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Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven, kl 16.00-18.35. Ajourne 
ring kl. 17.32-17.50, 18.02-18.03. 

Mathias Lindquist (S) 
Eric Henriksson 
Pia Falk (S) 
Mats Almemark (L) 
Mathias Andersson (S) 
Peter Andersson (S) 
Urban Karlsson (C) 
Jörgen Hedeås (C) 
Sickan Persson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän/Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 108 och föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef,§ 108 och föredragning 
Anna Grenholm, verksamhetschef service, § 108 och föredragning 
Susanne Aristidou, verksamhetschef OoS, § 108 och föredragning 

Jörgen Hedeås (C) 

Kommunkontoret 9 oktober kl 12.00 

Ordförande 

Th 

.✓- 
Mathias Lin9quist (S) 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

F örvaringsplats för protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 
2018-10-08 
2018-10-09 Datum för nedtag and 2018-10-31 
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115 309-18-007 Besvarande av revisionsrapport 12-13 

116 279-18-511 Införande av parkeringsövervakning och felparkerings- 14-15 avgift i Munkfors kommun 

117 365-18-700 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 16 

118 408-18-100 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarför- 17 slag 

119 377-18-800 Avveckling Region Värmland - kommunalförbund 18-19 
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121 Anmälningsärenden 21-22 
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Ks § 108 

Godkännande av föredragningslistan 

Ärendet "Införande av parkeringsövervakning och felparkeringsavgift" till 
kommer på ärendelistan. Ärendet redovisas under paragraf 116 i detta proto 
koll. 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med ovanstående tillägg. 

Efter punkten godkännande av föredragningslistan informerar tjänstemännen 
och svarar på frågor om sina respektive ärenden på dagordningen. Därefter 
ajourneras sammanträdet för partiernas gruppmöten från kl 17.35 till 17.50. 

Justerandes sign 
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Delårsrapport per 2018-08-31 för kommunen och kom 
munkoncernen 

Sammanfattning 
Munkfors kommuns delårsrapport för 2018 innehåller delårsbokslut per den 31 
augusti samt helårsprognos. Delårsbokslutet för kommunen visar på ett positivt 
resultat på 7,8 mkr per 31/8. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 3,0 
mkr. Budgeten är på 2,6 mkr. Verksamheternas årsprognos är ett underskott mot 
budget på 0,4 mkr. Finansförvaltningen har en prognos som är 0,8 mkr bättre än 
budget. 

Årsprognosen i delårsbokslutet är lika som den budgetuppföljning för augusti 
som redovisades på föregående ks-möte (uppföljningen bifogas). 

Prognosen för hur väl målen klaras är bra och pekar mot en måluppfyllelse på 
60 % för kommunfullmäktiges övergripande mål och 85 % för verksam 
hetsmålen. Prognosen för investeringarna pekar mot ett utfall på 11,4 mkr (bud 
get är 8,7 mkr). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25. 
Delårsrapport 2018 Munkfors kommun. 
Budgetuppföljning per den sista augusti med helårsprognos 2018. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten för 

2018. 
• Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten för granskning 

till kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

Justerandes sign 
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Remiss revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 
2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021 

Sammanfattning 
Region Värmland återkommer nu med remiss om förslag till regionalt trafik 
försörjningsprogram för perioden 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019- 
2021. Förslaget har bearbetats efter att kollektivtrafiknämnden genomfört 
samråd med länets kommuner och landsting och inhämtat synpunkter från de 
samma. 

Trafikförsörjningsprogram 2017 - 2021 fastställdes av regionfullmäktige i 
december 2016. Regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör 
kollektivtrafikmyndighetens strategiska och långsiktiga styrning av 
kollektivtrafikens utveckling 
Minst en gång varje mandatperiod ska det genomföras en större revidering 
av trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kan programmet revideras och 
uppdateras om förutsättningarna för programmet på ett väsentligt sätt 
förändrats. 
I trafikförsörjningsprogram 2017 - 2021 anges att trafikutvecklingen 2017 - 
2021 i stort vidmakthålls under perioden fram till 2021. 
I trafikförsörjningsprogrammet anges även att en fortsatt utveckling av tåg 
och 
busstrafiken ska övervägas under programperioden eftersom 
förutsättningarna för en trafikutbyggnad kan komma att förändras 

Kollektivtrafiknämnden har beslutat genomföra en översyn av 
trafikförsörjningsprogrammet i syfte att utarbeta ett förslag till fortsatt 
utveckling av tåg- och busstrafiken 2019 - 2021 

Ställningstagande i remissförslag: 
Synpunkter på överväganden och slutsatser i kapitel 1. 
Munkfors kommun vill understryka vikten av att vidmakthålla minst nuvarande 
nivå på sträckor mellan två kommunhuvudorter som exempelvis väg 241. 

