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Plats och tid
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Kommunledningskontoret, kl 16.00-18.45 ajournering efter föredragning kl
17.20-17.50

Beslutande
Ledamöter

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

Jenny Blom (S) §§ 4-19

Ersättare:
Övriga deltagare
Tjänstemän/övriga deltagare

Jan-Olof Appel, kommunchef
Anna Grenholm, verksamhetschef service §§ 1-3 samt föredragning
Tobias Nyåker, verksamhetschef omsorg och stöd, §§ 1-3 samt föredragning
Öivind Skogsberg, handläggare, endast föredragning
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Camilla Falck, kommunsekreterare
Calle Martinsson, företräde under föredragning, kl 16.55-17.10

Utses att justera

Sickan Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, 2016-02-12 kl 13

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Thony Liljemark

Camilla Falck

Ordförande

Mathias Lindquist (S) § 1-19
Justerande

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
2016-02-08
2016-02-12
Kommunledningskontoret

Datum för nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-03-07
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Sid

1

Godkännande av föredragningslistan

3

2

Kommunchefens information

4

3

16-022-700

Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen

5-11

4

16-023-700

Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen

12-15

5

283-15-311

Remissyttrande regionalt trafikförsörjningsprogram

6

284-15-100

Besvarande av motion från Centerpartiet

7

047-16-945

Utredning om alterantiva associationsformer (driftsformer)
Munkfors stadsnät (fibernätet)

19

Ny detaljplan för områdetföre detta Solgården

20

8

16
17-18

9

278-12-945

Bidragsansökan fiberutbyggnad

21

10

035-16-706

Korrigering maxtaxa inom äldreomsorgen

22

11

15/SOC112700

Samverkan genom social myndighetsutövning

23

12

034-16-706

Avgifter för hjälpmedel och förändring av riktlinjer

25

13

033-16-020

Verksamhetschef enligt hälso och sjukvårdslagen

26

14

036-16-700

Rapportering enligt SoL och LSS ej verkställda gynnande beslut

27

15

037-16-730

Förtydligande om trygghetsboende

28

16

293-15-002

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen

29

17

316-15-373

Samrådsyttrande ombyggnad kraftledning

30-31

18

055-16-000

Anmälningsärenden

32-33

19

056-16-000

Redovisning av delegationsbeslut
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Ks § 1

Godkännande av föredragningslistan
Följande ärenden tillkommer föredragningslistan:


Förtydligande om trygghetsboendet tillkommer som punkt nummer 17 på
ärendelistan.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ovanstående korrigering.
Efter punkten godkännande av dagordning föredrar tjänstemännen sina ärenden och
svarar på kommunstyrelsens frågor. Därefter ajourneras mötet för partiernas
gruppmöten.
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Information från kommunchefen
Kommunchef Jan-Olof Appel informerade om följande:












Arbetet med nytt HVB-hem
Osäkerhet om antalet nyanlända
Diskussionerna kring ny multisporthall
Förskoleupphandlingen, lägesrapport
Uppfräschning i centrum inför växtsäsongen
Planerna för Tallbacksvägen
Översyn fordonsparken
Munkerudsskolan – skolan har fler elever än den är byggd för
Försörjningstödet
Löneöversynsarbetet
Nya organisationen

