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Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Kommunchefens information
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om följande:





Ekonomi / Budgetprocess
Lokaler
Organisationsöversyn
Politikerutbildning 29 januari

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om flyktingmottagning
Kjell Handfast, tf. socialchef, informerar om flyktingmottagning.



Ökat mottagande
Lokaler

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från socialnämnden
Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande, och Kjell Handfast,
tf. socialchef, informerar om följande:








Tillsyn IVO, rapport efter årsskiftet
Budgetuppföljning
Inriktningsbeslut
Barnhandläggare
Missbruk: Samarbete med Karlstad
Gemensam myndighetsutövning
Redovisar åtgärdsförslag från socialnämnden, finns med i ekonomichefens månadsuppföljning

I samband med 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:







Ny förskolechef och rektor 0-3: Helena Wennerström
Skolinspektionen efter årsskiftet
Skolresultat
Badhuset
Renovering på Forsnässkolan fortöper enligt plan
Budgetuppföljning

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 81-14-042

Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos 2014
Ärendet
Enligt bokföring tom sista oktober är prognosen för kommunens resultat -4,7
mkr (-4,1 i september). Prognosen är -6,6 mkr sämre än budget. Nämndernas
prognoser är -9,4 mkr sämre än budget, varav kommunstyrelsen +2,1, kubnämnden +0,4 och socialnämnden -12,0 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +2,8 mkr.
Prognosen för socialnämndens underskott har försämrats, vilket den har gjort
successivt under året (se utvecklingen i bilaga SOC månadsprognoser). Prognosen var -3 mkr i januari, -9 mkr i maj och är nu -12 mkr. Orsaken till utvecklingen är att Individ- och familjeomsorgens (IFO) prognostiserade underskott har försämrats. IFOs årsbudget är 9,8 mkr, oktobers kostnadsprognos är
18,8 mkr och budgetöverskridandet är därmed mycket stort 9,0 mkr (+92 %).
Vid Socialnämndens sammanträde 2014-11-11 presenterades en lista med
dels åtgärder som genomförts och dels förslag på åtgärder som var möjliga att
vidta. Nämnden beslutade att föreslagna åtgärder skulle vidtas, samt att listan
på åtgärder skulle kompletteras med ekonomiska konsekvenser. Nämndens
sammanträdesprotokoll bifogas.
Det är mycket oroande att socialnämndens kostnadsöverskridanden är så stora
att hela kommunen går med underskott. De åtgärder som har vidtagits räcker
uppenbarligen inte eftersom prognoserna har försämrats drastiskt under året.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25.
Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos 2014, med bilagor
Socialnämndens protokoll 2014-11-11, Sn § 68, Åtgärder med anledning av
underskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisa åtgärder med angivna
ekonomiska konsekvenser.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Justerandes sign
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Dnr 274-14-045

Kommunens upplåning år 2015
Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att
fatta beslut om upplåning. Eftersom det inte är rationellt att alla beslut som
gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut om
en låneram på högst 10 mkr för nyupplåning för år 2015 och samtidigt för
kommunfullmäktige ned rätten att fatta beslut om lån till kommunstyrelsen.
Sedan har kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsförteckning, i sin tur
delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Detta beslut
fattas årligen för att skapa en rationell hantering av kommunens lån.
Som information kan nämnas att det finns en skillnad mellan begreppen ”nyupplåna” - som ökar kommunens skuldbörda och ”omsätta lån” - som innebär
att man tar ett nytt lån istället för ett lån vars avtalstid går ut, dvs med bibehållen skuldbörda. Därför finns två punkter i nedanstående förslag till beslut,
som gäller rätten att nyupplåna respektive rätten att omsätta lån.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna med högst 10
mkr.
 Kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs ta nya
lån som motsvarar de lån vars avtalstid går ut.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 273-14-026

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Munkfors
kommun 2014-2016
Ärendet
Arbetsgivaren ska enligt ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter i arbetslivet. Har arbetsgivaren fler än
25 anställda ska det finnas en jämställdhetsplan och en handlingsplan för jämställda löner ska göras vart tredje år. Planen är framtagen i samband med utbildningar inom Creare Vivere projektet.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-12
Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Munkfors Kommun 2014-2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Munkfors Kommun 2014-2016
Ärendet föredras av Maritha Lundström.
Beslutet expedieras till
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 140

