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Kommunkontoret, klockan 17.00-19.10

Beslutande
Ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Eric Henriksson (S)
Peter Ingmarsson (C)
Mathias Andersson (S)
Mats Almemark (FP)
Sickan Persson (S)
Patrik Hellström (M)
Peter Andersson (S)

Ersättare

Karin Jensen (S), ersättare för Pia Falk (S)

Övriga deltagare
Tjänstemän/Övriga deltagare

Maritha Lundström, personalchef
Anna Lindbäck, kommunsekreterare/kommunikatör
Anna Grenholm, teknisk chef
Kjell Handfast, tf. socialchef
Björn Fogelberg, ekonomichef
Kerstin Sandberg, IT-chef

Utses att justera

Patrik Hellström (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2015-10-14, kl. 15.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Anna Lindbäck
Ordförande

Mathias Lindquist (S) §
Justerande

Patrik Hellström (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ks § 109

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tilllägg:
• Ny paragraf 113, Medelstilldelning till samordningsförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 110

Information från socialnämnden
Kjell Handfast, tf. socialchef, och Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande, informerar om följande:
•
•
•

Beslut om att stänga ner fyra platser på Björkbacken, istället blir det
korttidsplatser.
Ekonomisk uppföljing. 800 000 kronor plus gör att socialnämnden nu
visar -2,1 miljoner kronor.
Kommer gå ut med upphandling av tvätt- och matdistrubition. Nuvarande löper ut i mars 2016.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information från kultur- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist, informerar om följande:
•
•

Läget gällande flyktingfrågan är just nu under kontroll.
Just nu arbetar man med att åtgärda de brister som Skolinspektionen
påpekat.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 207-15-106

Förändrad förbundsordning Klarälvens samordningsförbund
Sammanfattning
Klarälvens samordningsförbund gör en framställan om förändring av förbundsordning för samordningsförbundet i linje med övriga Värmlandsförbund.
Förändringen är en revidering av de två paragraferna, § 6 uppgifter och beslutanderätt och § 14 revisorer.
Framställan av gjord till Landstingsfullmäktige, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hagfors kommun, Forshaga kommun och Munkfors kommun.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-09-22
Aktuell förbundsordning, Klarälvens samordningsförbund
Reviderad förbundsordning som ska tillstyrkas, Klarälvens samordningsförbund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka reviderad förbundsordning för Klarälvens samordningförbund.
Beslutet expedieras till
Klarälvdalens Samordningsförbund
Jan-Olof Appel
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 208-15-106

Medelstilldelning till samordningsförbund
Sammanfattning
Klarälvdalens samordningsförbund informerar om att möjlighet till ökad medelstilldelning finns för 2016 genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För Munkfors skulle det innebära ett ökat anslag med 29 tkr. Förutsättningen är att kommunen själv matchar beloppet.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-10-09
Klarälvdalens samordningsförbund 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte öka anslaget till Klarälvdalens samordningsförbund för året 2016.
Beslutet expedieras till
Klarälvdalens samordningsförbund
Jan-Olof Appel
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 219-15-214

