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Kf § 16

Upprop
Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ersättare göres på till protokollet bifogad sammanträdeslista………….………………Bilaga Kf § 16
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Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan:
§ 31 Fyllnadsval av ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående
korrigering
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Kf § 18

Information om IOGT-NTO
Alice Karlberg, ordförande i IOGT-NTO Logen 290 E.G. Geijer, hälsar välkommen
och informerar om föreningens historia och verksamhet. Av informationen framgår
bland annat följande:
Föreningen är cirka 130 år gammal
Föreningen har alltid drivits ideellt
Målet är att skapa ett nyktrare samhälle, utan alhohol och droger
Det anordnas en rad evenemang i Stensdalens ordenshus, exempelvis buggkurser, sommarcafé, barngrupper, berättarcafé etc.
Sommaren 2014 hålls sommarcaféet öppet för tredje året i rad. Öppet fyra
dagar i veckan. Har tidigare somrar haft besökare från många olika länder.
Under 2014 var det aktiviteter i lokalen 140 dagar.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kf § 19

Information från Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Åsa Bergsten, förbundsdirektör, informerar om Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Av informationen framgår bland annat följande:
Exempel på viktiga händelser 2013 är:
- Lokalförsörjningsprogram: Nyinvigning i Grums. Byggstart i Väse
- Eldstadsrelaterade bränder: Nätverk för att förebygga
- Behövsinventering av trygghetsarbete
- FiP-bil till Kil
- Utredning ”God ekonomisk hushållning”
- Premiär för E-tjänster
Exempel på måluppfyllelse 2013:
- Antalet bostadsbränder har minskat i förhållande till referensåret 2010,
men andelen eldstads- och spisrelaterade ökar.
- Andelen kvinnor i förbundet är 12 % vilket är oförändrat jämfört med
2012
- 100 % är nöjda eller mycket nöjda med den utbildning de fått på räddningstjänsten
- Målet att samtliga räddningsstyrkor ska erhålla förlarm inom en minut är
uppfyllt.
- Bra resultat i ledar- och medarbetarundersökningen 2014, men förbättringsområden finns.
- Inga allvarliga arbetsskador eller tillbud under 2013.
Ekonomisk redovisning:
- Resultat + 3 668 tkr
- Stora engångseffekter: omräkning pensionsskuld, återbetalning AFAförsäkring, RiB-utbildning och tilläggsuppdrag.
- Sänkning av kostnadsnivån 1,0 mnkr
- Likvida medel per 31 december 36 336 tkr
- Eget kapital 26 690 tkr
- Soliditet 33,2 %
- Finansiella målen uppnås
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Framtiden:
- Suicidprevention
- Breddat trygghetsarbete
- Lokalförsörjningsprogrammet
- Jämställdhet och mångfald
- God ekonomisk hushållning
- Rekrytering av RiB-nya lösningar för glesbygd
- Översyn av styrmodell, målformuleringar
Aktuellt för Munkfors:
- Räddningsstyrka 1+4, 99 st larm år 2013
- Behovsinventering trygghetsarbete
- Trygghetsvandring
- Samverkan ungdomsfrågor
- Först ut i arbetet med suicidprevention
- Eventuellt sommarläger för skolungdomar
- Internt säkerhetsarbete
- Ny risk- och sårbarhetsanalys
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kf § 20

Information om Munkfors IBK
Lennart Hallberg, eldsjäl i föreningen, informerar om Munkfors IBK. Av informationen framgår bland annat följande:
Munkfors IBK bildades 1991. Var först en klubb för damer, men slogs ihop
med Munkfors IF 2003.
Sedan starten har Munkfors IBK dam vunnit serien sex gånger. Har gjort två
säsonger i elitserien, sex säsonger i division 1 samt 14 säsonger i division 2.
Säsongen 13/14 kom laget på nionde plats i division 1.
Ligger på andra plats i Värmlands ”maratontabell”. 568 poäng på 356 matcher.
Säsongen 13/14:
- 206 aktiva: 44 i dam A+U, 38 i herr A+U, 65 i flicklag, 59 i pojklag.
- Totalt 75 seriematcher i Forsnäshallen: 19 för dam A+U, 16 för herr A+U,
23 för flickorna, 17 för pojkarna.
Exempel på resultat under säsongen 13/14:
- Damlaget blev nia och behöll sin division 1-plats
- Serieseger för Dam U i division 5
- Serieseger Flickor klass 3
- Serieseger Flickor klass 4
- 5:e plats Herr A div 4
- 3:e plats Herr U div 5
- 3:e plats pojkar klass 1
Information om klubbens situation och Forsnäshallen:
- Svenska innebandyförbundet ger förmodligen dispens för ännu en säsong i
division 1. Det måste dock upprättas en åtgärdsplan för förbättringar.
- Hallen är i dåligt skick, framförallt golvet.
- Drömmen är en ny fräsch hall, med en plan i storlek 40x20
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-08