2014-11-26

Dnr 272-14-020

Arvodesreglemente för förtroendevalda från och med
2015-01-01
Ärendet
Nytt arvodesreglemente har arbetats fram.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse 2014-10-31
Arvodesreglemente för förtroendevalda.
Bilaga gällande arvodens storlek samt uträkning av detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Nytt arvodesreglemente för förtroendevalda samt tillhörande bilaga med
giltighetstid från och med 2015-01-01
Ärendet föredras av personalchef Maritha Lundström.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges partier
Personalchef
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Dnr 281-14-346

Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för
Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sammanfattning
2010 antog Munkfors kommun en ny taxa för Munkfors kommun allmänna
vatten- och avloppsanläggning inför årets ändringar av brukningsavgifterna
har inga redaktionella ändringar gjorts i själva taxetexten.
Ärendet
För att 2015 nå en budget inom ram och ökad kostnadstäckning, behöver VAkollektivets totala intäkter öka med ca 3 % vilket motsvarar ca 341 tkr.
Ökningen ger en täckningsgrad för taxan motsvarande ca 100 %.
För att nå intäktsökningen behöver brukningsavgifterna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (§§ 13-22 ) höjas.
I bilaga 1 kan man se vilka förändringar som gjorts av brukningsavgifterna.
Beslutsunderlag
Handläggarens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-12
Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga 1 förändringar av taxan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för Munkfors
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla from 2015-01-01.
Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm.
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
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Dnr 285-14-806

Taxa för Forsnäsbadet
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28 efter förslag från kultur- och utbildningsnämnden om avgifter för Forsnäsbadet.
Kommunen har annonserat en tjänstekoncession för drift av Forsnäsbadet och
en översyn av avgifterna har därför gjorts.
Bedömning
Följande avgifter föreslås gälla från och med den 1 januari 2015:

Barn- och
ungdom 0-6 år i
målsmans
sällskap
Ungdom 7-17
år
Vuxen 18 årPensionär

En gång

Tio bad

Terminskort

Gratis

Gratis

Gratis

25 kr

200 kr

300 kr

45 kr
35 kr

400 kr
300 kr

500 kr
400 kr

I badet ingår tillgång till bastu.
Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2014-11-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya avgifter
för Forsnäsbadet från och med den 1januari 2015.
Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Tekniska avdelningen
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Dnr 278-12-945

Anslutningsavgift till Munkfors fibernät
Sammanfattning
Munkfors kommun antog 2014-03-24 Dnr: 278-12-945 en Bredbandsstrategi.
Munkfors kommuns mål är att 100% av permanenthushållen och företagen
ska ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s senast år 2020 och minst
40% år 2015. Målet följer Region Värmlands bredbandsstrategi. Därefter har
arbetet påbörjats med en handlingsplan för utbyggnad.
Ärendet
Som ett led i arbetet med handlingsplanen och start av utbyggnaden behöver
kommunen fastställa en taxa för anslutning till Munkfors fibernät. Respektive
områdesnät ansluts till kommunens stamnät. Utbyggnad av stamnätet finansieras med kommunala medel samt bidrag. Områdesnätet bör finansieras med
anslutningsavgifter för de fastigheter som ansluts.
Ex på taxa för anslutning av villor i några kommuner i Värmland med egna
fibernät. Pris anges per villa inkl. moms. Forshaga 14 900:-, Hammarö 12
900:-, Karlstad 12 900:-, Kil 14 500:-. Villor i Munkfors har över lag stora
tomter vilket medför något längre sträckor för fiberdragning.
Förslag till taxa
Taxan ska gälla till och med 2017-12-31 och i samband med att respektive
område byggs ut. Gäller för en avlämningspunkt vid yttervägg. Fastighetsnätet ingår inte utan är fastighetsägarens ansvar.
- Anslutningsavgift villor i tätorten 15 000:- inkl. moms/villa.
- Anslutningsavgift för villor utanför tätorten i föreningsnät Föreningen
bygger och äger nätet själva. Nätet ansluts till Munkfors Fibernäts stamfiber
på anvisad plats. Föreningen faktureras 3 000:- inkl. moms/ansluten kund.
Föreningsnät kan överlåtas till Munkfors fibernät efter utbyggnaden. Munkfors fibernät tar då över drift och underhåll för nätet mot att ingen ersättning
tas ut av föreningen vid överlåtelsen. Önskar föreningen att Munkfors kommun bygger nätet tas den faktiska byggkostnaden ut av föreningen.
- Anslutningsavgift för flerbostadshus i tätort
15 000:-/huskropp och 100:-/lägenhet i huset exkl. moms för flerbostadshus.
Finns företag i huset ansluts de för 3 000: exkl. moms/företag. Gäller för en
avlämningspunkt vid yttervägg. Fastighetsnätet ingår inte utan är fastighetsägarens ansvar.
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Dnr 278-12-945

