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Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Ks § 73

Allmänhetens frågestund om den kommunala
verksamheten
Samtliga nämnder/styrelser bjuder in allmänheten till en frågestund en gång
per år för att skapa dialog kring den kommunala verksamheten. Annonsering
har skett i Värmlands Folkblad, Nya Wermlandstidningen, på kommunens
hemsida och Facebook-sida.
Ingen allmänhet har kommit till sammanträdet.
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Kommunchefens information
Jan-Olof Appel, kommunchef, informerar om följande:


Återrapport om uppdrag gällande åtgärder för att bromsa socialnämndens ekonomiska utvecklingen och på sikt komma tillrätta med den
samma.

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








Beslut om att se över äldreomsorgsplanen
Bemanning i semestertider
Möte om en eventuell gemensam myndighetsnämnd
Ingen kö till särskilt boende i nuläget
Besök från vänorten Lindsborg på Björkdungen
Privat asylboende i Munkerud
Ny enhetchef hemtjänst

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

6(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-06-08

Ks § 76

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






Bra resultat från nationella prov, årskurs 3
Har rekryterat förstelärare speciallärare MA/NO och skolsköterska
Fortfarande otillsatta tjänster: rektor Forsnässkolan, förstelärare
MA/NO, speciallärare SV/SO
Avslutningsfest på fritidsgården i samband med skolavslutningen
Förebyggande arbete mot langning och fylleri bland unga i samband
med dragspelsstämman även i år

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

Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive
resultatprognos 2015
Sammanfattning
Enligt ekonomiska styrregler tagna i budget 2015 skall en kommungemensam
budgetuppföljning med helårsprognos redovisas till kommunstyrelsen varje
tertial (efter april och augusti).
Uppföljning av kommunens resultat och driftbudget
Enligt bokföring tom sista april är prognosen för kommunens resultat +5,3
mkr (budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -2,1 mkr sämre än
budget, varav kommunstyrelsen följer budget, kub-nämnden +0,2 mkr och
socialnämnden redovisar ett underskott med -2,3 mkr. Finansförvaltningen
prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr. En detaljerad budgetuppföljning
finns som bilaga.
Uppföljning av investeringsbudget
Kommunens budget för investeringar för år 2015 är totalt på 26,8 mkr. Sammanfattningsvis bedöms 7,8 mkr av budgeten användas i år. Prognosen för de
flesta investeringarna följer budget. Huvudorsaken till det lägre utfallet är att
investeringen i ny förskola kommer att genomföras senare eftersom upphandlingen har överklagats (investeringsbudgeten är 18 mkr).
Uppföljning av kommunens finansiella mål
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för att kommunens finansiella mål, Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, skall kunna klaras.
En viktig indikator för målet är att resultatet skall vara ett överskott med 2 %
av eget kapital (motsvarar ca 1,9 mkr). Prognosen pekar mot ett överskott
med 5,3 mkr, vilket motsvarar ca 6 % av eget kapital.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25.
Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen samt
uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att reducera kostnadsnivån i
enlighet med budget.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
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Budgetuppföljning per den sista maj med helårsprognos 2015
Ärendet
Enligt bokföring tom sista maj är prognosen för kommunens resultat +5,6
mkr (budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -1,8 mkr sämre än
budget, varav kommunstyrelsen följer budget, kub-nämnden +0,5 mkr och
socialnämnden redovisar ett underskott med -2,4 mkr. Finansförvaltningen
prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr. En detaljerad budgetuppföljning
finns som bilaga.
Vid kommunstyrelsens förra möte beslutades att: ”Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att redovisa ytterligare förslag på åtgärder för att nå
en budget i balans”. Vid Socialnämndens sammanträde 2015-06-03 togs åtgärdsarbetet upp i ärendet ”Åtgärder för budgetbalans”, enligt protokollet
togs dock inte beslut om några nya åtgärdspunkter. Protokollet bifogas.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-08.
Budgetuppföljning per den sista maj med helårsprognos 2015.
Socialnämndens protokoll 2015-06-03, Sn § 63, Åtgärder för budgetbalans.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.
 Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att redovisa ytterligare förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
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Dnr 84-15-042