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr:16-022-700

Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker The Corner AB, MUNKFORS
The Corner AB, 556889-3332, (Bolaget) har meddelats tillstånd att servera samtlig
ståndspliktiga alkoholdrycker på serveringsstället The Corner, Torget, Munkfors
Kommunen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida serveringsversamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt
huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller återkallelse av
tillstånd är aktuell.
Utredning
2015-11-02 öppnades en tillsynsutredning med anledning av konstaterade missförhållandenanden i samband med tillsynsbesök 2015-11-01.
2015-11-01, kl 00:30-00:45 och kl 00:55-01:55 genomförde kommunen tillsammans med Polismyndigheten Värmland rutintillsyn enligt alkohollagen vid The
Corner i Munkfors.
Av anteckningar från besöket framgår att det var disco, fullsatt med 225 gäster. Tre
förordnade ordningsvakter i tjänst. Utefter väggen vid entrén på framsidan serveringsstället fanns många tomflaskor. Direkt innanför entrén var det utspilld dryck
som följde med skorna in i lokalen. Serveringslokalen belamrad med flaskor och
glas på bord och längs med väggar. Även utspilld dryck på golvet i anslutning till
dansgolvet. Rökrummet var fullt med folk, varav några drack medhavd alkoholdryck samtidigt som man rökte. Här fanns också utspilld dryck och annat skräp på
golvet. Tillsynspersonalen såg inga ansatser till att torka upp utspillda drycker, eller
plockaundan glas och/eller flaskor under den kontrollerade tiden.
Det var en allmänt hög berusningsnivå på de gäster som fanns i lokalen.
Tillsynspersonalen lämnade stället en stund och återvände kl 00:55.
Situationen var likadan som 10 min tidigare, dvs. utspilld dryck; mycket glas och
flaskor runt om i lokalen, rökande och drickande i rökrum. Rökrummet lika nersölat
som tidigare.
Nya iakttagelser är att urinoaren och golvet runt denna är nerspydd.
Kontakt togs med serveringsansvarige xx. Han förklarade att en toalett stängts c:a
1,5 tim tidigare pga. spyor.
Detta innebär att det fanns spyor på två toaletter. Han förklarade också att vanligen
har man c:a 160 gäster, nu var det fullsatt därför hann man inte med. I övrigt ansåg
han att det såg ut så här på varenda nattklubb i hela Sverige.
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Det har framkommit att efter att vi lämnade stället så ringde ordningsvakterna in en
kollega pga. stök på insidan.
Kommunen begärde skriftligt svar på ovan sagda senast 2015-12-01. Inkommer
inget svar kan ärendet komma att avgöras på de uppgifter som finns.
Bolagets svar
2015-11-20 inkom följande svar:
Vi känner att Öjvinds beskrivning av kvällen är orättvis vinklad. Halloween är tillsammans med juldagen de största evenemangen på hela året, en kväll då vi har ca
85 mer gäster än en vanlig kväll då snittet ligger på ca 140 personer. Denna kväll
har vi 9 personer på personallistan varav en person har som enda uppgift att svepa
bord och hålla ordning i lokalen. I Öjvinds brev förklarades det att lokalen var
fylld av ölflaskor, självklart är det ölflaskor i lokalen då i princip varje gäst kontinuerligt köper dryck. Tomma flaskor plockas ständigt bort under kvällen, men vi
kan inte begära att vår personal ska rycka halvfulla flaskor från våra gästers händer eller omedelbart ta bort halvfulla/fulla flaskor från bord då gästen kan göra ett
toalettbesök eller är uppe och dansar.
Har man 225 gäster så är det självklart att någon spiller eller tappar sin dryck,
speciellt en kväll med maskeradtema då en utklädd gäst blir lite klumpig. Tre tappade flaskor genererar direkt 1,5 l vätska på golvet. Detta torkas upp kontinuerligt
men det räcker med ytterligare en tappad flaska för att det ska bli spill igen.
Öijvind beklagar sig över att ute vid entrén och framsidan stod många tomflaskor.
Enligt alkohollagen får gäster inte medtaga egen alkohol in i lokalen, därför lämnar de ofta sin dryck utanför. Vi har placerat en soptunna utanför entrén och det
finns även kommunala papperskorgar på torget, flaskor & skräp som inte hamnar i
dessa soptunnor städas upp efter stängning så att det är rent & snyggt på morgonen.
Rökrummet är ett återkommande diskussionsämne, vi har gjort allt vi kan genom
skyltning och att personalen/vakter har extra uppsyn att gästerna inte tar med sig
dryck in. Alternativet är att stänga rökrummet och flytta problemen till utsidan. Det
kommer då att bli mycket folk och hög ljudnivå på torget. Väggarna på intilliggande fastigheter kommer att användas som urinoarer. De personer som inte kommer in kan även få chansen att ställa till bråk. Ytterligare en aspekt är att dom som
inte har åldern inne kommer att samlas på vår utsida, för det är där det ”händer
grejer”. Det känns som att vad vi än gör här så blir det fel i Öjvinds ögon, vi försöker endast göra det bästa av situationen.
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Att folk spyr på krogen hör tyvärr till vardagen, ingen skulle vara gladare än vi i
personalen om detta aldrig inträffade. När vi såg att någon hade spytt på en av
våra toaletter låste vi toaletten för att ingen skulle gå in innan den blev rengjord. I
Öjvinds brev framgår det att det var två toaletter med spyor, vilket är fel. Förklaringen ligger troligtvis i att en gäst låst upp den stängda toaletten, något som kan
göras enkelt med ett smalt föremål t.ex. ett mynt eller nyckel.
Öjvind skriver vidare att efter han lämnade stället klockan 01,55, fem minuter innan stängning, så ringer en ordningsvakt in en kollega p.g.a. stök på insidan. Vi
ifrågasätter starkt detta påstående då vi vet att ingen extravakt har tillkommit under kvällen. Efter kvällen har vi alltid en genomgång med vakterna om hur kvällen
gått. Vakterna ansåg att det var en normal kväll, ett mindre bråk och några gäster
som blev avvisad från lokalen p.g.a. hög berusning. Vi avvisade även person som
trakasserade några av våra kvinnliga gäster.
The Corner är ett viktigt inslag i Munkfors kommun, vi skapar arbetstillfällen för
många ungdomar som får sin första fot in i arbetslivet. Vi anordnar ca 18 event/år,
det är musikquiz, live uppträdanden & discotek. Det är oerhört uppskatta av såväl
unga som gamla. The Corner fyller en viktig funktion där människor kan träffas
och det bidrar till ett mer levande Munkfors. Alternativet är att folk åker Karlstad
eller anordnar egna fester på t.ex. Kvarnen, där det helt saknas uppsyn på ålder,
berusningsnivå eller serveringstillstånd. Vi lägger ner oerhört mycket tid och kapital för att Munkforsborna ska ha ett bra ställe att gå ut till, vi ser även att vi fyller
en viktig integrationsdel i samhället. Många av våra nysvenskar kommer och tackar
oss efter kvällens slut. De berättar vilka kontakter och positiva möten de har haft
under kvällen, något de har med sig i sin vardag och det gynnar alla i slutändan.
Öjvinds beskrivning av hur en krog bör se ut stämmer inte överens med verkligheten, något vi vet efter många års jobberfarenhet på diverse krogar. Spill, spyor och
berusade personer är en del av branschen, något vi ständigt arbetar emot, men som
dock alltid kan komma att finnas en fullsatt kväll. Om Öjvind väljer att göra sina
besök på en standardkväll kommer säkert även han att uppleva miljön annorlunda.
Vi ifrågasätter om det överhuvudtaget finns någon mening att fortsätta slita med
detta när vi ständigt blir ifrågasatta av alkoholhandläggaren istället för att ha en
konkret, uppbyggande dialog.
Gällande rätt – Alkohollagen
3 kap 5 §
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se
till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
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Av kommentaren till denna bestämmelse framgår av ”Handbok Alkohollagen” att
både den som bedriver försäljning och den personal som medverkar vid försäljningen har ansvar för att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Onyktra kunder/gäster får inte ges tillträde till försäljningsstället eller vistas där
utan skall avvisas.
Vid försäljning för förtäring på stället (servering) får gästerna inte serveras alkoholdrycker i sådan omfattning att de blir störande eller onyktra. Serveringen skall
alltså utövas på ett ansvarsfullt sätt.
Också oordning på försäljningsstället skall motverkas. Detta gäller både oordning
som har samband med alkoholförtäringen och sådan som inte är alkoholrelaterad.
Exempel på det senare kan vara att gäster uppträder störande utan att vara påverkade eller att brottslig verksamhet förekommer, till exempel narkotika- eller häleribrott. Uppkommer oordning måste missförhållandena rättas till. Det kan till exempel ske genom att gäster talas till rätta, avvisas eller, om inget annat återstår, att försäljningsstället utryms.
3 kap 8 §
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. /…/.
8 kap 20 §
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas
och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.
Av kommentaren till ovanstående bestämmelse framgår ur ”Handbok Alkohollagen” att det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att
främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Regleringen av serveringsverksamheten är ett medel att nå detta mål. Återhållsamhet i samband med servering av alkoholdrycker är en genomgående princip
i alkohollagen. Jämför prop. 1994/95 sid 57 f. och prop. 2000/01:20 sid 38 f. Jämför också med vad som sägs i kommentarerna /…/ som gäller generellt för alla serveringsställen, avseende kravet på ordning och nykterhet på försäljningsstället.
Bestämmelsen ger uttryck för de principer som skall gälla för drift av en serveringsrörelse. Bestämmelsen fokuserar på återhållsamhet vid servering, vilket är en alkoholpolitisk markering som innebär att verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt
sätt och präglas av måttfullhet. Serveringen av alkoholdrycker får heller inte ske i
sådan omfattning att brister i ordning och nykterhet uppkommer. Serveringsrörelse
där servering av alkoholdrycker är tillåten skall drivas under former så att kravet på
ordning och nykterhet vid varje tillfälle upprätthålls.
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Ett serveringstillstånd ger rätt att serveringsvis sälja alkoholdrycker. Aktuell bestämmelse anger att denna rätt inte kan utnyttjas obetingat.
Tillståndshavaren har alltid det yttersta ansvaret och har ett totalt tillsynsansvar
över den egna restaurangen /…/. Tillståndshavaren kan utse serveringsansvarig person som fullgör uppgiften i dennes ställe. Tillståndshavaren skall också leda och instruera sin personal för att se till att reglerna efterlevs. Personalen skall vara kunnig
nog för sin uppgift och veta hur uppkomna situationer skall hanteras så att den kan
leva upp till bestämmelsen /…/ som föreskriver ett eget ansvar för alla som ”tar befattning med försäljning av alkoholdrycker”, dvs. även serveringspersonalen.
Kravet på ordning och nykterhet innebär till exempel en skyldighet att avbryta serveringen innan problem uppstår.
9 kap 17 §
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Gällande rätt – Tobakslagen
6§
Rökning är trots bestämmelserna i /…../ tillåten i delar av de lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa särskilt avsatts för rökning. Trots bestämmelserna
i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata
rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en
mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte
måste passera genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i
rummen, när rökning pågår. Servering eller andra liknande verksamheter får inte
bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som
har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i
dessa rum. /…/.