Synpunkter påförs/ag till fortsatt möjlig utbyggnad av busstrajiken 
enligt de ambitionsnivåer som beskrivs i kapitel 2. 
Munkfors kommun anser som tidigare synpunkter att en utbyggnad enligt för 
slag med ambitionsnivå 1,2 och 3 inte ses som möjliga med tanke på den kost 
nadsökning de medför. 

Justerandes sign 
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Synpunkter på förslag om införande av när trafik som beskrivs i 
kapitel 2. 
Munkfors kommun ser positivt på ett införande av närtrafik. 

Synpunkter på förslag till inriktning för tågtrafikens utveckling som 
beskrivs i kapitel 2. 
Inga ytterligare synpunkter mer än att vi ser idag inget behov av att på kort sikt 
planera för en utökad trafik. 

Synpunkter på förslag till reviderade riktlinjer för trafikutbud allmän 
kollektivtrafik som beskrivs i kapitel 3. 
Som tidigare påtalat anser Munkfors kommun att en utbyggnads enligt 
Förslag redivderat kapitel med ambitionsnivå i kapitel 3 inte är möjlig 

Övriga synpunkter. 
Inga övriga synpunkter 

Förslag på mötet 
Mats Almemark (L) yrkar att Munkfors kommuns yttrande under punkten 
"införande av närtrafik" ändras på så sätt att synpunkten blir: Munkfors 
kommun ser positivt på ett införande av närtrafik. 
Socialdemokraterna genom Mathias Lindquist (S) instämmer i Mats Alme 
marks yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mats Almemarks yrkande med instämmande av samtliga 
övriga ledamöter i kommunstyrelsen, mot ursprungligt förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Mats Almemarks med fleras yrkande. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-28 
Förslag revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 anse 
ende trafikutveckling 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Med ändring i remissvaret enligt Mats Almemarks med fleras yrkande lämnar 
Munkfors kommun ovanstående ställningstagande som svar på remiss för re 
videring av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende trafikut 
veckling 2019-2021 

Beslutet skickas till 
Region Värmlands kollektivtrafiknämnd 

Justerandes sign 
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Utdelning av Englundstipendiet 

Sammanfattning 
September 2017 inrättade Munkfors kommun Englundstipendiet. Sti 
pendiet ska gå till någon som har gjort en insats för Munkfors. Helt en 
ligt Bo Englund som skänkt skulpturer för finansiering av stipendiet. 
201 7 delades det första stipendiet ut till Ove "Clapson" Carlsson. Arets 
stipendium är på 10 000 kr. 

Förslag 
Hans Westlund föreslås bli 2018 års Englundstipendiat 

Moti vcring till stipendiet är: 
"Hans Westlund har under många år som konstnär både målat, skrivit poesi, 
gett ut böcker och deltagit i många utställningar i både Värmland och övriga 
landet. Hans har genom sina initiativ och välordnade utställningar på Lax 
holmen kulturhus samt i sin egen atelje w-art lyckats locka besökare till 
kommunen från när och fjärran. Den senaste sommarutställningen 
#ART144Värmland på Laxholmen, där han samlade 48 konstnärer och kul 
turarbetare från alla de 16 värmländska kommunerna, bleven stor succe och 
hans sätt att arrangera och inspirera har hyllats av såväl besökare som delta 
gare. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-06 
Statuter Englundstipendiet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar tilldela Hans Westlund Englundstipendiet 
på 10 OOOkr. 

Beslutet skickas till 
Hans Westlund 
Bo Englund 

Justerandes sign 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Forsnäs 39:8, 
Munkfors kommun 

Sammanfattning 
Munkfors kommun har fått in en ansökan om planbesked för fastigheten 
Forsnäs 39:8, Bruksgatan 29, Munkfors. Sökanden är Neena Tomon, Erik 
werenskolds vei 14, 2318 Hamar, Norge. 

Området omfattas av en detaljplan från 1986 som anger allmänt ändamål för 
den berörda fastigheten. Med allmänt ändamål menas verksamhet med ett of 
fentligt organ som huvudman, dvs. stat, landsting eller kommun. 
Sökanden önskar ändra markanvändningen till bostadsändamål (flerbostads 
hus). Sökanden anger som motiv till detta att fastigheten fungerat som bostad 
sedan 1960-talet. 