Förslag till kommunens budget 2016 och flerårsplan
2017-2018
Sammanfattning
Budgetförslaget har tagits fram av en budgetberedning som har haft ett antal
möten under våren. De fasta ledamöterna i budgetberedningen är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare, samt
kommun- och ekonomichef. Även förvaltningscheferna har till stor del varit
delaktiga i arbetet. Budgetförslaget har tidigare stämts av med både kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelsen tog 2015-03-16 (Ks § 38) beslut om driftbudgetramar för
2016. Ramarna (för kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden) bygger på 2015 års ramar som justerats för befolkningsförändringar och en generell uppräkning med två procent.
Det har därefter gjorts en riktad fördelning på1,8 mkr till kultur- och utbildningsnämnden för ökade kostnader för IT, ny förskola och upprustning av
skola och idrottshall, samt 1,0 mkr till kommunstyrelsen för ny multisporthall. Detta förslag följer de tidigare beslutade ramarna.
Budgetförslagets resultaträkning har ett resultat på +1,9 mkr, vilket motsvarar
2 % av eget kapital, i enlighet med det finansiella målet.
Investeringsbudgeten är på 39,6 mkr. Den är ovanligt hög och om alla investeringar blir gjorda kommer kommunen att tvingas låna upp mer medel. Per
2015-04-30 finns likvida medel på 20 mkr. Generellt gäller att om verksamheterna följer budget, kan kommunen med egna medel finansiera en investeringsnivå på ungefär 8-10 mkr per år. Att investeringsbudgeten är högre än
normalt beror främst på byggnationen av en ny förskola. Förskolan var med
redan i 2015 års investeringsbudget, men den kommer antagligen inte att
byggas under året. Budgeten för 2017 förutsätts därmed att ligga på en betydligt lägre nivå, i enlighet med kommunens finansiella mål om att kommunens
låneskuld skall hållas på en balanserad nivå över tid.
Ett förslag om ny organisation kommer att komma upp till beslut inom kort.
Detta budgetförslag bygger på nuvarande organisation. Ett beslut om ny organisation medför att budgeten behöver anpassas och tas upp som ett nytt
ärende för beslut under hösten 2015.
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Dnr 84-15-042

I ägardirektiven för Munkforsbostäder AB (som antogs av KF 2012-02-07)
anges att ett kortsiktigt avkastningskrav skall fastställas i samband med
kommunens budgetbeslut. Mot bakgrund av Munkforsbostäders nuvarande
ekonomiska situation, med små ekonomiska reserver och stort underhållsbehov, föreslås att avkastningskravet för 2016 sätts relativt lågt på 2,5 % av det
totala kapitalet. Denna % beräknas med (resultat efter finansiella poster +
räntekostnader)/tillgångar.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-05-29.
Budget 2016 Munkfors kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
 att godkänna upprättad budget för år 2016.
 att avkastningskravet för Munkforsbostäder AB sätts till 2,5 % av det
totala kapitalet för år 2016.
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Munkfors Energi
Munkforsbostäder
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Dnr 147-15-001

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


Kommunfullmäktige beslutar om ny politisk organisation.