Ansökan om plantillstånd, Rudstorp
Sammanfattning
En ansökan om plantillstånd inkom till kommunen 2015-09-24.. Sökande har
erbjudits att köpa del av Rudstorp 1:4. Sökandens syfte med köpet är att utöka
sin bostadstomt och ha möjlighet att sköta aktuellt markområde. Eftersom
denna mark i nuläget är detaljplanelagd för väg- och parkmark, kan lantmäteriet inte bevilja en fastighetsbildning och därmed kan försäljning inte ske. För
att en försäljning ska kunna ske behöver detaljplanen upphävas eller en detaljplanändring göras.
Planförhållande
Gällande byggnadsplan är fastställd 2 juli 1954 och området är i denna planlagt för väg- och parkmark. Området berör också en nyare byggnadsplan daterad 1979-04-18 med samma syfte.Översiktsplan för Munkfors kommun (ÖP
2013), antagen av kommunfullmäktige den 2013-09-10, redovisar inga förslag till ändrad användning än den nuvarande för området. Området ingå i av
kommunen utpekade värdefull kulturmiljö.
Området ingår i det övergripande ras- och skredriskområdet, men i den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållandena i Värmlands län inte av något
utpekat naturvärde eller område med risk för ras eller översvämning.
Förvaltningens synpunkter
Nuvarande plan syftar till att ge möjlighet till en ny vägsträckning genom
Rudstorps stationssamhälle. Förutsättningarna för genomförande av befintlig
plan kan bedömas som liten. Det pågår inget arbete för att genomföra densamma i dagsläget. Området berör endast villabebyggelse, aktuellt grönområdet är inte taget i anspråk för friluftsliv, organiserad lek eller liknande. Sökandens önskemål om ett upphävande eller ändring av planen kan därför prövas. Detaljplanearbetet bedöms emellertid inte vara prioriterat från kommunens sida och får därmed ske på sökandens bekostnad. Planavtal ska upprättas
med sökanden.
Eventuell avgift enligt taxa för prövning enligt plan- och bygglagen för planändringen ska erläggas av sökanden.
Beslutsunderlag
Ansökan om plantillstånd inkommen 24 september 2015
Tekniska chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sökande meddelas positivt plantillstånd. Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Eventuell avgift enligt taxa för prövning enligt plan- och bygglagen för planändringen ska
erläggas av sökanden.
Planearbetet beräknas kunna påbörjas under 2015 och ny plan beräknas kunna
antas eller aktuell plan upphävas under 2016.
Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska avdelningen
Anna Grenholm
Teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 115

2015-10-12

Sida

10(19)

Dnr 234-15-106

Inträde i gemensam krisledningsnämnd för Karlstadsregionens räddningsförbund och därtill nytt samverkansavtal och reglemente
Sammanfattning
Munkfors kommun önskar ingå i Karlstadsregionens gemensamma krisledningsnämnd. Nämnden inrättades 2006 av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att
nytt samverkansavtal och reglemente upprättas och godkänns av samtliga
samverkande parter.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-10-02.
Tjänsteyttrande kommunledningskontoret Karlstads kommun
Förslag till nytt avtal om samverkan för gemensam krisledningsnämnd.
Förslag till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige:
1. Munkfors kommun inträde i gemensam krisledningsnämnd med Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner.
2. Förslaget till nytt samverkansavtal för gemensam krisledningsnämnd
godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.
3. Förslaget till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd
godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.

Beslutet expedieras till
kommunledningskontoret@karlstad.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 39-15-106

Yttrande angående förslag till överenskommelse om för
bättrade stöd och behandlingsmetoder vid omhändertagande av berusade personer
Sammanfattning
Personer med olika former av missbruk/beroende kommer i kontakt med
samhällets aktörer på olika sätt. För de som mer akut är kraftigt påverkade av
alkohol/droger kan såväl polisiärt som medicinskt omhändertagande bli aktuellt. Det finns ett stort behov av att utveckla och förbättra omhändertagandet
av berusade personer.
I Värmland har en partsgemensam styrgrupp berett ärendet och sett möjligheter att fortsätta utreda hur vi skulle kunna öka den medicinska säkerheten
och skapa en bättre vårdkedja om vi arbetar gemensamt med frågan. Kartläggningen kom fram till flera förbättringsområden, bland annat att undersöka
möjligheterna för ett inrättande av tillnyktringsplatser samt att öka den medicinska kompetensen vid polisens omhändertagande av berusade personer.
Möjlighet finns att från Socialdepartementet få ekonomiska medel för att
driva ett fortsatt utvecklingsarbete. För att kunna ansöka om dessa utvecklingsmedel behövs en partsgemensam överenskommelse - mellan polisen,
kommuner och landsting - där en gemensam vilja deklareras om att delta i utredningsarbetet. Ett utredningsarbete som syftar till att ta fram förslag för hur
förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid behov av omhändertagande enligt LOB eller vid andra akuta behov skulle kunna se ut i Värmland.
Slutligt ställningstagande till införande av ny/förändrad verksamhet tas när
resultatet av utredningen föreligger.
Som bilaga finns förslag till överenskommelse samt projektbeskrivning om
förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade
personer
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2015
Förslag till överenskommelse
Projektbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå överenskommelse om fortsatt utredning
om förbättringar av omhändertagande enligt LOB och tillnyktring i Värmland
med den inriktning som framgår av bifogade projektbeskrivningar.
Expedieras till
Region Värmland
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 235-15-042

