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Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan 18.30-19.35

Beslutande
Ledamöter

Se bifogad sammanträdeslista
(Bilaga Kf § 34)

Övriga deltagare
Tjänstemän/övriga deltagare

David Falk, kommunsekreterare
Birgitta Svenson, turism- och näringslivschef
Pauli Björklund (C), revisor
Mats Hedqvist (S), revisor
Sigurd Svensson (C), revisor
Gunn Dahlgren (-), revisor
Annette Sundhäll (-), revisor
Madeleine Norum, processledare, Region Värmland
Bo-Josef Eriksson, analytiker, Region Värmland
Maria Norell (S), ordförande, miljö- och byggnämnden
Urban Ledin, miljö- och byggchef

Utses att justera

Karin Jensen (S)

Gertrud Danielsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, 2014-05-22, klockan 14.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

34-46

David Falk
Ordförande

Mathias Lindquist (S)
Justerande

Karin Jensen (S)

Gertrud Danielsson (C)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf § 34

Upprop
Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ersättare göres på till protokollet bifogad sammanträdeslista………….………………Bilaga Kf § 34

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-05-20

Kf § 35

Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan:


Anmälningsärende: Avsägelse av politiska uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående
korrigering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 36

Information om Värmlandsstrategin
Madeleine Norum, processledare, och Bo-Josef Eriksson, analytiker, från Region
Värmland informerar om Värmlandsstrategin. Av informationen framgår bland annat följande:


Värmlandsstrategin är en gemensam strategi för hur länet ska utvecklas
fram till år 2020.



Över 1 000 värmlänningar och över 60 organisationer och myndigheter har
bidragit med synpunkter



Värmlandsstrategin lyfter fram fyra viktiga utvecklingsområden:
- Livskvalitet för alla
- Fler och starkare företag
- Höjd kompetens på alla nivåer
- Bättre kommunikationer



Åtta styrkor:
- Välkomnande och öppet
- Skog
- Berättartraditionen
- Karlstad
- Internationellt näringsliv
- Länken till Oslo
- Vänern
- Karlstads universitet



33 mål, exempelvis:
- Nettoinflyttning till Värmland om 5 000 personer.
- Karlstads lokala arbetsmarknad ska befolkningsmässigt bli Sveriges sjunde
största.
- Ohälsotalet i Värmland ska minska och nå riksgenomsnittet.
- Sjukpenningtalet i Värmland ska minska och fortsätta ligga under riksgenomsnittet.
- Försörjningsbördan i Värmland ska närma sig riksgenomsnittet.



Tillsammans ska vi förverkliga visionen: Värmland – ett skönare liv.

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information från miljö- och byggnämnden
Maria Norell (S), ordförande, och Urban Ledin, miljö- och byggchef, informerar
om verksamheten. Av informationen framgår bland annat följande:


Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors är den lokala tillsynsmyndigheten när det gäller frågor som rör miljö- och hälsoskydd,
byggnadsärenden och trafik i Forshaga och Munkfors kommuner.



Förvaltningen har nio personer fast anställda och en stadsarkitekt på konsultbasis.



Ekonomi:
- Utfall 2013: 5,2 Mkr
- Nettoram 2014: 4,2 Mkr
- Nettoram 2015: 4,2 Mkr



Nämndens mål, exempelvis:
- Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma
- God och säker trafikmiljö
- Tillgängliga boendemiljöer
- God hälsa bland medborgarna och en hållbar kommunutveckling



Utgifter gemesamt med Munkfors:
- Förvaltningen 5 104,4 Tkr
- Nämnden 349,1 Tkr
- Energirådgivning 280 Tkr
- Stadsarkitekt 122 Tkr
- Miljösamverkan 30 Tkr

Efter informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 44-14-021

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPFKL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Cirkulär 13:75 från Sveriges Kommuner och Landsting, kommentarer och förslag
till bestämmelser samt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med Sveriges
kommuner och Landstings styrelses beslut anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Personalchef
Personalavdelningen Ulrika Berg
Sveriges Kommuner och Landsting SKL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 107-14-042

Godkännande av Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2013
Sammanfattning
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisningen för år
2013 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och
ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund redovisar ett ekonomiskt resultat för
2013 på +3,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr bättre än budgeterat resultat.
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 samt att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Revisionsberättelse för år 2013
Granskning av årsredovisning 2013
Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2013, daterad 2014-03-01
Protokollsutdrag 2014-03-14, § 2 Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för
år 2013.
2. Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Björn-Olov Hallberg (S), Birgitta Carlgren (S) och Peter Ingmarsson (C) deltar inte
i överläggningar eller beslut på grund av jäv.
Mathias Lindquist (S) agerar ordförande i detta ärende.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Carlgren (S) deltar inte i överläggningar eller beslut på grund av jäv.
Beslutet expedieras till
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 111-14-170