Kf § 21

Information om Munkfors Energi
Jörgen Karlsson, vd, informerar om Munkfors Energi. Av informationen framgår
bland annat följande:
Resultat 2013: +585 tkr (+576 tkr efter skattekostnader).
År 2012: –1 119 tkr.
Starten av 2014 visar på sämre resultat än budgeterat. Några orsaker är:
- Temperaturen mycket mildare än normalt
- Lägre intäkter på försäljning av el
- Lägre produktion av el på grund av ett lagerhaveri.
- Lägsta elpriset på sju år
Produktionskostnaderna hittils 2014 är 850 tkr lägre än budget och anledningen är det producerats runt 5 GWh mindre.
Amorteringar enligt plan under första kvartalet, med 2,3 mkr.
Belåningen är den 31 mars 108 Mkr
Årsprognosen på nettoresultatet är positivt, cirka 2,5-3 mkr.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kf § 22

Information om Munkforsbostäder
Anders Pettersson, vd, informerar om Munkforsbostäder. Av informationen framgår bland annat följande:
Resultat 2013: + 39 tkr (Budget -146 tkr)
Tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg slutfördes under året, inflyttning skedde 1 augusti.
- Kostnad 24,1 mkr. Budgeterat: 27,7 mkr.
- Alla lägenheter uthyrda.
Hyresförhandlingar 2+2%
Antal lediga lägenheter 1 april: 19
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kf § 23

Föredragning av kommunens och koncernens årsreovisning
för år 2013. Ajournering för allmänhetens frågestund avseende kommunens och koncernens årsredovisning för år
2013
Ekonomichef Björn Fogelberg informerar om kommunens och koncernens årsredovisning för 2013. Av informationen framgår bland annat följande:
Kommunen visar ett positivt resultat 2013 på 1,8 mkr. Var på väg mot ett
minus, men klarade plus. Positivt resultat för åttonde året i rad.
Koncernens resultat 2013: +2,2 mkr.
Totalt 338 anställda (tillsvidare + visstid) 2013. Var 334 anställda 2012.
Sjukfrånvaron ökade från 3,98 (2012) till 4,38 (2013). Är fortfarande en låg
siffra.
Uppföljning av mål.
Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19.55-19.56 för allmänhetens frågestund.
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Dnr 92-14-042

Revisionsberättelse för år 2013
Sammanfattning
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse
för år 2013.
Revisorerna avstyrker att socialnämnden, som visar ett totalt underskott mot budget på
14 mkr, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Revisorerna riktar en anmärkning mot kommunstyrelsen, som har det övergripande
ansvaret.
Trots anmärkningen som riktas mot kommunstyrelsen tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen och nämnderna, förutom socialnämnden, samt de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna, förutom socialnämnden, beviljas ansvarsfrihet.
Behandling vid dagens sammanträde
Kommunrevisor Pauli Björklund (C) föredrar revisionsberättelsen för år 2013 och föreslår följande:
Avstyrka att socialnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Trots den anmärkning som riktas mot kommunstyrelsen tillstyrka att kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Tillstyrka att kultur- och utbildningsnämnden och valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Tillstyrka att de gemensamma nämnderna miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden, hjälpmedelsnämnden och drift- och servicenämnden samt
kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Tillstyrka att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2014-03-25
Revisionsberättelse för år 2013 daterad 2014-03-25
Granskning av årsredovisning 2013
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Dnr 92-14-042

