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Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, klockan 18.30-20.25, med ajournering
19.35-19.50

Beslutande
Ledamöter

Se bifogad sammanträdeslista
(Bilaga Kf § 47)

Övriga deltagare
Tjänstemän/övriga deltagare

Anders Pettersson, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Maritha Lundström, personalchef
Björn Fogelberg, ekonomichef
Anna Grenholm, teknisk chef
IngMarie Lindqvist, projektkoordinator Creare Vivere, § 47-52
Vanessa Blanco, enhetschef, Överförmyndarkontoret, § 47-49
Benny Pedersén (S), ordförande, Överförmyndarnämnden, § 47-49
Peder Stenbäck, handläggare, Överförmyndarkontoret, § 47-49
Pauli Björklund (C), revisor
Mats Hedqvist (S), revisor
Sigurd Svensson (C), revisor
Gunn Dahlgren (-), revisor
Annette Sundhäll (-), revisor

Utses att justera

Karin Jensen (S)

Mats Almemark (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, 2014-06-19, klockan 09.30

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

47-60

David Falk
Ordförande

Pia Falk (S)
Justerande

Karin Jensen (S)

Mats Almemark (FP)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf § 47

Upprop
Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ersättare göres på till protokollet bifogad sammanträdeslista………….………………Bilaga Kf § 47

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-06-17

Kf § 48

Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende utgår från föredragningslistan:


Information om Hembygdsföreningen i Ransäter

Följande ärende tillkommer föredragningslistan:


Information om stabilitetskartering

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående
korrigering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 50

Information om Överförmyndarnämnden
Benny Pedersén (S), ordförande, Vanessa Blanco, enhetschef, och Peder Stenbäck,
handläggare, informerar om överföryndarnämnden och överförnyndarkontoret. Av
informationen framgår bland annat följande







Uppdraget är ”att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och vårdnadshavare”, för huvudmannens trygghet.
Obligatorisk kommunal verksamhet. Olika organisationsformer är tillåtna:
ensam överförmyndare, överförmyndarnämnd, samverkansformer
Munkfors, Forshaga, Grums, Hagfors och Kil har gemsam nämnd sedan
2011. Överförmyndarkontoret är placerat i Forshaga.
Ärenden i Munkfors, statistik per den 2014-06-12
- Godmanskap: 46
- Förvaltarskap: 1
- Godmanskap dödsbo: 1
- Förmyndarskap: 14
- SFV: 6
- Ensamkommande: 7
- Total: 75 ärenden
- Antal ärenden som redovisar/årsräkningar: 44
- Årsräkningar 2013: samtliga granskade ”utan anmärkning” (några efter
eventuell korrigering)
- Total förmögenhet för Munkfors för år 2013 är ca 11 mkr.
Totala ärenden i samtliga kommuner 2014: 727

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 51

Information om stabilitetskartering
Anna Grenholm, teknisk chef, informerar om MSB:s stabilitetskarteringar etc. Av
informationen framgår bland annat följande:


Exempel på naturhändelser (översvämningar, ras, skred, stormar, skyfall
etc.) i Sverige under 2000-talet.



Stabilitetskartering:
- Utförs i bebyggda områden. Syftet är att översiktligt kartlägga markens
stabilitet. Arbetet startade 1986 och har genomförts efter en prioriteringsordning.
- Kartering har i första hand prioriterats i de kommuner där förutsättningarna för skred är som störst; Västra Götalands län, Värmlands län, Västernorrlands län och Västerbottens län.
- Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade
utredningar i utpekade områden.
- MSB uppmanar de kommuner som har stabilitetskartering att upprätta en
handlingsplan för i vilken ordning de områden som rekommenderas en detaljerad geoteknisk utredning ska utredas och eventuellt åtgärdas.



Sedan 1986 kan kommuner söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot
ras, skred och översvämningar i bebyggda områden. MSB har ett anslag på
ca 40 mkr/år, men 2009 års ansökningar var på drygt på 200 mKr. MSB
prioriterar de objekt där störst risk för skada på liv och egendom föreligger.
Prioriteringen görs i samråd med SGI och SMHI.



Exempel i Munkfors, en fastighet i Blia. Ansökan om bidrag gällande inlösen och rivning av bostadshus.



Exempel på åtgärder som kan göras: avschaktning, erosionsskydd, översvämningsskydd, energidämpande trappor, avsättningsdamm etc.