Renovering av Forsnäshallen, investeringsbudget
Sammanfattning
Forsnäshallen är i behov av renovering, främst av yttertak och fasad.
Ventilationen är inte tillräcklig och saknar värmeåtervinning. Elanläggning
och utrymningslarm behöver förnyas för att uppfylla dagens säkerhetskrav.
Taket behöver förses med säkerhetsutrustning för att underhållsarbeten på tak
ska kunna ske. Samtidigt finns ett behov av viss ombyggnation inomhus för
att ge verksamheten tillräckliga förrådsutrymmen, en ändamålsenlig
städcentral, ett gemensamt personalutrymme, tillgänglighetsanpassad WC och
enskilda omklädningsrum för elever. Möjligheten har också tagits att anordna
en mer välkomnande entré med öppnare utrymme. Golvet i sporthallen,
sporthallens innerväggar, iordningsställande av utrymme för ett mindre gym
och belysningen i sporthallen är också i behov av förnyelse. En stor andel av
fönstren i fasad föreslås att sättas igen.
Upphandling har genomförts för dessa åtgärder förutom för sporthallens
innerväggar och iordningsställande av ett mindre gym. Dessa åtgärder har
bedömts kunnas göra inom driftsbudgeten och med upphandlat ramavtal för
byggservice och utifrån när det passar bäst för verksamheter och övriga
åtgärders genomförande. Vissa av åtgärderna har upptagits som optioner,
eftersom den redan anslagna investeringsbudgeten inte har bedömts täcka
dem.
I investeringsbudget finns anslaget fyra miljoner 2015 och två miljoner 2016.
Totalt sex miljoner. Projektkalkylen efter upphandlingen anger nio miljoner
kronor. Kommunfullmäktige föreslås därför bevilja ytterligare tre miljoner
under 2016, för att fullfölja projektet.
Beslutsunderlag
Forsnäshallen, projektkalkyl
Tekniska chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en
investeringsbudget om nio miljoner kronor för renovering av Forsnäshallen
under 2015 och 2016.
Beslutet expedieras till
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 167-15-007

Granskning av anläggningsredovisning
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens anläggningsredovisning, vilket redovisas i bifogad rapport:
Granskning av anläggningsredovisning.
Ärendet
En sammanfattning av revisorernas utlåtande och rekommendationer:
Anläggningsredovisningen är i allt väsentligt ändamålsenlig och sker i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer.
Att gemensamma riktlinjer och rutiner för hantering och dokumentation av
anläggningsredovisningen tas fram för att säkerställa den interna kontrollen.
Att arbetet med att förmedla kunskaper om systemet till flera medarbetare
fortsätter.
Kommunen bör se över möjligheten att koppla fler underlag till respektive anläggningsnummer och att kommunens fordon bör ingå i anläggningsregistret.
Kommunen bör införa en internkontrollaktivitet för anläggningsregistret.
Kommunstyrelsen kommer att använda revisorernas rapport som grund för att
utveckla arbetet med anläggningsredovisningen.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-02.
Revisorernas granskningsrapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisorernas granskning av anläggningsredovisningen.
Beslutet expedieras till
Revisorerna
PwC
Björn Fogelberg
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 278-12-945

Munkfors fibernät, avstämning, utbyggnadsplan och
nätavgift
Sammanfattning
Munkfors kommun antog 2014-03-24 Dnr: 278-12-945 en Bredbandsstrategi.
Munkfors kommuns mål är att 100 procent av permanenthushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s senast år 2020. Taxa
för anslutning antogs av KF § 25 2014-12-09 Därefter har utbyggnaden påbörjats.
Ärendet
Nätavgift för privat anslutning har antagits tidigare och behöver nu kompletteras med nätavgift för företagsanslutning. Företagsanslutning övervakas och
kan startas om från NOC (Network operations center). Uppsägningstid föreslås till 30 dagar.
Redovisning av utbyggnadsläget och förslag till fortsatt utbyggnadsplan till
och med 2018 redovisas
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagen nätavgift och uppsägningstid samt godkänna redovisningen och föreslagen utbyggnadsplan enligt bilaga 1.
Beslutet expedieras till
Kerstin Sandberg
IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 44-15-042