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



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



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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Anta förslag till ny politisk organisation och förvaltningsorganisation
enligt förslag från och med 2016-01-01.
 Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från
2016-01-01
Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Dnr 278-12-945

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

Sporthall med framtida behov
Sammanfattning
Förstudie och förslag
Forsnäshallens nuvarande skick är utrett sedan tidigare och behovet av renovering är stort. En diskussion har pågått parallellt med detta som har gällt en
ev. utbyggnation av hallen i syfte att få till stånd hallmått godkända för spel i
högre divisioner främst vad gäller innebandy. Efterfrågan på halltider är dessutom mycket stor och flera föreningar upplever en stor frustration över att
inte få tillgång till hallen.
Med bl.a. det som bakgrund och samtal med föreningarna i kommunen har en
enklare förstudie genomförts med hjälp av en extern utredare Per-Arne Lundin. Förstudien visar tydligt att behovet av ytterligare en hall är mycket stort
och att engagemanget i föreningarna också är stort. En eventuell ny hall
skulle dessutom mycket väl kunna byggas av annan huvudman än kommunen
och driftas på samma sätt som ishallen. Med ett sådant förfarande kan kommunen säkerställa föreningarnas tillgång till tider genom avtal och särskilda
driftbidrag till föreningar för finansieringen.
Kommunstyrelsen föreslås anta ett inriktningsbeslut om att bygga ytterligare
en sporthall i kommunen och att med det som grund omgående påbörja renoveringsarbetet av nuvarande Forsnäshallen. För att bygga en ny hall krävs ett
nytt beslut om finansiering innan arbetet kan påbörjas.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Förstudie sporthall, Per-Arne Lundin
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Arbetarepartiet Socialdemokraterna föreslår, genom Mathias Lindquist (S),
att ärendet lyfts upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
En enig kommunstyrelse godkänner förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Inriktningen är att en ny sporthall ska byggas i kommunen
 Arbetet med renovering av Forsnäshallen påbörjas omgående inom
ramen för budgeterade medel.
Justerandes sign
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Ärendet föredras av kommunchef Jan-Olof Appel.
Ks § 83

Dnr 141-15-106

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

Ändring av renhållningstaxa
Ärendet
Renhållningstaxan ska täcka alla kostnader som kommer av insamling av
hushållsavfall, drift av återvinningscentral, skötsel av nedlagda deponier, information om avfall samt kundtjänst, debitering och övriga administrativa
kostnader som berör renhållningen.
Under tiden 2007-2015 sluttäcktes deponin och färdigställs lakvattenhanteringen till densamma, detta har medfört extra kostnader för den totala renhållningen och att taxan har behövt täcka dessa extrakostnader under denna
period. I förslag till ny taxa som föreslås gälla från 1 juli 2015 sänks taxan
med ca 20 % på fasta och 15 % rörliga avgifter på ordinarie abonnemang. I
övrigt föreslås ingen förändring av taxans uppbyggnad och innehåll vilken
senast antogs 2014-06-17.
En mindre justering av lydelsen om omhändertagande av organiskt avfall har
gjorts för att ge möjlighet att testa nya lösningar för omhändertagande av sådant avfall. Som tidigare ska kompostering och liknande omhändertagande
godkännas av miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa 2015-07-01
Teknisk chef, tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antal ny renhållningstaxa
att gälla från och med 1 juli 2015.
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
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Dnr 105-15-106

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och
missbruk – från upptäckt till behandling
Sammanfattning
Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla och
stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år) i risk- och missbruk.
Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Överenskommelsen rör samarbetet mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som möter barn och unga.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-05-25
Mail från Region Värmland 2015-04-23
Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk - från upptäckt
till behandling.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till länsöverenskommelse för barn
och unga i risk- och missbruk att gälla 2015-09-01–2017-09-01.
Beslutet expedieras till
Region Värmland
Värmlands läns vårdförbund
Länsstyrelsen Värmland
Landstinget i Värmland
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr 128-15-754

