aktuell för försäljning.
Annan tomtmark, än den som ovan beskrivs eller annan kommunal mark kan
säljas till pris som fastställs av kommunstyrelsen.
Stor restriktivetet skall gälla med försäljning av kommunal mark
Kommunstyrelsens beslut
Efter överläggning beslutar kommunstyrelsen enhälligt att ärendet utgår.
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Dnr 107-14-042

Godkännande av Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2013
Sammanfattning
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisningen för
år 2013 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande
och ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund redovisar ett ekonomiskt resultat
för 2013 på +3,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr bättre än budgeterat resultat.
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013 samt att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Revisionsberättelse för år 2013
Granskning av årsredovisning 2013
Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2013, daterad 2014-03-01
Protokollsutdrag 2014-03-14, § 2 Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2013.
2. Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Björn-Olov Hallberg (S), Birgitta Carlgren (S) och Peter Ingmarsson (C) deltar inte i överläggningar eller beslut på grund av jäv.
Mathias Lindquist (S) agerar ordförande i detta ärende.
Beslutet expedieras till
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Justerandes sign
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Dnr 111-14-170

Förbundsordning och reglemente för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund – revidering
avseende beslut om taxor och avgifter
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring
vilket organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning)
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Med anledning av detta behöver reglemente och förbundsordning revideras.
Förslag till revideringar framgår av bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §5
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-24
Reglemente för förbundsdirektionen – Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, förslag till revidering, 2014-01-24
Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, förslag till
revidering, 2014-01-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till förbundsordning samt reviderat förslag till reglemente för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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Dnr 112-14-170

Avgifter för kommunens tillsyn enligt LSO, lagen om
skydd mot olyckor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring
vilket organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning)
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram ett förslag till
avgifter enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor. Jämfört med nu gällande
avgifter, som har varit oförändrade sedan 2010, innebär förslaget en höjning
av grundavgiften med 100 kronor och timavgiften med 50 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §6
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förbundsledningens förslag till avgifter för kommunens tillsyn enligt
LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 antas.
2. Avgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall bestå av
en fast grundavgift på 1 400 kronor och en rörlig avgift på 700 kronor
per påbörjad timme för tid på plats vid tillsynsbesök.
3. Avgiften skall faktureras efter genomfört tillsynsbesök. Avgiften skall
tillämpas från och med 2014-07-01.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Sotning & Ventilation i Hagfors AB
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Dnr 114-14-170

Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring
vilket organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning)
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om
skydd mot olyckor. Förslaget innebär ingen förändring av nu gällande avgifter inom förbundet. Avgifterna framgår av bilagorna.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §7
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt
LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förbundsledningens förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt
LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 antas från och med 201407-01.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Sotning & Ventilation i Hagfors AB
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Dnr 113-14-170

Avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring
vilket organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning)
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram förslag till avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva
varor. Avgiftsmodellen är den samma som tillämpats inom förbundet tidigare.
Den har fungerat väl och förbundsledningen ser ingen anledning till förändring av modellen.
En översyn av nu gällande avgifter, beslutade 2010, har gjorts. Översynen resulterade i vissa höjningar av tidsåtgången för ärendehandläggning och en
höjning av timavgiften med 50 kronor, detta har inarbetats i förslaget. Se bilagt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §8
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Förslag till avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förbundsledningens förslag till avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 antas från och med 2014-07-01.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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Dnr 75-14-611

Besvarande av medborgarförslag gällande skolan
Sammanfattning
Sonja Lönnholm har inkommit med ett medborgarförslag gällande skolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-08 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Sonja Lönnholms skrivelse innehåller inget konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till, utan mest synpunkter på delar av den kommunala verksamheten. Det är därför tveksamt om skrivelsen kan klassificeras
som ett medborgarförslag, men kommunstyrelsen har ändå valt att behandla
skrivelsen som ett sådant.
Sonja Lönnholms skrivelse innehåller synpunkter gällande kultur- och
utbildningsnämndens beslut att inte ansöka om statsbidrag för karriärtjänster
(förstelärare) för läsåret 2014-2015. Beslutet är redan fattat, i full enighet, och
det finns ingen möjlighet att ändra detta nu i efterhand. Frågan om karriärtjänster kommer att behandlas på nytt inför läsåret 2015-2016.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet 2014-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet expedieras till
Sonja Lönnholm
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Informationsärenden
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär.
14:11, 14:14-14:16.
Sammanträdesprotokoll
Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2014-03-06.
Kultur-och utbildningsnämnden, 2014-03-10.
Drift – och servicenämnden 2014-03-14.
Miljö-och byggnämnden 2014-03-18.
Värmlands län Vårdförbund 2014-03-28.
Överförmyndarnämnd 2014-03-25.
Miljö-och byggförvaltningen
Underrättelse:
Rivning av kontorsdel Heden 1:6, Stålvägen 8.
Tillbyggnad av kallförråd, Munkerud 2:287, Fabriksvägen 5.
Tillbyggnad av kallförråd, Munkerud 2:503, Fabriksvägen 3.
Länsstyrelsen – Förordnade som vigselförrättare.
Trafikverket – Minnesanteckningar från kommunmöte med Munkfors.
Karlstads kommun, kommunledningskontoret – Samråd -Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom Karlstads kommun, tematisk
tillägg till Översiktsplan 2012.
Industrirådet – Industrirelevant yrkesutbildning är viktig även för din kommun.
Fairtrade Sverige – Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling.
Gunnar Pleijert, LFR Mjölk – Här finns över 23 000 nya jobb i Sverige.
Statskontoret – Rapport om kostnadsunderlaget i kollektivtrafiken i det kommunalekonomiska utjämningssystemet(2014:11).
Sveriges MotorCyklister – Medical Card-medicinsk information i MChjälmar.
Region Värmland – Samrådsremiss av rapport årlig uppföljning av Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2014-18(RTFP 2014-18)
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Migrationsverket – Information om samarbete mellan Migrationsverket och
kommunerna i Värmland.
Svenska Migrationscentret – Angående erbjudande om etablering av ett lokalkontor inom Svenska Migrationsverket i Munkfors.
POSOM Karlstadsregionen – Verksamhetsberättelse.
SmåKom – Nyhetsbrev Mars 2014.
Sveriges kommuner och landsting – SKL:s sammanträdestider 2015.
Värmlands Läns Vårdförbund – Förbundsbrevet för April.
Handisam – Namnbyte till Myndigheten för delaktighet MFD.
Länsstyrelsen Värmland – beslut, Bidrag ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av kommunchefen
Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Munkfors Förenings-och
konferenscenter.
Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare
Tilldelningsbeslut – Avfallsförbränning.
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Kommunchefens information
Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande:


Han har fått tjänsten som ny kommunchef i Forshaga. Har lämnat in
uppsägning och slutar formellt den sista augusti.

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