Delårsrapport per 2015-08-31 för kommunen och kommunkoncernen
Sammanfattning
Munkfors kommuns delårsrapport för 2015 innehåller delårsbokslut per den
31 augusti 2015 samt helårsprognos. Delårsbokslutet för kommunen visar på
ett positivt resultat på 1,4 mkr. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat
på 4,9 mkr. Budgeten är 1,9 mkr.
Helårsprognosen på 4,9 mkr beror främst på högre intäkter än budgeterat för
skatter, statsbidrag och en återbetalning av arbetsmarknadsavgifter från AFA
(en återbetalning som alla kommuner får). Nämndernas årsprognos är ett underskott mot budget på -2,5 mkr, det är dock betydligt bättre än i förra årets
delårsbokslut då årsprognosen för nämnderna var -8,3 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30.
Delårsrapport 2015 Munkfors kommun.
Budgetuppföljning per den sista augusti med helårsprognos 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten
för 2015.
• Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten för granskning till kommunens revisorer.
• Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att
minska budgetunderskottet.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 44-15-042

Budgetuppföljning per den sista september med
helårsprognos 2015
Sammanfattning
Enligt bokföring tom sista september är prognosen för kommunens resultat
+6,4 mkr (budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -1,0 mkr sämre
än budget, varav kommunstyrelsen +0,7 mkr, kub-nämnden +0,3 mkr och socialnämnden redovisar ett underskott med -2,1 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr. En detaljerad budgetuppföljning finns
som bilaga.
Socialnämndens arbete med åtgärder för att klara budgeten framgår av bilagt
protokoll från nämndens senaste möte 2015-10-07.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-12.
Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos 2015.
Socialnämndens protokoll 2015-10-07, Sn § 96.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att nå en
budget i balans.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Björn Fogelberg
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94-15-100

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1998, § 2, att i samband
med redogörelsen rörande ej färdigbehandlade motioner ska en kortfattad
uppföljning lämnas av färdigbehandlade motioner.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2006, § 51, att folkbokförda i Munkfors kommun har rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige. Även beredningsläget för medborgarförslagen ska redovisas två
gånger om året.
Nedanstående motioner och medborgarförslag har besvarats efter föregående
redovisning;
Dnr 56-15-100 Motion gällande maten på äldreboende.
Beredningsläge: Besvarat i kommunfullmäktige 2015-05-26 § 114.
Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner och medborgarförslag.
Dnr 175-15-100 Medborgarförslag gällande hundrasthage.
Beredningsläge: Anmäldes i kommunfullmäktige 2015-09-29
Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Anna Lindbäck
Kommunsekreterare
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Informationsärenden
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 15:24-15:27.
Sammanträdesprotokoll
Kultur-och utbildningsnämnden, 2015-0.
Miljö-och byggnämnden, Gemensam 2015-09-22.
Överförmyndarnämnd, gemensam, 2015-09-29, § 89, § 90.
Claes-Erik Simonsbacka
– Kraftslagens egenskaper och Användning inom elsystemet
– Orealistiskt att ersätta baskraften kärnkraft med intermittent vindkraft – En
orimlig miljöekvation.
Miljö-och byggförvaltningen – Underrättelse, Nybyggnad av ett förråd.
Migrationsverket, Missiv 2015-09-16 – Standard för anskaffning och nyttjande av tillfälliga boendeplatser för asylsökande om extra ordinärt läge
skulle uppkomma och berörd vistelsekommun har möjlighet att bistå.
Lena Eriksson – Munkfors Hotell har för avsikt att till Migrationsverket
lämna anbud på boende för asylsökande enligt upphandling nr på fastigheten
Munkfors Räfsan33, Munkerudsvägen 6. Anbudet avser 92 platser.
Värmlands läns Vårdförbund – Förbundsbrevet september 2015
Brottsförebyggande centrum i Värmland – Nyhetsbrev nr 3.
SmåKom – Nyhetsbrev.
Stål & Verkstad – Nyhetsbrev september 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-10-12

Ks § 124

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av upphandlare/teknisk chef:
• Remiss/bygglov, Transformatorstation, Munkfors Tjärne 1:39.
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