SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2014-06-02

Plats och tid

1(26)

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.40, med ajournering 18.0518.10 samt 19.18-19.23

Beslutande
Ledamöter

Mathias Lindquist (S), ordförande
Eric Henriksson (S)
Maria Sandgren-Loa (V)
Christer Pettersson (C)
Mats Almemark (FP)

Ersättare

Anita Frödén (S), ersättare för Björn-Olov Hallberg (S)
Sickan Persson (S), ersättare för Annette Felixson (S)
Jonas Persson (C), ersättare för Peter Ingmarsson (C)

Övriga deltagare
Tjänstemän/Övriga deltagare

Anders Pettersson, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, § 65-67
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 65-74
Anna Grenholm, teknisk chef
Kerstin Sandberg, IT-chef, § 65-76

Utses att justera

Sickan Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2014-06-05, kl. 13.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

David Falk
Ordförande

Mathias Lindquist (S)
Justerande

Sickan Persson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ks § 65

Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan


Information om stabilitetskartering etc.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående kartering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-06-02

Ks § 66

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


Fortsatt låg bemanning på IFO. Rekrytering pågår.



Fortsatt många barnärenden.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Ks § 67

Information från kultur- och utbildningsnämnden
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, informerar om följande:


Fortsätter söka två speciallärare.



Rekrytering av rektor pågår. Birgitta Johansson går i pension i september.



Upphandling av lekredskap (tillgänglighetsanpassade)



Fått förfrågan från personalkooperativ gällande förskola



Ökade kostnader för skolskjutstrafik

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om stabilitetskartering etc.
Anna Grenholm, teknisk chef, informerar om MSB:s stabilitetskarteringar etc.
Av informationen framgår bland annat följande:


Exempel på naturhändelser (översvämningar, ras, skred, stormar, skyfall etc.) i Sverige under 2000-talet.



Stabilitetskartering:
- Utförs i bebyggda områden. Syftet är att översiktligt kartlägga markens stabilitet. Arbetet startade 1986 och har genomförts efter en prioriteringsordning.
- Kartering har i första hand prioriterats i de kommuner där förutsättningarna för skred är som störst; Västra Götalands län, Värmlands län,
Västernorrlands län och Västerbottens län.
- Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och
riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden.
- MSB uppmanar de kommuner som har stabilitetskartering att upprätta en handlingsplan för i vilken ordning de områden som rekommenderas en detaljerad geoteknisk utredning ska utredas och eventuellt åtgärdas.



Sedan 1986 kan kommuner söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot ras, skred och översvämningar i bebyggda områden. MSB har
ett anslag på ca 40 mkr/år, men 2009 års ansökningar var på drygt på
200 mKr. MSB prioriterar de objekt där störst risk för skada på liv och
egendom föreligger. Prioriteringen görs i samråd med SGI och SMHI.



Exempel i Munkfors, en fastighet i Blia. Ansökan om bidrag gällande
inlösen och rivning av bistadshus.



Exempel på åtgärder som kan göras: avschaktning, erosionsskydd,
översvämningsskydd, energidämpande trappor, avsättningsdamm etc.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 225-12-106

IT-samverkan Kil-Forshaga-Munkfors
Sammanfattning
Munkfors kommun har ansökt om anslutning till samverkansnämnden enligt
kommunstyrelsens beslut 2014-03-11, § 18.
Kommunledningskontoret i Kil och samverkansnämndens IT-avdelning har
tagit fram förslag till överenskommelse och reglemente med anledning av
Munkfors ansökan om inträde. Det finns även ett förslag till överenskommelse om Munkfors kommun åtaganden och kostnader med anledning av anslutningen till nämnden.
Beslut ska tas av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Tidsplanen
är att beslut ska fattas senast i juni och att Munkfors ansluter till nämnden den
1 januari 2015.
Ärendet
Under 2012 lyftes frågan om Munkfors anslutning till samverkansnämnden.
På hösten 2012 skrevs en avsiktsförklaring, som godkändes av såväl samverkansnämnden som Munkfors kommun.
Munkfors kommun ansökte i mars 2014 formellt om att bli en del av samverkansnämnden. Kommunstyrelsen i Munkfors gav uppdrag till kommunchefen
att tillsammans med Kil och Forshaga ta fram förslag till avtal, reglemente
m.m. för bildande av gemensam nämnd.
Kommunledningskontoret i Kil och samverkansnämndens IT-avdelning har
tagit fram förslag till överenskommelse och reglemente med anledning av
Munkfors ansökan om inträde.
En överenskommelse om Munkfors kommun åtaganden och kostnader med
anledning av anslutningen till nämnden har tagits fram.
Anslutningen innebär att Kils kommun tar över personal, enligt särskild förhandling, från Munkfors kommun genom så kallad verksamhetsövergång.
MBL-förhandling kommer att ske innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Beslut ska tas i samtliga fullmäktigeförsamlingar. Tidsplanen är att beslut ska
fattas senast i juni och att Munkfors ansluter till nämnden den 1 januari 2015.
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Dnr 225-12-106