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-06-17

Sida

7 (17)

Kf § 52

Slutrapporering av Creare Vivere-projektet
IngMarie Lindqvist, projektkoordinator, informerar om Creare Vivere-projektet. Av
informationen framgår bland annat följande:










Creare Vivere är ett kompetensförsörjningsprojekt med finansiering från
Europeiska Socialfonden.
Samarbete mellan Munkfors, Sunne, Torsby och Årjäng.
Totalt har 2 188 personer utbildats. Föredelning:
- Munkfors 299
- Årjäng 162
- Torsby 674
- Sunne 1140
Fyra nyckelkompetensområden:
- Bemötande och kommunikation
- Data/IT
- Individens och organisationens lärande
- Ledarskap
Utbildningar som genomförts i Munkfors kommun:
- Arbetsgivarrollen i en kommunal organisation
- Tala så det känns
- Formativ bedömning
- Facebookskolan
- Jämställdhetsintegrering
- Jämställdhet i förskolan
- Effektiva möten/Medarbetarsamtal
- Förebyggande hälsosamtal
- Coachning, stödjande ledarskap
Slutprodukter:
- Boken: ”Göra skillnad x 29”, ska göra kommunerna mer attraktiva som
arbetsgivare.
- Film om Munkfors: Fokuserar på företagande, vill locka fler företagare till
orten, få invånare att starta eget etc.

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

Justerandes sign
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 19.35-19.50 för underhållning.
Olof Wretling, regissör, och Peter Stefanson, som i år spelar ”Jan ve sjön”, berättar
om sin syn på Värmlänningarna och årets uppsättning. Därefter bjuder Erik (spelad
av Ole Bang) och Anna (spelad av Klara Nilsson) på ett sångstycke.
”Värmlänningarna” är ett sång- och folklustpel som har spelats i ”Gropa” i Ransäter
varje sommar sedan 1950-talet.
Ordföranden tackar för informationen och överlämnar blommor.
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Dnr 81-14-042

Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive
resultatprognos 2014
Sammanfattning
Enligt ekonomiska styrregler tagna i budget 2014 skall en kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos redovisas till kommunstyrelsen varje tertial.
Uppföljning av kommunens resultat och driftbudget
Prognosen för kommunens resultat är -2,1 mkr (underskott). Prognosen är -4,0 mkr
sämre än budget. Nämndernas prognoser för budgetavvikelsen är totalt -6,0 mkr,
varav kommunstyrelsen +0,2 mkr, kultur- och utbildningsnämnden + 0,3 mkr och
socialnämnden – 6,5 mkr. Finansförvaltningens prognos för budgetavvikelsen är
+2,0 mkr. I bilagan redovisas budgetuppföljningen i detalj.
Uppföljning av investeringsbudget
Kommunens budget för investeringar för år 2014 är totalt på 8,8 mkr. Sammanfattningsvis bedöms 7,5 mkr av budgeten användas i år. Prognosen för de flesta investeringarna följer budget och det är främst en investering i Forsnäshallen som beräknas bli lägre än budgeterat.
Uppföljning av kommunens ekonomiska mål enligt årsprognos
Det ekonomiska resultatmålet är enligt budget för 2014: Överskott med ca 2 % av
eget kapital. Resultatet skall åtminstone konsolidera ekonomin.
Eftersom prognosen för kommunens resultat är negativt så når inte resultatet upp
till målet.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21.
Budgetuppföljning med helårsprognos för tertial 1 per 2014-04-30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen samt
uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att reducera kostnadsnivån i enlighet
med budget.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Justerandes sign
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Dnr 110-14-042

Budgetram 2015
Ärendet
Budgetarbetet för år 2015 inleddes med att ett förslag för fördelning av budgetramar togs upp i ledningsgruppen i början av mars. Förvaltningarna har därefter arbetat vidare enligt sina ramförslag.
Kommunstyrelsen genomförde den 28 april en budgetkonferens där situationen i
budgetarbetet redovisades av förvaltningscheferna. Respektive nämnd har behandlat sitt ramförslag och protokoll finns som bilagor.
Förslaget för ram är totalt på 198 428 tkr och fördelningen per nämnd är följande:
 Kommunstyrelsen 38 439 tkr
 Socialnämnden 93 597 tkr
 Kultur- och utbildningsnämnden 66 387 tkr
 Valnämnden 5 tkr
Storleken på budgetramen har sin grund i den prognos för kommunens intäkter som
kom från SKL i slutet av februari i cirkulär 2014:06. Det kommer fler prognoser
från SKL under året och vid större förändringar kan budgetramarna komma att justeras under hösten.
Jämfört med tidigare år har ramtilldelningen per nämnd omarbetats för att bättre
följa verksamheternas förväntade kostnadsnivå enligt det nya utjämningssystemet.
Mer information om budgetramarna finns i bilagan Budgetramar 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-05-20
Budgetramar 2015
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-05 § 52
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-22 § 23
Socialnämndens protokoll 2014-05-06 § 27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande ramfördelning:
 Total driftbudgetram för kommunen 198 428 tkr
 Kommunstyrelsen 38 439 tkr
 Socialnämnden 93 597 tkr
 Kultur- och utbildningsnämnden 66 387 tkr
 Valnämnden 5 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 110-14-042