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
1. Rikta anmärkning mot socialnämnden, trots anmärkningen bevilja socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för år 2013.
2. Bevilja kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
3. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
nämnden ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
4. Bevilja valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet
för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
5. Bevilja de gemensamma nämnderna miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, hjälpmedelsnämnden och drifts- och servicenämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Rikta anmärkning mot socialnämnden, trots anmärkningen bevilja socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för år 2013.
Följande fullmäktigeledamöter eller tjänstgörande ersättare deltar ej i överläggningen eller beslutet på grund av jäv:
Åsa Törnkvist (FP), Eric Henriksson (S), Håkan Larsson (S), Vanja Persson (FP).
2. Bevilja kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
Följande fullmäktigeledamöter eller tjänstgörande ersättare deltar ej i överläggningen eller beslutet på grund av jäv:
Björn-Olov Hallberg (S), Mathias Lindquist (S), Birgitta Carlgren (S), Eric Henriksson (S), Christer Pettersson (C), Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP),
Anita Fröden (S), Sickan Persson (S), Åsa Törnkvist (FP), Christina Wennerström
Frödén (FP).
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Dnr 92-14-042

3. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i
nämnden ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
Följande fullmäktigeledamöter eller tjänstgörande ersättare deltar ej i överläggningen eller beslutet på grund av jäv:
Christer Fredriksson (C), Helena Persson (FP), Christina Wennerström Frödén
(FP).
4. Bevilja valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet
för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
Följande fullmäktigeledamöter eller tjänstgörande ersättare deltar ej i överläggningen eller beslutet på grund av jäv:
Birgitta Carlgren (S), Anita Frödén (S), Helena Persson (FP).
5. Bevilja de gemensamma nämnderna miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, hjälpmedelsnämnden och drifts- och servicenämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet för år 2013 i enlighet med revisorernas förslag.
Följande fullmäktigeledamöter eller tjänstgörande ersättare deltar ej i överläggningen eller beslutet på grund av jäv:
Pia Falk (S), Karin Jensen (S), Tore Lennartsson (C), Birgitta Andersson (S),
Birgitta Carlgren (S), Gertrud Danielsson (C), Eric Henriksson (S), Björn-Olov
Hallberg (S), Mathias Lindquist (S).
Peter Ingmarsson (C) träder in som ordförande i denna beslutspunkt (5).
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Dnr 77-14-042

Kommunens och koncernens årsredovisning för år 2013
Ärendet
Kommunens årsredovisning har sammanställts, där ingår även den sammanställda
redovisningen för koncernen.
Kommunen visar ett positivt resultat på +1,8 mkr. Kommunens balansomslutning
uppgår till 262 mkr. Balanskravsutredningen i materialet visar att resultatet uppfylller lagkraven. Koncernens resultat uppgår till +2,2 mkr och omslutningen till 377
mkr. Detaljer framgår av bilagd årsredovisning.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 Munkfors kommun.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret 2013.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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Dnr 78-14-042

Beslut om nämndernas över- och underskott för år 2013
Bakgrund
From 2011 års bokslut görs en årlig avstämning om nämndernas budgetavvikelser
skall föras med till nästa år. Syftet är att nämnderna får möjlighet att behålla och
disponera överskott eller ta med underskott, för att skapa ett långsiktigt ansvarstagande i kommunen. Som grund finns följande ekonomiska styrprincip i budget för
2013: ”Principen är att underskott i nämndernas budgetavräkning skall föras med
till kommande år och återbetalas senast i bokslutet 2 år efter det att det uppkom.
Om det finns särskilda skäl kan kommunfullmäktige besluta att minska återbetalningskravet. Överskott kan få föras med när kommunens ekonomi så tillåter och
andra skäl talar för detta.”
När överskott eller underskott förs över till nästa år, påverkas inte resultatet för
bokslutsåret. Kommunens resultat påverkas däremot det framtida år som ett överskott utnyttjas, då resultatet försämras genom att nämnden överskrider det årets
budget (och tvärtom när ett underskott återställs).
Här görs en helhetsbedömning utifrån både kommunens resultat och hur verksamheten bedrivits i överensstämmelse med budgetbeslutet. Hänsyn måste även tas till
särskilda omständigheter som inte kunnat förutses och verksamheternas möjligheter
att hantera ett underskott.
Kommunstyrelsens bedömning för 2013 års överföring av
resultat
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3 563, varav:
Allmänna avdelningen överskott 2 529 tkr
Tekniska avdelningen överskott 1 034 tkr.
Orsaker till överskottet är att kommunbufferten inte utnyttjats och att ett antal verksamheter hade lägre kostnader än budgeterat (mer information finns i årsredovisningen för 2013).
Förslag
Kommunstyrelsen föreslås inte ta med någon budgetavvikelse.
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Dnr 78-14-042