Ersättningskrav på Munkfors kommun
Sammanfattning
I ett antal framställningar till kommunen/socialförvaltningen har Jon Högberg
begärt ekonomisk ersättning från Munkfors kommun. Jon driver en arbetsrättslig process och anser att kommunen ska betala ett ekonomiskt skadestånd
motsvarande skälig kostnadsersättning för statens rättegångskostnader. Den
ekonomiska ersättningen och skadeståndskravet är på 175 000 kronor.
När det gäller ekonomisk ersättning (försörjningsstöd) för privatpersoner
handläggs det av socialtjänsten i normal ordning av socialsekreterare.
Några skadeståndsgrundande brister/felaktigheter i handläggningen från
kommunen eller dess personal finns inte. Kravet på betalning föreslås avslag.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Kravspecifikation och mailutskrift på korrespondens från Jon Högberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå kravet på 175 000 kronor från Jon Högberg.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Jon Högberg
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Dnr 125-15-043

Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds
årsredovisning 2014
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt årsredovisning för år
2014 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och
ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Förbundet redovisar för år 2014 ett sammantaget överskott på +674 tkr. Detta
innebär att balanskravet har uppfyllts.
Budget för 2014 utgjorde ett resultat på +968 tkr. Detta har inte uppnåtts då
resultatet för 2014 har belastats med en återbetalning till medlemskommunerna med 300 tkr, som inte budgeterats.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att
kommunalförbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25
Revisionsberättelse för år 2014
Granskning av bokslut 2014
Protokollsutdrag 2015-03-27, § 11
Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Vårdförbund
Verksamhetsberättelse akut- och utredningshemmet Flöjten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för år 2014.
 Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Eric Henriksson (S) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund
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Dnr 113-15-430

Godkännande av Värmlands läns kalkningsförbunds
årsredovisning 2014
Sammanfattning
Värmlands läns kalkningsförbunds direktion har översänt årsredovisning för
2014 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse.
Värmlands läns kalkningsförbund redovisar för år 2014 ett negativt resultat
på -194 tkr för verksamheten. Samtidigt överfördes 180 tkr från fjolårets resultat för att täcka några av årets åtgärder. Det innebär att förbundet, trots
överföringen, redovisar ett negativt resultat på -14 tkr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för
att förbundet ska klara kravet på ekonomi i balans.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, att resultat- och balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25
Revisionsberättelse för år 2014
Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2015-03-27, § 5-9
Värmlands läns kalkningsförbunds verksamhetsrapport 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2014
 Fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2014
 Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
Beslutet expedieras till
Värmlands läns kalkningsförbund
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Informationsärenden
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 15:15
Sammanträdesprotokoll
Kultur-och utbildningsnämnden, 2015-04-27
Miljö-och byggnämndens arbetsutskott 2015-05-19
Överförmyndarnämnd, gemensam, 2015-05-26 § 59och § 60
Sveriges kommuner och landsting – SKL:s sammanträdestider för 2016.
Polismyndigheten Tillståndsbevis
Valborgsmässofirande, Bruksparken Store Backe 6
I maj-firande med tal och musik, Torget Munkfors.
Uppställning av kabeltrummor, personbil, personalbarack samt container,
Kapellvägen,
Eltel Networks Infranet AB.
Nationaldagsfirande, Munkfors kommun.
Nattclub, livemusik, restaurang och bar, The Corner.
Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2016.
Region Värmlands Årsredovisning 2016.
Mark- och miljödomstolen Vänersborg – Forshaga kommun ansöker om tillstånd att utföra erosionsskydd och stabiliserande arbeten vid Klarälvens
västra strand i Forshaga.
Migrationsverket tecknar nytt avtal med Tofta Snickeri Ab rörande boende på
anläggningen 49:ans elevhem under perioden 2015-05-21 tom 2015-09-15
antalet platser är 56 stycken.
Länsstyrelsen – Beslut om användning av metallsökare inom del av fastigheterna
Munkerud 2:385, 1:841 och 2:261.
Brandmännens Riksförbund – Varsel om stridsåtgärder.
Nyhetsbrev – SmåKom och Stål& Verkstad.
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Räddningstjänsten Karlstadsregionen – Årsredovisning i kortversion.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign



Avtal om samverkan mellan Munkfors kommun och lokalpolisområde
Torsby.



Tjänsteförättande (tjf) kommunchef.
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