- Anslutningsavgift företag i tätort
15 000:-+ moms/huskropp och 3 000:- + moms/företagsanslutning i fastigheten. Gäller för en avlämningspunkt vid yttervägg. Fastighetsnätet ingår inte
utan är fastighetsägarens ansvar.
- Anslutningsavgift företag utanför tätorten
Företag som inte ingår i fiberföreningar betalar den faktiska kostnaden för fiberförläggning till Munkfors fibernäts stamfiber. Om företaget beslutar att
själva bygga och äga fibern fram till stamnätet betalar de anslutningsavgiften
3 000:-+ moms. Företagsägd fiber kan överlåtas till Munkfors fibernät efter
utbyggnaden. Munkfors fibernät tar då över drift och underhåll för nätet mot
att ingen ersättning tas ut av företaget vid överlåtelsen. Önskar företaget att
Munkfors kommun bygger nätet tas den faktiska byggkostnaden ut av företaget.
- Nätavgift
Nätavgift tas ut med 50:- inkl. moms /mån/anslutning. Om tjänsten sägs upp
tas en avgift av 1000:- inkl. moms ut för återanslutning till nätet.
- Övriga typer av anslutningar
IT-chefen ges delegation att lämna offert.
Plan för utbyggnad
I första hand byggs centrum och villaområden sedan prioriteras områden efter
intresseanmälningar i respektive område. IT-chefen ges i uppdrag att ta fram
en plan för fiberutbyggnad i Munkfors kommun.
Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26
Förslag på sammanträdet (yrkande)
Björn-Olov Hallberg (S) yrkar följande:


Under rubriken Förslag till taxa görs följande ändringar:
Taxan ska gälla till och med 2017-12-31 och i samband med att
respektive område byggs ut. Gäller för en avlämningspunkt vid
yttervägg. Fastighetsnätet ingår inte utan är fastighetsägarens ansvar. Tillkommande anslutningar efter att utbyggnaden av respektive område avslutats, ansluts om så är möjligt. Taxan bestäms då utifrån kostnader vid det aktuella tillfället. IT-chefen
ges delegation att lämna offert på dessa.
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Dnr 278-12-945

Under rubriken Plan för utbyggnad görs följande ändringar:
I första hand byggs centrum och villaområden sedan prioriteras områden efter intresseanmälningar i respektive område. IT-chefen ges delegation att prioritera områden för utbyggnad.
Ersätts med:
I första hand byggs centrum och villaområden sedan prioriteras områden efter intresseanmälningar i respektive område. IT-chefen ges i
uppdrag att ta fram en plan för fiberutbyggnad i Munkfors kommun.



I beslutspunkten görs följande ändringar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa och riktlinjer samt plan för utbyggnad.
Ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
taxa och riktlinjer samt att en plan för fiberutbyggnad i Munkfors
kommun tas fram.

Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Björn-Olov Hallbergs yrkande.
Ändringarna har gjorts i protokollet här ovan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa och
riktlinjer samt att en plan för fiberutbyggnad i Munkfors kommun tas fram.
Ärendet föredras av IT-chef Kerstin Sandberg.
Beslutet expedieras till
IT-chef
Kommunchef
Ekonomichef
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Dnr 263-14-050

Medfinansiering av Region Värmlands internationella
arbete
Sammanfattning
Samtliga medlemmar i Region Värmland har under våren 2014 enats om och
vill samverka för att utveckla och förstärka det internationella arbetet med
särskilt fokus på EU. Samverkan har tidigare skett genom West Sweden
Region Värmland och medlemskommunerna är överens om att det förstärkta
internationella arbetet ska finansieras både genom Region Värmlands nuvarande finansiering och med stöd av ett förstärkt medlemsbidrag.
Det förstärkta medlemsbidraget är 5,15 kr per kommuninvånare och utgår
från invånarantalet i kommunen den 31 december två år tidigare (ex: bidragets storlek för år 2015 bestäms av invånarantalet per den 2013-12-31). Medlemsbidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex med basår december 2014.
Region Värmland avtalar med varje medlemskommun och avtal gäller för
fyra (4) år från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december
2018. Därefter förlängs automatiskt med ett (1) år i taget om inte avtalet sägs
upp.
Medlemsbidragets storlek är på samma nivå som tidigare avtal med West
Sweden och ligger med i budget för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-11-05
Avtal om medfinansiering av Region Värmlands internationella arbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar teckna avtal med Region Värmland gällande medfinansiering av Region Värmlands internationella arbete
Beslutet expedieras till
Region Värmland
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Dnr 35-14-222