Främst kommer samordningen att innebära en större och robustare organisation som på ett bättre sätt kan möta verksamheternas framtida krav på service
och support inom detta område. Vidare så kan denna organisation bättre
stödja en framtida teknikutveckling.
För Munkfors del innebär samordningen en kostnadsökning, men denna uppvägs av en mindre sårbarhet och tillgång till mer kompetens som säkerställer
en bra teknikutveckling i framtiden.
Nämnden föreslås få tre ledamöter och tre ersättare och att dessa utgörs av
kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Till ersättare föreslås
vice ordföranden utses. Det föreslås också att uppdraget som vice ordförande
i nämnden roterar per mandatperiod mellan de kommuner som inte är värdkommun för nämnden.
Nämndens sammansättning motiveras av att de frågor som nämnden har att
avgöra är av övergripande karaktär och avser främst ekonomi och styrprinciper för verksamheten. Kommunstyrelsens ordförande är ledamot i den gemensamma drifts- och servicenämnden och har därigenom kunskap om övergripande IT-frågor i länet. Det är ändamålsenligt med kommunstyrelsens
ordförande i nämnden eftersom de inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde har ett övergripande ansvar för den totala verksamheten. Enligt
kommunallagen ska varje kommun ha en representant i en gemensam nämnd
och detta krav uppfylls med tre ledamöter.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-05-05
Avsiktsförklaring om Munkfors anslutning till samverkansnämnden
Förslag till överenskommelse 2014-04-28
Förslag till reglemente 2014-04-02
Förslag till överenskommelse om Munkfors åtaganden 2014-04-28
Arbetsformer för kommunens nämnder – gemensamma bestämmelser (Kils
kommun) 2013-01-24
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-11, § 18
Rapport; Utredning av Munkfors kommuns framtida IT-organisation 201402-21
Bilaga; Utjämningskostnader för Munkfors kommun vid inträde i SAMIT
2014-2-21
Protokoll från Samverkansnämnde 2014-05-05
MBL-protokoll 2014-05-16
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Dnr 225-12-106

Ursprungligt förslag
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Kil, Forshaga och Munkfors kommuner och samverkan i den gemensamma
nämnden samverkansnämnden, se bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reglementet för samverkansnämnden, se bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Kils
kommun och Munkfors kommun om Munkfors åtaganden med anledning av anslutning till samverkansnämnden, se bilaga 3.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkanden)
Mathias Lindquist (S):
Återremittera ärendet för ytterligare utredning av den ekonomiska frågan.
Mats Almemark (FP), Christer Pettersson (C) och Jonas Persson (C):
Avslag, alltså inte bilda en IT-samverkansnämnd med Kil-Forshaga.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras i dag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mathias Lindquists
(S) förslag om återremiss.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning
av den ekonomiska frågan.
Reservationer
Mats Almemark (FP), Christer Pettersson (C), Jonas Persson (C) och Maria
Sandgren-Loa (V) reserverar sig mot beslutet. Reservationerna biläggs protokollet, liksom de tidigare förslagen (yrkandena).
Beslutet expedieras till
Kils kommun
Forshaga kommun
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Dnr 81-14-042

Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive
resultatprognos 2014
Sammanfattning
Enligt ekonomiska styrregler tagna i budget 2014 skall en kommungemensam
budgetuppföljning med helårsprognos redovisas till kommunstyrelsen varje
tertial.
Uppföljning av kommunens resultat och driftbudget
Prognosen för kommunens resultat är -2,1 mkr (underskott). Prognosen är 4,0 mkr sämre än budget. Nämndernas prognoser för budgetavvikelsen är totalt -6,0 mkr, varav kommunstyrelsen +0,2 mkr, kultur- och utbildningsnämnden + 0,3 mkr och socialnämnden – 6,5 mkr. Finansförvaltningens prognos för budgetavvikelsen är +2,0 mkr. I bilagan redovisas budgetuppföljningen i detalj.
Uppföljning av investeringsbudget
Kommunens budget för investeringar för år 2014 är totalt på 8,8 mkr. Sammanfattningsvis bedöms 7,5 mkr av budgeten användas i år. Prognosen för de
flesta investeringarna följer budget och det är främst en investering i Forsnäshallen som beräknas bli lägre än budgeterat.
Uppföljning av kommunens ekonomiska mål enligt årsprognos
Det ekonomiska resultatmålet är enligt budget för 2014: Överskott med ca 2
% av eget kapital. Resultatet skall åtminstone konsolidera ekonomin.
Eftersom prognosen för kommunens resultat är negativt så når inte resultatet
upp till målet.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21.
Budgetuppföljning med helårsprognos för tertial 1 per 2014-04-30.
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 110-14-042

Budgetram 2015
Ärendet
Budgetarbetet för år 2015 inleddes med att ett förslag för fördelning av budgetramar togs upp i ledningsgruppen i början av mars. Förvaltningarna har
därefter arbetat vidare enligt sina ramförslag.
Kommunstyrelsen genomförde den 28 april en budgetkonferens där situationen i budgetarbetet redovisades av förvaltningscheferna. Respektive nämnd har
behandlat sitt ramförslag och protokoll finns som bilagor.
Förslaget för ram är totalt på 198 428 tkr och fördelningen per nämnd är följande:
 Kommunstyrelsen 38 439 tkr
 Socialnämnden 93 597 tkr
 Kultur- och utbildningsnämnden 66 387 tkr
 Valnämnden 5 tkr
Storleken på budgetramen har sin grund i den prognos för kommunens intäkter som kom från SKL i slutet av februari i cirkulär 2014:06. Det kommer fler
prognoser från SKL under året och vid större förändringar kan budgetramarna
komma att justeras under hösten.
Jämfört med tidigare år har ramtilldelningen per nämnd omarbetats för att
bättre följa verksamheternas förväntade kostnadsnivå enligt det nya utjämningssystemet. Mer information om budgetramarna finns i bilagan Budgetramar 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-05-20
Budgetramar 2015
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-05 § 52
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-22 § 23
Socialnämndens protokoll 2014-05-06 § 27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande ramfördelning:
 Total driftbudgetram för kommunen 198 428 tkr
 Kommunstyrelsen 38 439 tkr
 Socialnämnden 93 597 tkr
 Kultur- och utbildningsnämnden 66 387 tkr
 Valnämnden 5 tkr
Justerandes sign
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Dnr 110-14-042

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelse och nämnder att utforma en detaljerad budget utifrån ovan angivna ramar.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomienheten
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Dnr 154-14-045

Borgensförbindelse för Kommuninvest
Ärendet
Munkfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreingens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs av dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar skall teckna en borgensförbindelse för att solidariskt ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Eftersom ett borgensåtagande enligt lag endast är giltigt i tio år, behöver Munkfors kommun fatta ett beslut som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt
gäller för en ny tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om:
 Att Munkfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 15 oktober 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Munkfors kommun åtagit sig solidariskt borgenansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Munkfors
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 Att utse kommunalråd och kommunchef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 152-14-003

Regler för investeringar
Ärendet
Varje år tar kommunen beslut om investeringsbudget och genomför ett antal
investeringar. Kommunstyrelsen har dock inte antagit några regler som styr
arbetet med investeringar. Under 2011 beslutade ledningsgruppen om att följa
de rekommendationer som RKR (Rådet för kommunal redovisning) gett ut.
Rekommendationerna handlar dock bara om den bokföringsmässiga hanteringen och då främst vad som kan utgöra en investering och lämpliga avskrivningstider. För på ett brett sätt tydliggöra arbetet med investeringar har
ett förslag tagits fram, se bilaga Regler för investeringar. Där beskrivs riktlinjer för: vad som kan utgöra en investering, beslutsprocessen (inkl grundkrav
för beslutsunderlag), återredovisning av genomförda beslut och ekonomisk
hantering.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20.
Regler för investeringar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna regler för investeringar.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 140-14-346