Bedömning
Utredarens överväganden
Andra tillsynsbesöket genomfördes kl 00:55-01:05, och inte som kommunicerats kl
00:55-01:55.
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Av polisens händelserapport framgår att en av ordningsvakterna kontaktade polisen
kl 01:18 för att efterhöra om polisen kunde komma eftersom det var mycket folk
både inne och ute och att det var lite bråk på utsidan. Polisen kunde inte komma eftersom man var upptagen med annat. Kl 01:28 kontaktar polisen ordningsvakten
som meddelar att det lugnat ner sig.
Att en ordningsvakt skulle ha ringt in ytterligare en ordningsvakt stämmer alltså
inte.
2015-05-30 kl 23:20-24:00 genomförde kommunen och polisen tillsynsbesök på
The Corner. Även då konstaterades bl.a. öldrickande i rökrum trots att det bara var
36 gäster på stället.
2015-06-30 på eftermiddagen hade förvaltningen ett möte med xx och xx på xx
kontor. Mötet hade begärts med anledning av annons på Facebook där The Corner
marknadsförde sig med ”Bartömning”, och iakttagelser vid tillsynsbesök 2015-0630. Felaktigheterna påtalades. Xx och xx sa att de skulle ta till sig vad som sagts.
Förvaltningen framförde vidare att det inte blev något öppnat tillsynsärende denna
gång, men om man inte bättrat sig till nästa tillsynsbesök kommer tillsynsärende att
öppnas och då kommer även anteckningar från tillsynsbesök 30/5 att finnas med.
Det är den som innehar serveringstillståndet som ska tillse att ordning och nykterhet
råder på serveringsstället och i dess omedelbara närhet.
Som framgår av denna utredning har tillståndshavaren brutit mot denna grundläggande bestämmelse. Grund finns därför att meddela en administrativ åtgärd. De åtgärder som finns att tillgå är att meddela en erinran eller varning. Dessutom finns
möjlighet att återkalla serveringstillståndet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen gör den bedömningen att en varning är en lämplig åtgärd och föreslår
därför denna åtgärd. Detta under förutsättning att Bolaget i fortsättningen följer gällande rätt. Om Bolaget fortfar att bryta mot lagstiftningen så kommer utredning
öppnas på nytt och vad som framkommit i denna utredning kommer att ligga Bolaget till last.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med Förvaltningslagen.
Företräde för kommunstyrelsen
Bolagets representant lägger muntligen fram synpunkter i ärendet inför kommunstyrel
sens ledamöter på dagens sammanträde 2016-02-08.
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Förslag på mötet
Eric Henriksson (S) yrkar att The Corner AB 556889-3332 ska tilldelas en erinran i
stället för varning eftersom det är första gången bolaget är föremål för tillsynsåtgärd
enligt alkohollagen.
Beslutsgång
Ordförande stället Eric Henrikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Utredning/tjänsteskrivelse från handläggare Öivind Skogsberg daterad 2015-11-11
Bolagets svar inkommet 2015-11-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela The Corner AB, 556889-3332, tillståndshavare på serveringsstället The Corner, Torget, Munkfors, erinran enligt 9 kap 17 §
alkohollagen. Att kommunstyrelsen väljer erinran istället för varning motiveras
med att det är första gången The Corner AB är föremål för en åtgärd enligt alkohollagen.
Beslutet skickas till
The Corner AB
Öivind Skogsberg
Akten
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Dnr: 16-023-700

Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – Altans Restaurang & Pizzeria, Munkfors
Pizzeria PCI HB, 969763-7354,(Bolaget) har meddelats tillstånd att servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Altans Restaurang & Pizzeria, Torget, Munkfors.
Kommunen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622), samt om åtgärd i form
av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.
Utredning
2015-11-02 öppnades tillsynsutredning med anledning av konstaterade missförhållanden i samband med tillsynsbesök 2015-11-01.
2015-11-01 kl 00:15-00:25 genomförde kommunen tillsammans med polismyndigheten tillsynsbesök enligt alkohollagen vid Altans Restaurang & Pizzeria i Munkfors.
Av anteckningarna från besöket framgår att på entrédörren fanns en skylt som förklarade att det skulle vara nattöppet till kl 03:00. Direkt innanför entrédörren finns en tresits soffa. I denna finner vi en man i 30-års åldern liggande djupt sovande helt synlig
för alla in- och utpasserande. Enligt uppgift väntade han på en person som var inne
och åt mat. Inne i restaurangen fanns 7 gäster vid 2 bord.
När vi diskuterade hur nattöppet ska gå till med Altan Toprak (anmälningsförfarande,
hur hantera alkoholhaltiga drycker och marknadsföring av dessa, stängning etc) vaknar
den sovande mannen och är mycket otrevlig i sitt språk och högljudd. Vi lämnar lokalen.
Kommunen begärde skriftligt svar på ovan sagda senast 2015-12-01.
Inkommer inget svar kan ärendet komma att avgöras på de uppgifter som finns.
Bolagets svar
2015-12- 09 inkom följande svar:
Jag vill härmed förklara att jag numera är införstådd med att restaurangen skall hållas stängd minst en timma innan ev. nattöppet.
När alkoholinspektören tillsammans med den civilklädda polisen, besökte restaurangen hade helt nyligen två personer kommit in på Altans, varav den ene gjorde en
beställning i kassan. Den andre som var alkoholpåverkad nekades att komma in på
serveringen. Han hänvisades därför till väntavdelningen i väntan på att hans kompis
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skulle äta klart. P.g.a. att hans vän skulle äta här inne ville jag inte låta honom vänta
ute i kylan i hans tillstånd. Då visste jag inte om jag handlat rätt eller inte.
Gällande rätt – Alkohollagen
3 kap 5 §
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån
förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att
ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Av kommentaren till denna bestämmelse framgår av ”Handbok Alkohollagen” att
både den som bedriver försäljning och den personal som medverkar vid försäljningen
har ansvar för att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Onyktra kunder/gäster får inte ges tillträde till försäljningsstället eller vistas där utan
skall avvisas.
Vid försäljning för förtäring på stället (servering) får gästerna inte serveras alkoholdrycker i sådan omfattning att de blir störande eller onyktra. Serveringen skall alltså
utövas på ett ansvarsfullt sätt.
Också oordning på försäljningsstället skall motverkas. Detta gäller både oordning som
har samband med alkoholförtäringen och sådan som inte är alkoholrelaterad. Exempel
på det senare kan vara att gäster uppträder störande utan att vara påverkade eller att
brottslig verksamhet förekommer, till exempel narkotika- eller häleribrott. Uppkommer oordning måste missförhållandena rättas till. Det kan till exempel ske genom att
gäster talas till rätta, avvisas eller, om inget annat återstår, att försäljningsstället utryms.
3 kap 8 §
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller
andra berusningsmedel. /…/.
8 kap 19 §
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. /…/.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. /…/.
Av kommentarerna till ovanstående bestämmelse framgår att om en rörelse önskar
övergå till servering av lättdrycker eller öl efter serveringstidens utgång krävs, för att
bestämmelserna om utrymning skall kunna upprätthållas, att rörelsen håller stängt viss
tid efter att serveringsstället utrymts. Bestämmelsen motsvarar 6 kap 4 § i gamla alkohollagen och där framgick som allmänt råd att: Efter det att restaurangen är utrymd bör
den hållas stängd minst en timme innan den öppnas för servering av lättdrycker eller
öl.
Någon möjlighet att medge utsträckning av tiden för utrymning finns inte.
Praxis har blivit att serveringsstället ska var stäng i 90 minuter mellan de olika serveringsalternativen, 30 min utrymning och 60 min stängt enligt allmänt råd.
Justerandes sign
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8 kap 20 §
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och
att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.
Av kommentaren till ovanstående bestämmelse framgår ur ”Handbok Alkohollagen”
att det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Regleringen av serveringsverksamheten är ett medel att nå detta mål. Återhållsamhet i samband med servering av alkoholdrycker är en genomgående princip i alkohollagen.
Jämför prop. 1994/95 sid 57 f. och prop. 2000/01:20 sid 38 f. Jämför också med vad
som sägs i kommentarerna
/…/ som gäller generellt för alla serveringsställen, avseende kravet på ordning och
nykterhet på försäljningsstället.
Bestämmelsen ger uttryck för de principer som skall gälla för drift av en serveringsrörelse. Bestämmelsen fokuserar på återhållsamhet vid servering, vilket är en alkoholpolitisk markering som innebär att verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt och
präglas av måttfullhet. Serveringen av alkoholdrycker får heller inte ske i sådan omfattning att brister i ordning och nykterhet uppkommer. Serveringsrörelse där servering av alkoholdrycker är tillåten skall drivas under former så att kravet på ordning och
nykterhet vid varje tillfälle upprätthålls.
Ett serveringstillstånd ger rätt att serveringsvis sälja alkoholdrycker. Här aktuell bestämmelse anger att denna rätt inte kan utnyttjas obetingat.
Tillståndshavaren har alltid det yttersta ansvaret och har ett totalt tillsynsansvar över
den egna restaurangen /…/. Tillståndshavaren kan utse serveringsansvarig person som
fullgör uppgiften i dennes ställe. Tillståndshavaren skall också leda och instruera sin
personal för att se till att reglerna efterlevs. Personalen skall vara kunnig nog för sin
uppgift och veta hur uppkomna situationer skall hanteras så att den kan leva upp till
bestämmelsen /…/ som föreskriver ett eget ansvar för alla som ”tar befattning med
försäljning av alkoholdrycker”, dvs. även serveringspersonalen.
Kravet på ordning och nykterhet innebär till exempel en skyldighet att avbryta serveringen innan problem uppstår.
9 kap 11 §
Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen /…/.
Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller avbrott sker i den. Om
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse
för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.
Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.
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9 kap 17 §
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bedömning
Det är den som innehar serveringstillståndet som ska tillse att ordning och nykterhet
råder på serveringsstället och i dess omedelbara närhet.
Som framgår av denna utredning har tillståndshavaren brutit mot denna grundläggande
bestämmelse. Tillståndshavaren har också i sitt svar vidgått de faktiska omständigheterna
Grund finns därför att meddela en administrativ åtgärd. De åtgärder som finns att tillgå
är att meddela en erinran eller varning. Dessutom finns möjlighet att återkalla serveringstillståndet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen gör den bedömningen att en erinran är en lämplig åtgärd och förslår därför denna åtgärd. Detta under förutsättning att Bolaget i fortsättningen följer gällande
rätt. Om Bolaget fortfar att bryta mot lagstiftningen så kommer utredning öppnas på
nytt och vad som framkommit i denna utredning kommer att ligga Bolaget till last.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med Förvaltningslagen.
Beslutsunderlag
Utredning och tjänsteskrivelse från handläggare Öivind Skogsberg daterad 2015-1204.
Bolagets svar inkommet 2015-12-09.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Pizzeria PCI HB, 969763-7354, tillståndshavare på serveringsstället Altans Restaurang & Pizzeria, Torget, Munkfors, erinran enligt 9 kap 17 § alkohollagen.
Beslutet skickas till
Pizzeria PCI HB, Altans Restaurang & Pizzeria, Torget, Munkfors
Öivind Skogsberg
Akten
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Dnr: 283-15-311