Förbundsordning och reglemente för Karlstads-regionens
räddningstjänstförbund – revidering
avseende beslut om taxor och avgifter
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring vilket
organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har överlämnats till
ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen
om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Med anledning av detta behöver reglemente och förbundsordning revideras. Förslag
till revideringar framgår av bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §5
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-24
Reglemente för förbundsdirektionen – Karlstadsregionens räddningstjänstförbund,
förslag till revidering, 2014-01-24
Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, förslag till
revidering, 2014-01-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till
förbundsordning samt reviderat förslag till reglemente för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 112-14-170

Avgifter för kommunens tillsyn enligt LSO, lagen om skydd
mot olyckor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring vilket
organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har överlämnats till
ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen
om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram ett förslag till avgifter
enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor. Jämfört med nu gällande avgifter, som
har varit oförändrade sedan 2010, innebär förslaget en höjning av grundavgiften
med 100 kronor och timavgiften med 50 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §6
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förbundsledningens förslag till avgifter för kommunens tillsyn enligt LSO,
lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 antas.
2. Avgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall bestå av en fast
grundavgift på 1 400 kronor och en rörlig avgift på 700 kronor per påbörjad
timme för tid på plats vid tillsynsbesök.
3. Avgiften skall faktureras efter genomfört tillsynsbesök. Avgiften skall tilllämpas från och med 2014-07-01.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Sotning & Ventilation i Hagfors AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 114-14-170

Avgifter för rengöring (sotning) och brandskydds-kontroll
enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring vilket
organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har överlämnats till
ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen
om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram förslag till avgifter för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot
olyckor. Förslaget innebär ingen förändring av nu gällande avgifter inom förbundet.
Avgifterna framgår av bilagorna.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §7
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO,
lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förbundsledningens förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO, lagen
om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 antas från och med 2014-07-01.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Sotning & Ventilation i Hagfors AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 113-14-170

Avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett klargörande kring vilket
organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har överlämnats till
ett kommunalförbund.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor och avgifter utifrån lagen
om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd).
Ärendet
Med anledning av beslutet har förbundsledningen tagit fram förslag till avgifter för
kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgiftsmodellen är den samma som tillämpats inom förbundet tidigare. Den har fungerat väl och förbundsledningen ser ingen anledning till förändring av modellen.
En översyn av nu gällande avgifter, beslutade 2010, har gjorts. Översynen resulterade i vissa höjningar av tidsåtgången för ärendehandläggning och en höjning av
timavgiften med 50 kronor, detta har inarbetats i förslaget. Se bilagt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Räddningstjänsten Karlstadsregionens protokoll, 2014-03-14, §8
Förbundsledningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13
Förslag till avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga
och explosiva varor, SFS 2010:1011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förbundsledningens förslag till avgifter för kommunens uppgifter enligt LBE, lagen om brandfarliga och
explosiva varor, SFS 2010:1011 antas från och med 2014-07-01.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 75-14-611

Besvarande av medborgarförslag gällande skolan
Sammanfattning
Sonja Lönnholm har inkommit med ett medborgarförslag gällande skolan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-08 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Sonja Lönnholms skrivelse innehåller inget konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till, utan mest synpunkter på delar av den kommunala verksamheten. Det är därför tveksamt om skrivelsen kan klassificeras som ett medborgarförslag, men kommunstyrelsen har ändå valt att behandla skrivelsen som ett sådant.
Sonja Lönnholms skrivelse innehåller synpunkter gällande kultur- och
utbildningsnämndens beslut att inte ansöka om statsbidrag för karriärtjänster
(förstelärare) för läsåret 2014-2015. Beslutet är redan fattat, i full enighet, och det
finns ingen möjlighet att ändra detta nu i efterhand. Frågan om karriärtjänster
kommer att behandlas på nytt inför läsåret 2015-2016.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24
Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet 2014-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Sonja Lönnholm

Justerandes sign
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Kf § 45

Informationsärenden
David Falk, kommunsekreterare, delat ut den senaste statistiken över befolkningsoch arbetslöshetsutvecklingen i Munkfors kommun.

Justerandes sign
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Dnr 146-14-111

Avsägelse av politiska uppdrag
Sammanfattning
Kjell Nordström (S) anhåller i skrivelser inkomna 2014-05-12 och 2014-05-14 om
entledigande från följande politiska uppdrag:






Ledamot i styrelsen för Munkfors Energi AB
Ombud i styrelsen för Värmlands läns Kalkningsförbund
Ledamot i Munkfors Jaktvårdskrets
Ersättare i styrelsen för Klarälvens Fiskevårdsområde
God man vid fastighetsbildning inom Munkfors kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kjell Nordström entledigas från sina politiska uppdrag enligt ovan.
2. Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att föreslå nya representanter till
de politiska uppdragen enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Kjell Nordström
Socialdemokraterna
Munkfors Energi AB
Värmlands läns Kalkningsförbund
Munkfors Jaktvårdskrets
Klarälvens Fiskevårdsområde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