Information om omarbetat förslag gällande utvidgat
strandskydd
Kommunchef Jan-Olof Appel och Björn-Olov Hallberg (S) informerar. Tillsammans med teknisk chef Anna Grenholm har de träffat Länsstyrelsen i
detta ärende och anser sig ha fått gehör för sina synpunkter.
Länsstyrelsen har omarbetat sitt ursprungliga förslag till utvidgat strandskydd
utifrån de synpunkter som kommit in.
I Munkfors kommun har i dagsläget tre sjöar och vattendrag ett utvidgat
strandskydd. I aktuellt förslag föreslås två sjöar och vattendrag få ett utökat
strandskydd.
I dag omfattar det utökade strandskyddet 90 hektar inom Munkfors kommun.
I remissförslaget föreslogs 340 hektar få ett utökat strandskydd. I det omarbetade förslag föreslås 170 hektar få et utökat strandskydd.
I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
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Dnr 264-14-042

Delårsrapport för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund per 31 augusti 2014
Sammanfattning
Förbundet har upprättat delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti
2014. Rapporten innehåller en redovisning av verksamheten med uppföljning
av aktivitetsmål samt ett ekonomiskt bokslut för perioden med prognos för
helåret.
Justerat resultat per den 31 augusti uppgår till +2 924 tkr. Helårsprognosen
pekar på ett justerat resultat på +2 451 tkr, att jämföra med budgeterat resultat
på +2 017 tkr.
Revisorerna har granskat delårsrapporten och bedömt att förbundet uppfyller
sina finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Enligt det prognostiserade resultatet för helåret kommer förbundet att uppnå de finansiella målen
2014.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-13
Delårsrapport för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund per 31 augusti
2014
Utlåtande avseende delårsrapport 2014
Granskning av delårsrapport 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och lägga den till
handlingarna.
Björn-Olov Hallberg (S) och Birgitta Carlgren (S) deltar inte i beslutet på
grund av jäv. Mathias Lindquist agerar ordförande i detta ärende.
Beslutet expedieras till
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
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Dnr 75-06-609

Redovisning av gåva till Ransätersskolan
Sammanfattning
Ransäterskolan fick år 2006 motta ett arv från framlidna makarna Göte Larsson och Gerd Lennartsson, Ransäter. Arvet ska användas i verksamheten vid
Ransätersskolan. Kommunstyrelsen ska få löpande redovisning av vad pengarna används till.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningschefens skrivelse daterad 2014-11-04
Redovisning av arvet till Ransäterskolan 2007-2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till
handlingarna.
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Informationsärenden
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär.
14:36, 14:39-14:43.
Sammanträdesprotokoll
Hjälpmedelsnämnden, 2014-09-19.
Miljö-och byggnämnden, 2014-10-21.
Överförmyndarnämnd, Gemensam, 2014-10-28.
Värmlands läns Vårdförbund, 2014-11-07.
Kultur-och utbildningsförvaltningen, 2014-11-11.
Transportstyrelsen – Trafik och väg.
Sveriges kommuner och Landsting – Riksavtal för utlänsvård.
Riksföreningen, Biograferna – Biografverksamheten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Räddningstjänst i siffror
2013.
Länsstyrelsen och Migrationsverket – Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn – utvidgade möjligheter.
Energimyndigheten – Styrels planeringsomgång 2014-2015.
Karlstads kommun – Ansökan om medfinansiering för projekt Matregionen
Värmland.
SmåKom - Nyhetsbrev Oktober 2014.
Transportstyrelsen – Nytt parkeringsanmärkningssystem och flytt av fordon.
Regeringskansliet – Kan staten och kommunerna hitta en ny samarbetsmodell
för att lösa ungdomsarbetslösheten?
Sveriges kommuner och landsting – SKL:s arbete med barnets mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsen Värmland – Lägesrapport ensamkommande barn – nya fördelningstal.
Hela Nils Holgerssonrapporten 2014 - Stora skillnader mellan kommunernas
taxor och avgifter.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Fullmakt för bitr. Regiondirektör, Lars Christensen att företräda Munkfors
kommun på Värmlands kreditförenings extrastämma.
Anställning av kommunchef.
Tjänsteförättande (tjf) kommunchef under perioden 2014-11-13 till 2014-1119.
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