Remissyttrande regionalt trafikförsörjningsprogram 20172021 för Värmlands län
Sammanfattning
En remiss angående Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands
län har inkommit från Region Värmlands kollektivtrafiknämnd. Förslaget är en revidering av det program som antogs 2013. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska
fastslå mål och strategier för kollektivtrafiken i länet.
Programmet innehåller fyra ekonomiska alternativ med en kostnadsökning per år från
år 2016 på 411 Mkr till 476 Mkr för år 2021 enl. alternativ ett. Enligt alternativ fyra
ökar kostnaden för samma period från 411 Mkr till 584 Mkr.
Munkfors föreslår alternativ ett.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige lämnar bifogat remissyttrande - Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län Dnr: KS 283-15-311, som remissyttrande på Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-22
Remissvar-Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands
län 2016-01-22
Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län, med
komplettering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lämnar bifogat remissyttrande - Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län Dnr: KS 283-15-311, som remissyttrande på Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län
Beslutet skickas till
Region Värmlands kollektivtrafiknämnd
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Dnr: 284-15-100

Besvarande av motion från Centerpartiet
Sammanfattning
Centerpartiet i Munkfors har genom Martina Nilsson (C), Jonas Persson (C) samt
Peter Ingmarsson (C), lämnat in en motion angående lägenheter i Munkfors och
företagstomter i Ransäter. Motionärerna efterlyser nya lägenheter och byggbara
tomter för småföretag i Ransäter.
De vill att kommunstyrelsen beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Utreda olika förslag för att få fram fler lägenheter inom kommunen
Fler lägenheter byggs och befintliga gamla repareras till modernare standard
Undersöka lämplig mark för småföretag i Ransäter
Komma med förslag till kommunfullmäktige om utveckling av Ransäter som
småföretagsområde och boendeområde

Socialdemokraternas KS-grupp har lämnat ett svar på motionen som de föreslår ska
vara kommunstyrelsen svar.
Svaret lyder:
” Vi håller med om behovet som beskrivs i motionen. Så till den grad att vi redan
lagt in ett mål om detta i kommunens budget för i år. När det gäller att utreda
förslag för hur vi ska få fram fler lägenheter i kommunen har vi redan föreslagit att
kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för att utreda hur
bostadssituationen ska lösas nu och framöver.
Att renovera lägenheter till en modernare standard har Munkforsbostäder redan
börjar arbeta med.
Att undersöka lämplig mark för småföretag i Ransäter är förvisso en god avsikt.
Men vi anser att kommunfullmäktige ska se till kommunen som helhet. Dessutom
finns det redan, som tidigare nämnts, ett budgetmål som täcker det här behovet.”
Förslag på mötet.
Mats Almemark (L), Peter Ingmarsson (C) och Patrik Hellström (M) yrkar bifall till
Centerpartiets motion i dess helhet.
Mathias Lindquist (S) med instämmande av Erik Henriksson (S) yrkar bifall till Sgruppen i KS förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Almemarks, Peter Ingmarsson och Patrik
Hellströms yrkande och S-gruppen i KS yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar ställa sig bakom S-gruppens förslag.
Beslutsunderlag
Centerpartiets motion inkommen 2015-11-13 Kf 2015 § 165
Justerandes sign
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Socialdemokraternas svar inkommet 2016-01-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar S-gruppen i KS svar som sitt.
Reservationer
Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (L) och Patrik Hellström (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
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Dnr: 047-16-945

Utredning om alternativa associationsformer
(företagsformer) Munkfors stadsnät (fibernätet)
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande efterfrågar förslag på alternativa företagsformer för framtida drift av Munkfors stadsnät. En utredning som redovisar alternativen och andra jämförbara kommuners lösningar utgör ett bra underlag i
denna process.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjliga alternativa associations
former för Munkfors stadsnät.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-26
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjliga
alternativa associationsformer för Munkfors stadsnät.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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Ny detaljplan för området före detta Solgården/Solåsen
Detaljplanen för området Solgården/Solåsen är i dagsläget avsedd för allmänna
ändamål. En detaljplan som tillåter bostäder behövs, enligt ett politiskt initiativ från
Socialdemokraterna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet service i uppdrag att ta fram en reviderad detaljplan för området före detta Solgården/Solåsen där ändamålet är bostäder.
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278-12-945