KUB-nämnden
KUB-nämnden redovisar ett överskott på 1 965 tkr mot budget, varav:
Förvaltningsadm, nämnd, lokalvård överskott 573 tkr
Förskola överskott 796 tkr
Grundskola överskott 593 tkr
Gymnasieskola, komvux och sfi underskott -255 tkr
Måltidsverksamhet överskott 244 tkr
Kultur och fritid överskott 14 tkr.
Förvaltningschefen har i en skrivelse (2014-02-24, se bilaga) föreslagit kommunstyrelsen att nämndens överskott skall föras över till år 2014. Överskottet planeras
att bekosta renovering/investeringsbehov och inventarieinköp.
Förslag
En helhetsbedömning är att nämnden har utfört sitt uppdrag enligt den omfattning
som förväntats när budgeten beslutades. Nämnden har ett resultat som är bättre än
budget och nämnden har under flera år visat en god följsamhet mot budget. Nämnden föreslås därför få ta med sig överskottet.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott på -14 073 tkr mot budget, varav:
Förvaltningsadm, familjerådgivning mm underskott -2 047 tkr
IFO, inkl flykting och resurscenter underskott -4 084 tkr
LSS underskott -255 tkr
Äldreomsorg underskott -7 687
Förvaltningschefen har i en skrivelse (2014-02-24, se bilaga) föreslagit kommunstyrelsen att nämndens underskott inte skall föras över till år 2014.
Förslag
Överföring av över- och underskott förutsätter att verksamheternas resultat är i balans med budget sett över en längre tid. För socialnämnden är aktuellt läge att det
varit underskott många år i rad och att budgetunderskottet har ökat i storlek till år
2013. Samtidigt ses tecken att ekonomin är på väg åt rätt håll, bl a har personalkostnaderna minskat och aktuell månadsprognos (efter februari) visar på en prognos
av ca –4 mkr för 2014 års budgetavvikelse.
Det skulle vanligtvis vara självklart att nämnden skulle få ta med sig ett underskott,
om än symboliskt. Men det är svårt att se att man skall kunna hantera det under
2014. Ekonomin behöver först hamna mer i balans med budget. Därför är förslaget
att socialnämnden inte tar med sig något underskott för år 2013.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 26, forts.
Ks § 26, forts.

2014-04-08
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Dnr 78-14-042

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13
Socialchefens skrivelse daterad 2014-02-24
Skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens förvaltningschef daterad 2014-0224
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen inte tar med sin budgetavvikelse till 2014.
kultur- och utbildningsnämnden tar med sitt överskott på 1 965 tkr till 2014.
socialnämnden inte tar med sin budgetavvikelse till 2014.
Ärendet föredras av ekonimichef Björn Fogelberg.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
I ärendet yttrar sig Lars Olsson (V).
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Socialförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 27
Ks § 37

2014-04-08
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Dnr 80-14-004

Gallringsbeslut gällande bostadsanpassningsdokument
Sammanfattning
Enligt arkivlagen (1990:782) krävs att kommunen har god ordning på sin dokumenthantering samt att myndigheten i sin arkivvård skall verkställa föreskriven
gallring.
I ett närarkiv i kommunhuset finns en del dokument avseende bostadsanpassnings.
Då det inte finns någon dokumenthanteringsplan för tiden och verksamheten i dag
ingår i en gemensam nämnd med Forshaga kommun, behöver det beslutas om gallringsregler runt dessa handlingar. Dokumenten härrör från tiden innan sammanslagningen med Forshaga kommun.
Förslag på gallringsfrister:
Ansökan om bostadsanpassning
10 år
Intyg från terapeut/ överenskommelse 10 år
Beslut
Bevaras
Beslutsunderlag
Arkivariens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagna gallringsregler.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Arkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 28
Ks § 38