Antagande av renhållningstaxa för Munkfors kommun
Sammanfattning
2010-12-14 Kf. § 47 antogs en ny Renhållningsordning för SuToHaMu, för
att nå en gemensam renhållningsordning gjordes vissa formuleringar som
kräver en mer utförlig renhållningstaxa. Med anledning av detta har vi inom
SuToHaMu tagit fram en mall för en sådan renhållningstaxa. Mallen kan på
ett enkelt vis anpassas till ”renhållningsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar” som är en formulering som används i Renhållningsordningen för
att vi ska kunna ha lokala anpassningar när det gäller renhållning m.m.
Ärendet
Renhållningstaxan för Munkfors kommun har uppdaterats, dels har punkten
1.8 i kapitel 1Allmänna bestämmelser tillkommit för att förtydliga vad som
gäller för transportvägar vid hämtning av hushållsavfall. I kapitel 2 Tillämpningsanvisningar/definitioner har punkten 2.2 justerats så att det ska vara tydligare vad som menas med grovsopor. Punkten 2.5 har uppdaterats för att förtydliga vad som gäller vid hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Punkt 2.11 är ny och gäller för tömning av bajamajor, urinoarer/kors
och dylikt vid evenemang och läger m.m. I kapitel 3 Renhållningsavgifter är
punkten 3.7 ny och gäller taxor för lösa sopor vid evenemang och läger m.m.
Punkten 3.11 har justerats så att den också gäller för tunga kärl (inga förändringar på kostnaden). Punkt 3.15 är ny och gäller taxor för tömning av bajamajor, urinoarer, kors och dylikt.
Beslutsunderlag
Handläggarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-22
Renhållningstaxa Munkfors kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan för
Munkfors kommun att gälla from 2014-07-01.
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
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Dnr 2014-13-350

Begäran om ändring av avgift för slamhämtning
Ärendet
Hösten 2013 inkom skrivelser till tekniska avdelningen från Högsby camping
och från Hembygdsföreningen/Värmlands dragspelsförbund (VDF) om att
man ansåg att den debiterade kostnaden för slamtömning av bajamajor under
Dragspelstämman i Ransäter 2013 inte var skälig och därför skulle sänkas och
då det gäller VDF helt avskrivas.
I den för år 2013 gällande renhållningstaxan finns ingen fastställd specifik
avgift för omhändertagande av slam från bajamajor och liknande anordningar.
Tekniska avdelningen har därför utifrån gällande Renhållningstaxa debiterat
avgift för tömning av slambrunn. Den avgift som kommunen debiterat
Högsby camping är 54 040 kr och för Värmlands dragspelsklubbars förbund
37 635 kr inkl. moms.
Tekniska avdelningen utarbetade ett nytt förslag till renhållningstaxa som
bl.a. innehöll en specificerad avgift för bajamajor och liknande. Kommunstyrelsen återremitterade 2013-11-26 taxan på den punkt som gällde avgift för
bajamajor för ytterligare beredning.
Bedömning
Med anledning av att det inte fanns någon specifik avgift för bajamajor i den
för år 2013 gällande renhållningstaxan anser tekniska avdelningen att avgiften
lämpligen avskrivs.
Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2014-05-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fakturorna för Högsby camping och Värmlands
dragspelsförbund avskrivs.
Beslutet expedieras till
Bengt Jansson, Högsby camping
Ransäters hembygdsförening
Värmlands dragspelsförbund
Tekniska avdelningen
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Dnr 35-14-222

Remissyttrande: Förslag till nytt beslut om utvidgat
strandskydd i Värmlands län
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram ett förslag till nytt beslut om utvidgat
strandskydd i Värmland. Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. För Munkfors kommun föreslår
länsstyrelsen ett utvidgat strandskydd till 200 meter för hela Klarälvens
sträckning genom kommunen, nu 100 meter och för Ransjön ett utökat
strandskydd från 150 till 200 meter.
Frågan har varit behandlad inom Region Värmland vid ett antal träffar med
kommunstyrelseorförande och kommunchefer. Länsstyrelsen har också deltagit för att ta del av de synpunkter som framförts. Region Värmland har tagit
fram ett gemensamt remissyttrande. De synpunkter som framförs i region
Värmlands yttrande kan sammanfattas i tre punkter.
1. Behovet av en transparent metodik och tydliga kriterier.
2. Vikten av samhällsutvecklingsperspektiv
3. Brister i arbets- och samrådsförfarandet
Munkfors kommun delar Region Värmlands synpunkter. Munkfors kommun
vill också framhålla att särskilt det utvidgade strandskyddet till 200 meter
längs Klarälven upplevs omotiverat.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-05-16
Remiss: Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Värmlands län,
länsstyrelsen 2014-01-24
Remissyttrande över förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Värmland län, Region Värmland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Region Värmlands remissyttrande
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Värmland
Region Värmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 77