Bidragsansökan fiberutbyggnad
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. Taxa för anslutning antogs av KF § 25 2014-12-09 Därefter har utbyggnaden påbörjats.
Ärendet
Munkfors kommun har möjlighet att hos Tillväxtverket och hos Region Värmland söka
medel för utbyggnad av fiberstamnät. Förutsättningarna för att söka stödet är att det finns
företag dit vi avser att bygga samt att ingen av marknadens aktörer har eller avser att
bygga fibernät till samma område.
För att delge marknadens aktörer Munkfors kommuns planer på utbyggnad samt att ge
dem möjlighet att ange om de har fiber eller avser att förlägga fiber på de här sträckorna
kallas de av Region Värmland till ett samrådsmöte. Under förutsättning att marknadens
aktörer inte har några planer på utbyggnad kan kommunen söka stöd.
IT-chefen har tagit fram ett förslag på sträckor som kan vara föremål för bidragsansökan
(se bilaga 1) samt kartlagt vilka företag som finns efter de tänkta sträckorna (se bilaga 2)
och en kostnadsberäkning för utbyggnaden och det stöd som är möjligt att ansöka (se bilaga 3)
Munkfors kommun har möjlighet utifrån underlaget att söka stöd för en utbyggnad som
kostnadsberäknats till 7 265 000 kr. De medel vi då kan söka är från Tillväxtverket
3 635 500 kr och från Region Värmland 1 816 250 kr. Kommunens insats blir då
1 816 250 kr.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att söka stöd samt att anslå investeringsbudget enligt
förslaget och uppdrar åt IT-chefen att ansöka om stödet.
Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att söka stöd samt att anslå investeringsbudget enligt
förslaget och uppdrar åt IT-chefen att ansöka om stödet.
Beslutet skickas till
IT-chef Kerstin Sandberg
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Dnr: 035-16-706

Korrigerring maxtaxan inom äldreomsorgen
Socialnämnden föreslog i november kommunfullmäktige nya avgifter för 2016. Här
fanns en förändring av maxtaxan för äldreomsorgen, med förslag om en höjning från
den 1 januari.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015 i enlighet med socialnämndens
förslag.
Detta förslag byggde på en departementspromemoria, med förslag om höjning från
den 1 januari 2016. I samband att förslaget behandlades i budget vägdes ett antal remissinstansers förslag in och ett av dessa var att inte införa höjningen förrän 1 juli
2016.
Skälen var i korthet följande:
Regeringen är angelägen om att kommunerna ska ges rimliga planeringsförutsättningar och
hinna fatta beslut om höjt avgifts-tak före minskningen av statsbidraget. Mot bakgrund av
kommunallagens krav på beredning av fullmäktiges ärenden, bedömer regeringen att ett
ikraftträdande den 1 juli 2016 tar tillräcklig hänsyn till kommunernas planeringsförutsättningar.

Ovanstående förändring innebär att kommunfullmäktiges beslut behöver justeras enligt följande.
Maximal månadsavgift januari-juni 2016: 1772 kronor
Maximal månadsavgift från den 1 juli 2016: 1991 kronor
Korttidsboende: 59 kr/dygn (jan-juni) och 66 kr/dygn från 1 juli 2016
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar tidigare beslut, § 175/ 2015 i enlighet med ovanstående
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf verksamhetschef Kjell Handfast
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ändrar tidigare beslut, § 175/ 2015 i enlighet med ovanstående
förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr: 15/SOC112-700

Samverkan genom social myndighetsutövning
Sunne-Torsby-Hagfors-Munkfors kommuner
Förvaltningscheferna/avdelningscheferna (utredningsgruppen) har tidigare upprättat
ett förslag till att starta en gemensam myndighetsutövning i Sunne, Munkfors,
Torsby och Hagfors.
På uppdrag av Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun har utredningsgruppen återigen gått igenom underlaget och även förnyat en del av erfarenheter från ”Norra Dalarnas Myndighetsservice”. Utredningsgruppen bedömer att
den gemensamma verksamheten bör omfatta LSS-handläggning, biståndshandläggning inom SoL gällande hemtjänst, särskilt boende/korttidsboende och socialpsykiatri samt handläggning av familjehem och familjerätt. Organisationen kan ske i en
”gemensam nämnd” som juridisk form. Finansiering ska ske proportionellt gentemot befolkningstalen. Vissa frågor behöver dock utredas mer noggrant p.g.a. förändrade förutsättningar och lagstiftning.
Uppdrag
 Utredningsgruppen föreslår att en extern utredare tillsätts med uppdrag att
klargöra nedanstående:









Förslag på lämplig organisationsform. Styrning och ledningsfrågor. Roller
och ansvarsfrågor.
Hur kontakter och samverkan bör se ut mellan den gemensamma verksamheten och på respektive kommuns ”utförarverksamhet”.
Förslag på lämplig lokalisering.
Hur många tjänster behöver tillföras den gemensamma verksamheten för respektive område?
Hur en tänkt verksamhet bör finansieras, bland annat genom kostnadsfördelning mellan kommunerna.
Vad som krävs för en gemensam verksamhet, bland annat gemesamma riktlinjer, it-system, avgifter, rutiner.
Beskriva för- och nackdelar när det gälelr bland annat kvalité, personalkontinuitet, rekrytering.
ÄBIC:s betydelse för deltagande i gemensam organisation.