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelse och
nämnder att utforma en detaljerad budget utifrån ovan angivna ramar.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Björn-Olov Hallberg (S) och Mats Almemark (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Dnr 154-14-045

Borgensförbindelse för Kommuninvest
Ärendet
Munkfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreingens
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs av dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB. Samtliga medlemmar skall teckna en borgensförbindelse för att solidariskt ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Eftersom ett borgensåtagande enligt lag endast är giltigt i tio år, behöver Munkfors kommun fatta ett beslut
som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt gäller för en ny tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om:
 Att Munkfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15
oktober 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Munkfors kommun åtagit sig
solidariskt borgenansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Munkfors kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 Att utse kommunalråd och kommunchef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Dnr 140-14-346

Antagande av renhållningstaxa för Munkfors kommun
Sammanfattning
2010-12-14 Kf. § 47 antogs en ny Renhållningsordning för SuToHaMu, för att nå
en gemensam renhållningsordning gjordes vissa formuleringar som kräver en mer
utförlig renhållningstaxa. Med anledning av detta har vi inom SuToHaMu tagit
fram en mall för en sådan renhållningstaxa. Mallen kan på ett enkelt vis anpassas
till ”renhållningsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar” som är en formulering som används i Renhållningsordningen för att vi ska kunna ha lokala anpassningar när det gäller renhållning m.m.
Ärendet
Renhållningstaxan för Munkfors kommun har uppdaterats, dels har punkten
1.8 i kapitel 1Allmänna bestämmelser tillkommit för att förtydliga vad som gäller
för transportvägar vid hämtning av hushållsavfall. I kapitel 2 Tillämpningsanvisningar/definitioner har punkten 2.2 justerats så att det ska vara tydligare vad som
menas med grovsopor. Punkten 2.5 har uppdaterats för att förtydliga vad som gäller
vid hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Punkt 2.11 är ny och gäller för tömning av bajamajor, urinoarer/kors och dylikt vid evenemang och läger
m.m. I kapitel 3 Renhållningsavgifter är punkten 3.7 ny och gäller taxor för lösa
sopor vid evenemang och läger m.m. Punkten 3.11 har justerats så att den också
gäller för tunga kärl (inga förändringar på kostnaden). Punkt 3.15 är ny och gäller
taxor för tömning av bajamajor, urinoarer, kors och dylikt.
Beslutsunderlag
Handläggarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-22
Renhållningstaxa Munkfors kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan för
Munkfors kommun att gälla from 2014-07-01.
________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen

Justerandes sign
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Dnr 10-14-430

Godkännande av Värmlands läns kalkningsförbunds
årsredovisning 2013
Sammanfattning
Värmlands läns kalkningsförbunds direktion har översänt årsredovisning för räkenskapsåret 2013 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för beslut om
ansvarsfrihet och fastställelse.
Ärendet
Värmlands läns kalkningsförbund redovisar för år 2013 ett positivt resultat omfattande 672 tkr för verksamheten. Det oreglerade underskottet från 2011 och 2012
om sammanlagt -484 tkr har reglerats.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, att resultatoch balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13
Revisionsberättelse för år 2013
Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2014-04-11, § 3
Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning 2013
2. Fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2013
3. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns kalkningsförbund
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Dnr 136-14-043

Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds
bokslut år 2013
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt bokslut för år 2013 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och ställningstagande
angående ansvarsfrihet.
Förbundet redovisar för år 2013 ett sammantaget överskott på 201 tkr. Detta innebär att balanskravet har uppfyllts.
Budget för 2013 utgjorde ett resultat på +822 tkr. Detta har inte uppnåtts då resultatet för 2013 har belastats med en återbetalning till medlemskommunerna med 600
tkr samt effekten av en ej budgeterad ökning av pensionsskulden med 1 247 tkr, på
grund av ändrad kalkylränta.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets bokslut godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13
Revisionsberättelse för år 2013
Granskning av bokslut 2013
Protokollsutdrag 2014-03-28, § 3
Förvaltningsberättelse 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för år 2013.
2. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
_____________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 59

2014-06-17

Sida

16 (17)

Dnr 160-14-100

Motion gällande sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen
Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Maria Sandgren-Loa inkommit med en motion gällande
sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2014-06-05
Vänsterpartiets motion inkommen 2014-06-03
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
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Kf § 60

Informationsärenden
Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande:


Befolkningsutveckling



Arbetslöshetsutveckling

Därefter delar ordföranden ut blommor och tackar Anders Pettersson för hans år
som kommunchef i Munkfors. Efter sommaren börjar han som kommunchef i Forshaga.
Anders Pettersson tackar för uppvaktningen och för ett gott samarbete under åren i
Munkfors.
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