2014-06-02

Sida

18(26)

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. Tomten är detaljplanelagd och det finns dricks-, spill- och dagvatten framdraget. Tomten omfattar ca 980 m2.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-19 att stimulera bostadsbyggandet i
Munkfors, genom att sälja tomter till ett pris av 20 kr/m2 i samband med
byggnation av bostadhus. Efter detta har vid ett flertal tillfällen detaljplanelagda och byggbara tomter sålts till detta pris utan att byggnation av bostadshus har angetts som ändamål. I enlighet med dessa senare försäljningar föreslog tekniska avdelningen i skrivelse daterad 2014-01-17 att kommunstyrelsen skulle sälja även den aktuella fastigheten till ett pris av 20 kr/m2.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-27 att återremittera ärendet för att ta
fram riktlinjer vid köp av tomt (eg. försäljning).
Vid sammanträde 2014-05-05 presenterades förslag till riktlinjer som gick ut
på att försäljning till 20 kr/m2 endast skulle ske till tomt som i snar framtid
skulle bebyggas med bostadshus. Kommunstyrelsen beslutade låta ärendet
utgå då föreslagna riktlinjer inte ändrar tidigare beslut. Ärendet om köp av
tomt kvartsår emellertid.
Bedömning
Tekniska avdelningen anser att aktuell tomt är möjlig att sälja enligt önskemål
men konstaterar att köpet inte görs för byggnation av bostadshus. Köparen
erhåller därför inte det reducerade priset. Ett lämpligt pris för aktuell tomt har
bedömts till ett basbelopp, i dagsläget 44 400 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2014-05-20
Tomtkarta
Inkommen skrivelse från Henrik Jacobsson
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att låta Henrik Jacobsson köpa fastigheten Hagalund 1:92 till ett pris av ett basbelopp. Köparen ska själv bekosta fastighetsreglering.
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Beslutet expedieras till
Henrik Jacobsson
Tekniska avdelningen
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Dnr 150-14-310

Remissyttrande: Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 62
Munkfors
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) avseende
väg 62 genom Munkfors. Arbete föranleds i första hand av kommande beläggningsarbeten på den aktuella sträckan. Munkfors kommun och representanter för näringslivet i Munkfors var inbjudan till en workshop i december
2013 där synpunkter på den aktuella vägsträckan diskuterades. Den remissutgåva som nu föreligger bygger på denna workshop.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Almemark (FP):
Tredje punkten ändras till: Åtgärder för att öka säkerheten i ”Majakorset” och
korsningen med väg 241. Båda åtgärderna för gångtrafikanter (3g) och för
biltrafiken (i första hand åtgärd 4e cirkulationsplatser i båda korsningarna, i
andra hand åtgärd 2b).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Almemarks (FP) förslag. I övrigt enligt tjänsteskrivelsen.
Remissyttrande
Munkfors kommun tycker att processen med åtgärdsvalsstudien, så här långt,
varit mycket positiv. Många intressenter har getts möjlighet att tillsammans
med trafikverket ta del av förutsättning, lyfta fram synpunkter och önskemål
samt tillsammans diskutera tänkbara lösningar.
Av de åtgärder som lyfts fram i studien vill Munkfors kommun särskilt betona följande:
 Trafiksäkerhetsåtgärder med GC-väg från korsningen med väg 241 till
strax norr om där Klarälvsbanan passerar över väg 62.
 Högre standard på busshållplatser, eventuellt justerade lägen och anknytning till GC-vägar.
 Åtgärder för att öka säkerheten i ”Majakorset” och korsningen med
väg 241. Båda åtgärderna för gångtrafikanter (3g) och för biltrafiken (i
första hand åtgärd 4e cirkulationsplatser i båda korsningarna, i andra
hand åtgärd 2b).
 Anslutning för GC trafik till Klarälvsbanan och ny hållplats samt ersättning för trappor vid Bliavägen.
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Dnr 150-14-310

Näringslivets, främst åkerinäringens, synpunkter på att bibehålla 13metersväg för att klara trafiksäkerheten med tanke på (arbets)fordon
med låg hastighet på sträckan.