Tidsplan
Utredningen bör färdigställas under våren 2016, och kunna presenteras för utredningsgruppen inklusive socialnämnds- och utskottsorföranden under maj/juni. Utredningen bedöms omfatta motsvarande en deltidstjänst under tre månader.
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Finansiering
Kommunerna finansierar utredaren utifrån befolkning (150930).
Sunne 32,5 %
Torsby 29,5 %
Hagfors 29 %
Munkfors 9 %
Förslag på upphandling av utredning
Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun beslutar samfällt att föreslå en utredning med uppdrag enligt ovan ska handlas upp av Torsby kommun till
en maximal kostnad av 200 000 kr för att fördelas mellan kommunerna enligt ovan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anlita en extern utredare för ovan beskrivet uppdrag
samt uppdra åt Torsby kommun att ansvara för upphandling inom angiven ram.
2. Munkfors del av kostnaden, 18 000 kronor, finansieras med pengar ur kommunstyrelsens budgetreserv. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner tar
likvärdiga beslut.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2016-02-08

Ks § 12

25 (34)

Dnr: 034-16-706

Avgifter för hjälpmedel och förändringar av riktlinjer
Av underlag daterat den 14 januari 2015 framgår bakgrund till förslag om avgifter för
hjälpmedel.
Hjälpmedelsnämnden(gemensam för landstinget och kommunerna) beslutade i april
2014 att en översyn av hjälpmedelspolicy, styrdokument och förskrivning av hjälpmedel skulle göras, för att möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hjälpmedelsverksamhet inom landstinget och kommunerna. I uppdraget ingick även att förtydliga vilka
hjälpmedel som går att förenkla och förtydliga förskrivningarna kring, eller som kan
hanteras som egenansvar för brukaren.
Hjälpmedelsnämnden fastställde den 13 mars 2015 en hjälpmedelspolicy. Från denna
har riktlinjer utarbetats. Som en del av riktlinjearbetet har förslag om avgifter tagits
fram.
Hjälpmedelsnämnden beslutade den 27 november 2015 att fastställa nya riktlinjer och
rekommendera landstingets och kommunernas fullmäktige att fastställa enhetliga avgifter för hjälpmedel.
Riktlinjer är gällande från den 1 januari 2016 och avgifterna föreslås gälla från den 1
april 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa de av hjälpmedelnämnden föreslagna avgifterna.
Beslutsunderlag
Underlag, daterat den 14 januari 2015
Förslag till avgifter daterat den 27 november 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer de av hjälpmedelnämnden föreslagna avgifterna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr: 033-16-020

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
Av underlag daterat den 14 januari 2016 framgår uppdrag och funktion för verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen(hsl). Lagstödet finns i 29 § hsl. Det är vårdgivaren(kommunstyreslen) som utser verksamhetschefen.
I den gamla organisationen hade socialnämnden beslutat att utse socialchefen som
verksamhetschef enligt HSL.
I den nya organisationen är det lämpligaste att verksamhetschefen för Omsorg och
stöd utses som verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser verksamhetschefen för omsorg och stöd som verksamhetschef
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutsunderlag
Underlag, daterat den 14 januari 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser verksamhetschefen för Omsorg och stöd som verksamhetschef
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutet skickas till
Tobias Nyåker
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Dnr: 036-16-700

Rapportering enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda
gynnande beslut.
Varje kvartal skall socialnämnden rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, SoL och 9 § Lagen
om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre månader.
Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur
många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut.
För fjärde kvartalet 2015 finns inga beslut att rapportera för SOL avseende äldreomsorgen
eller inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
Det finns inte heller några beslut att rapportera när det gäller LSS eller individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningens förslag till beslut
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Socialnämndens kvartalsrapport till IVO för fjärde kvartalet 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Dnr: 037-16-730

Förtydligande om trygghetsboendet
I december 2012 beslutade socialnämnden att successivt omvandla servicelägenheterna på Tallåsvägen 10 till trygghetsboende.
Av underlag daterat den 17 januari 2016 framgår vilka kriterier som socialnämnden
fastställde. Där redovisas också skälen för att flera av dem behöver omprövas.
Vidare framgår hur dagcentralens värdinnefunktion fungerar idag och vilka förändringar som är aktuella där.
För att underlätta förståelsen av trygghetsboendets funktion planeras följande:

en tydligare informationsbroschyr tas fram

hemtjänstgruppen kommer att flytta till andra lokaler

dagcentralens värdinnefunktion ska tydliggöras
Inflyttningskriterierna föreslås ändrade till följande

70 år eller äldre, avsteg kan göras i speciella fall

Personer med varaktigt funktionshinder
Aktiviteterna ska vara inriktade på samvaro och ge möjligheter till att göra saker som
stimuleras och ökar livskvaliten. Någon allmän matservering ska inte erbjudas.
Förvaltningens förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen ändrar inflyttningskriterierna i enlighet med förslag
2.Åtgärderna i övrigt återemitteras tilll Omsorg och stöd för vidare utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Kjell Handfast daterad 17 januari 2016
Kommunstyrelsens beslut
1.Kommunstyrelsen ändrar inflyttningskriterierna i enlighet med förslag
2.Åtgärderna i övrigt återemitteras tilll Omsorg och stöd för vidare utredning.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Munkforsbostäder
RKHF
Verksamhetschef OoS
Biståndshandläggare
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Dnr 293-15-002

Revidering av delegeringsordning för
Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Med anledning av förändrad kommunorganisation från 1 januari 2016 finns en nyligen beslutad delegeringsordning för kommunstyrelsen. Delegeringsordningen är omfattande och revidering för att anpassa till lagstiftning mm kommer göras löpande efter behov.
För delegering med beslutanderätt under Nr 10.26 -10.30 ska person enligt lag namnges.

Förvaltningens förslag till beslut
Ny delegeringsordning föreslås med namngivna personer under Nr 10.26 - 10.30.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-18
Delegeringsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ny delegeringsordning för kommunstyrelsen gällande från
2016-03-01 där Pia Falk (S) anges som ordinarie delegat med Christer Nilsson (S) som
ersättare under nummer 10.26-10.30 i delgationsordningen. Som ersättare för Pia Falk
och Christer Nilsson utses Eric Henriksson (S) och Håkan Larsson (S).
Beslutet skickas till
Akten
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Dnr: 316-15-373