2014-04-08
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Dnr 18-14-610

Svar på medborgarförslag gällande skolorganisationen
(Hagalund)
Sammanfattning
Emma Samuelssons medborgarförslag inkom till kommunen 2014-01-20 och anmäldes i kommunfullmäktige 2014-02-11.
Förslaget gäller skolorganisationen och Emma Samuelsson föreslår ett återköp av
tidigare Hagalundsskolan som alternativ till att bygga en ny förskola i Munkerud.
Ärendet
Även om medborgarförslaget inte var formellt anmält i kommunfullmäktige så
fanns det med vid överläggningarna av ärendet Förslag till framtida skolorganisation i Munkfors vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-27 och kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-11.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-11 i full enighet att en ny förskola ska
byggas i Munkerud, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. I och med detta falller medborgarförslaget gällande återköp av tidigare Hagalundsskolan.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13
Emma Samuelssons medborgarförslag inkommet 2014-01-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Emma Samuelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 29
Ks § 39

2014-04-08
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Dnr 19-14-610

Svar på medborgarförslag gällande skolorganisationen
(El- och stålgymnasiet)
Sammanfattning
Christer Anderssons medborgarförslag inkom till kommunen 2014-01-21 och anmäldes i kommunfullmäktige 2014-02-11.
Förslaget gäller skolorganisationen och Christer Andersson föreslår ett återköp av
El- och stålgymnasiets lokaler som alternativ till att bygga en ny förskola i Munkerud.
Ärendet
Även om medborgarförslaget inte var formellt anmält i kommunfullmäktige så
fanns det med vid överläggningarna av ärendet Förslag till framtida skolorganisation i Munkfors både vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-27 och
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-11.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-11 i full enighet att en ny förskola ska
byggas i Munkerud, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. I och med detta falller medborgarförslaget gällande återköp av El- och stålgymnasiets lokaler.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13
Christer Anderssons medborgarförslag inkommet 2014-01-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Christer Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 82-14-100

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 och § 30a 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 äger rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens regler härom samt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30a fr o m 1 januari 2007 och tillsvidare.
Obesvarade motioner och medborgarförslag
Nedanstående motioner och medborgarförslag har besvarats efter föregående redovisning;
Dnr 62-13-100
Beredningsläge:

Motion gällande hastighetssänkning på väg 733
Besvarat i kommunfullmäktige 2013-12-10 § 90.

Dnr 173-13-101
Beredningsläge:

Medborgarförslag gällande handikapparkering
Besvarat i kommunfullmäktige 2014-01-11 § 9.

Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade medborgarförslag.
Dnr 18-14-610
Beredningsläge:

Dnr 19-14-610
Beredningsläge:

Justerandes sign

Medborgarförslag gällande skolorganisationen,
Hagalundsskolan
Anmäldes i kommunfullmäktige 2014-02-11.
Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag gälande skolorganisationen,
El-och stålgymnasiet.
Anmäldes i kommunfullmäktige 2014-02-11
Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 30, forts.
Ks § 40, forts.

2014-04-08

Dnr 82-14-100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-08

Kf § 31
Vb § 81

Dnr 103-14-111

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
Centerpartiet har inkommit med nomineringsförslag för ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden fram till mandatperiodens slut:
Martina Nilsson (C)
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2014-04-07
Centerpartiets nomineringsförslag
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att välja
Martina Nilsson (C) till ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden fram till
mandatperiodens slut.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Martina Nilsson
Centerpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 32
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Dnr 75-14-611

Anmälan av medborgarförslag gällande skolan
Sammanfattning
Sonja Lönnholm har inkommit med ett medborgarförslag gällande skolan.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-28
Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet 2014-03-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
I ärendet yttrar sig Mats Almemark (FP).
Beslutet expedieras till
Sonja Lönnholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-08

Kf § 33

Informationsärenden
Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande punkter:
Böhler varslar i Munkfors. Kommunen och företaget har en dialog.
Arbetslöshetsutveckling
Befolkningsutveckling: +8, sista februari
Arbetas med att ta fram förfrågningsunderlag etc. till ny förskola
Kultur- och utbildningsförvaltningen ser över förbättringsmöjligheter för
utemiljön etc. vid sina verksamheter.
Värmlandstrafik utreder lokalisering
I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign
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