Munkfors kommun vill också att möjligheter att lägga ner tomrör för fiber tas
tillvara när åtgärder genomförs.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-05-22
Trafikverkets remissutgåva; Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 62 Munkfors,
2014-05-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till remissyttrande på åtgärdsvalsstudien, enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Trafikverket
Jan Hammarström, Ramböll
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Dnr 10-14-430

Godkännande av Värmlands läns kalkningsförbunds
årsredovisning 2013
Sammanfattning
Värmlands läns kalkningsförbunds direktion har översänt årsredovisning för
räkenskapsåret 2013 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för
beslut om ansvarsfrihet och fastställelse.
Ärendet
Värmlands läns kalkningsförbund redovisar för år 2013 ett positivt resultat
omfattande 672 tkr för verksamheten. Det oreglerade underskottet från 2011
och 2012 om sammanlagt -484 tkr har reglerats.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, att resultat- och balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13
Revisionsberättelse för år 2013
Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2014-04-11, § 3
Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2013
2. Fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2013
3. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
Beslutet expedieras till
Värmlands läns kalkningsförbund
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Dnr 136-14-043

Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds
bokslut år 2013
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt bokslut för år 2013
jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Förbundet redovisar för år 2013 ett sammantaget överskott på 201 tkr. Detta
innebär att balanskravet har uppfyllts.
Budget för 2013 utgjorde ett resultat på +822 tkr. Detta har inte uppnåtts då
resultatet för 2013 har belastats med en återbetalning till medlemskommunerna med 600 tkr samt effekten av en ej budgeterad ökning av pensionsskulden
med 1 247 tkr, på grund av ändrad kalkylränta.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att
förbundets bokslut godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13
Revisionsberättelse för år 2013
Granskning av bokslut 2013
Protokollsutdrag 2014-03-28, § 3
Förvaltningsberättelse 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för år 2013.
2. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

Sida

24(26)

Ks § 81

Information
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär.
14:17-14:20
Sammanträdesprotokoll
Landstinget i Värmland, Hjälpmedelsnämnden, 2014-04-16.
Kultur-och utbildningsförvaltningen, 2014-04-22, 2014-05-06..
Miljö- och byggnämndens utskott, 2014-04-22, 2014-05-13
Drifts-och servicenämnden, 2014-05-16.
Miljö-och byggförvaltningen
Underrättelse – Rivning av två förråd på Stålvägen 8.
Underrättelse – Bygglov för en inglasad altan på Fryksdalsvägen 3.
Strålskyddsstiftelsen
Fullt bevisat att strålning från trådlös teknik skadar hjärnan.
Mobil ökar risken för aggressiv hjärntumör visar ny fransk forskning.
Länsstyrelsen Värmland – Angående ansvarsfråga gällande stenvalvbro RAÄ
4:1 i Ransäters socken i Munkfors kommun.
Hushållningssällskapet – Information/inbjudan om samråd inför anläggande
av ett minikraftverk vid Ransbergs Herrgård.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen – Trygghetsvandring Munkfors.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Utbetalning av ersättning
enligt 5 kap. 1§ lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Polismyndigheten Värmland
Tillståndsbevis –
Allmän sammankomst2014-05-01, tal med lättare musikunderhållning.
Offentlig tillställning 2014-05-10—2015-05-09, The Corner.
Ansökan om tillstånd – Årligt nationaldagsfirande 2014-06-05-2014-05-06.
Kommunrevisionen – Granskning av socialnämndens budgetavvikelse mars –
augusti 2013.
Våra Gårdar – Kommunerna måste prioritera de allmänna samlingslokalerna.
Sture Larsson – Autism och svensk miljö.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare
Avtal med Momentum Fastighetssystem AB - Leverans av produkter och
tillhörande tjänster samt upplåtelse av nyttjanderätt.
Delegeringsbeslut fattade av kommunsekreteraren
Fullmakt för Sunne kommun(Anita Lindgren) att företräda myndigheten vid
överprövning av upphandlingen av sjukvårdsmaterial.
Delegeringsbeslut fattade av personalchef
Direktupphandling - Offert gällande rekrytering av kommunchef och rektor.
Delegeringsbeslut fattade av kommunchef
Ansökan om bidrag ur fondrede bygdemedel – PRO Munkfors.
Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Remiss - Förslag till ändring i handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder.
Remiss- Regional digital agenda för Värmland.
Utvecklingskostnader för gemensamma funktioner i Värmlands etjänsteplattform.
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Kommunchefens information
Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande:


Överläggningar pågår gällande eventuell vidare medfinansiering av
Stål & Verkstad under 2014-2016

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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