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken ang. ny nätkoncession för 130 kV kraftledningen mellan Munkfors och Kil
Ärendet
Ellevio AB (fd Fortum Distribution AB) planerar att bygga om den befintliga
130kV kraftledningen mellan Munkfors och kil. Kraftledningen om sträcker
sig genom Munkfors, Forshaga och Kils kommuner behöver ersättas med en
ny ledning för att möta framtida krav på överföringskapacitet och
driftsäkerhet. Åtgärderna är så pass omfattande att det krävs att ett nytt
tillstånd söks för ledningen s.k. nätkoncession för linje. I tillståndsprocessen
har ett samrådsunderlag upprättats daterat 2015-12-01.
Munkfors kommuner har getts möjlighet att som berörd fastighetsägare lämna
synpunkter i samrådsprocessen. Avsikten med samrådet är att informera om
projektet och erhålla synpunkter som bör beaktas för hänsyn till lokalisering,
omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
För den planerade ledningen har flera alternativa stråk studerats, ett stråk som
följer befintlig ledningssträckning till stora delar (stråk 1), ett stråk väster om
Klarälven (stråk 2), och ett kabelstråk (stråk 3). På sträckor som bedömts som
svårframkomliga med hänsyn till bebyggelse och andra intressen har
alternativa lösningar studerats. Även ett nollalternativ (ombyggnad på
nuvarande plats) redovisas. Nollalternativet i detta fall innebär att koncession
för den planerade ombyggnationen inte medges.
Även miljö- och byggnämndens arbetsutskott har lämnat synpunkter på samrådshandlingen. Utskottet beskriver markledningens fördelar i sitt yttrande
och förordar en markförläggning av ledningen. Munkfors kommun har i
Översiktsplan 2013 fastlagt ambitionen att kraftledningar inom tätbebyggda
områden i så hög grad som möjligt markförläggs och är därmed av samma
mening som miljö- och byggnämndens arbetsutskott.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och byggnämndens arbetsutskotts synpunkter i den utsträckningen det rör Munkfors kommun, samt erinrar om att det av
kommunens översiktsplan framgår att kommunens ambition är att kraftledningar inom
tätbebyggda områden i så hög grad som möjligt markförläggs.
Beslutsunderlag
Ellevio samrådsunderlag 2015-12-01
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2016-01-19.
Kommunchefens yttrande 2016-02-01
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och byggnämndens arbetsutskotts synpunkter i den utsträckningen det rör Munkfors kommun, samt erinrar om att det av
kommunens översiktsplan framgår att kommunens ambition är att kraftledningar inom
tätbebyggda områden i så hög grad som möjligt markförläggs.
Beslutet skickas till
Arkiv
Utskottet för service
Miljö- och byggnämnden för Forshaga Munkfors
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Dnr: KS055-16-000

Anmälningsärenden
Verksamhetsberättelse för energirådgivning
Dnr: KS041/16
Ändringar i socialförsäkringsbalken, cirkulär SKL 16:03
Dnr: KS040/16
Nationell lägesbild flyktingsituationen, MSB
Länsstyrelsen, inbjudan till konferensen ”Sverige tillsammans”
Handlingsprogram enl. lagen om skydd mot olyckor
Dnr: KS197/15
SKL cirkulär 15:31 överenskommelse bestämmelser för
traineeejobb
Dnr: KS286/15
SKL cirkulär 15.32 huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor
Dnr: KS289/15
Värmlands läns författningssamling 17 FS 2016:1
Dnr: KS 028/16
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ang. ramavtal
Dnr: KS012/16
Delårsrapport Värmlands läns kalkningsförbund
Dnr: KS310/15
Protokoll inspektion över kommunens överförmyndarverksamhet Dnr: KS300/15
Cirkulär SKL 15:39 ersättning enligt SoL och LSS
Cirkulär SKL 15:34 Hyreshöjning för lokaler med avtal anslutna
till konsumentprisindex
Cirkulär SKL 15:36 Värdesäkring av ersättning till lärare,
skolledare och syofunktionärer
Cirkulär SKL 15.35 Pensionsbestämmelser för teater och
musikverksamhet i kommunal regi
Cirkulär SKL 15:37 Ersättningar vid familjehemsvård m.m.
Cirkulär SKL 15:38 Ersättningar till kontaktfamiljer/
kontaktpersoner enligt SoL
Årsmöte Friskvården i Värmland
Dnr: KS 308/15
Underrättelse förhandsbesked från miljö- och
Byggförvaltningen
Dnr: KS292/15
Länsstyrelsen: Beslut bidrag ur bygdeavgiftsmedel
från Klarälvens regleringsfond
Dnr: KS303/15
Nils Holgerssonrapporten
Dnr: KS299/15
Räddningstjänsten Karlstadsregionen om arbetet med
förbundskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser
Dnr: KS054/16
Länsstyrelsen: databas förorenade områden
Dnr:KS019/16
Myndigheten för delaktighet: Enkät kulturfrågor
Dnr: KS014/16
Region Värmland: Verksamhetsplan
Dnr: KS298/15
Transportstyrelsen nyhetsbrev Trafik och väg
Småkom nyhetsbrev
Stål och verkstad: Nyhetsbrev
Sveriges ekokommuner: Information
SLU: Fiber till landsbygde
Dnr: 042/16
Delårsrapport Värmlands Läns kalkningsförbund
Dnr:310/15
Socialstyrelsen: Stimulansmedel för ökad bemanning inom
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äldreomsorgen
Socialstyrelsen: Stadsbidrag
Tillsyn enligt Miljöbalken Munkfors kommunförråd
SKL: Behov av reglerändringar med anledning
av flyktingssituationen
MSB: Nationell lägesbild flyktingsituationen
Stål & Verkstad: Inbjudan temadag innovation
Överförmyndarnämnden: Budgetuppfölning
och verksamhetsplan
Protokoll hjälpmedelsnämnden
Protokoll Värmlands Läns kalkningsförbund
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden
Protokoll Miljö- och Byggnämnd
Sammanträdestider 2016 Utskott Lärande och stöd

Dnr: 044/16
Dnr: 046/16
Dnr: 043/16
Dnr: 051/16
Dnr: 050/16
Dnr: 052/16
Dnr: 053/16

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade anmälningsärenden och lägger dem till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade anmälningsärenden och lägger dem till handlingarna.
Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning delegationsbeslut
Leveransavtal el
Anställningar Tallåsgårdens och
Ransäters förskolor
Anställningar Munkerudsskolan

Dnr: KS027/16
Dnr: KS010/16
Dnr: KS007/15

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut.
Beslutet skickas
Akten
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