Enligt 5 § plan- och bygglagen ska det av planbeskedet framgå om kommunen 
avser att inleda en planläggning. Om kommunen inte avser att inleda en plan 
läggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. Lag (2011:335). 

Generellt sett är kommunen positiv till bostadsbyggande. I översiktsplanen har 
kommunen pekat ut önskvärda områden för bostadsändamål. Det aktuella områ 
det tillhör inte dessa. Denna fastighet ligger omgivet av industrifastigheter eller 
liknande vilket inte bidrar till god boendemiljö. Utskottet gör därför bedömning 
en att en lämpligare markanvändning torde vara småindustri, hantverk, handel, 
kontor, föreningslokaler eller liknande. Kommunen kan genomföra en planpro 
cess för ett sådant ändamål men inte för bostadsändamål. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked inkommen 2018-08-28 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen kommer inte att inleda något planarbete enligt sökandens begäran. 
Skäl till beslutet är att området inte är utpekat för bostadsändamål i kommunens 
översiktsplan och idag omges av industrifastigheter. 

Övriga upplysningar 
Enligt 2 § PBL får kommunala beslut om planbesked enligt 5 kap. 2 § inte över 
klagas. 

Beslutet skickas till 
N eena T omon, Erik Werensskolds vei 14, 2318 Hamar 
Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors 
Arkiv 

Justerandes sign 
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Medlemskap i Brottsförebyggande Centrum 

Sammanfattning 
Brottsförebyggande Centrum erbjuder Munkfors kommun medlemskap i för 
eningen. Medlemsavgiften är 1,50 kr/invånare. Munkfors kommun har tidi- 
gare år beviljat föreningen ett föreningsbidrag om 10 000 kr. 

Brottsförebyggande centrum bedriver ett brett brottsförebyggande arbete. Näm 
nas kan opinionsbildning, samverkan och synlighet, kunskapshöjande insatser, 
antidiskrimineringsverksarnhet, medlingsverksamhet för unga som begått brott 
och projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism. Verksamheten är 
länsövergripande och organisationen har sitt säte i Karlstad. Man bedriver inte 
någon separat verksamhet i Munkfors kommun och organisationen har ingen lo 
kal i Munkfors. 

Verksamheten för service bedömer att organisationen bedriver en samhällsnyttig 
verksamhet som Munkfors och övriga kommuner i Värmland har nytta av. Ut 
skottet för service har i budget en summa för bidrag till övriga föreningar. 
Brottsofferjouren bedöms kunna erhålla bidrag ur denna. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-09-10 
Brottsförebyggande Centrums ansökan 

Kommunstyrelsens beslut 
Munkfors kommun ansöker om medlemskap i Brottsförebyggande Centrum i 
Värmland från och med 1 januari 2019 med en medlemsavgift om 1.50 
kr/invånare. Avgiften tas från verksamheten 3003 Driftsbidrag övriga förening 
ar. 

Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande Centrum 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes sign 
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Medborgarförslag gällande belysning av cykel- och 
gångbanan mellan Munkfors-Ransäter 

Sammanfattning 
Pekka Vesterinen och Siv Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag om att 
man tycker att kommunen under 2018 ska avsätta 500 000 kr samt under 2019 
resterande kostnad för att sätta upp belysning av cykel- och gångbanan mellan 
Munkfors och Ransäter (Klarälvsbanan). Förslagsställarna hänvisar till tidigare 
inlämnad namnlista för en belysning av Klarälvsbanan. Förslagsställarna vill ut 
veckla hela kommunen så att alla känner sig delaktiga och alla ser en positiv 
framtid för kommunen. 

Verksamhetens bedömning 
Ökad cykeltrafik är önskvärt ur miljö- och trafiksäkerhet. En ökad användning 
av Klarälvsbanan under större delen av året för pendling och fritidsresor är 
önskvärt och samverkar med de av riksdagen beslutade nationella miljömålen 
om 

• minskade koldioxidutsläpp 
• kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga 

och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar 
• den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skön 

hetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, ar 
betsplatser, service och kultur. 

För att bidra till en ökad användning snöröjs numera banvallen. Sandning sker 
inte eftersom detta kräver ekonomiska och materiella resurser som kommunen 
idag inte förfogar över. 

Verksamhet service har i samband med tidigare medborgarförslag gjort en be 
räkning och funnit att kostnaderna för att belysa banan med gång- och cykelbe 
lysning uppgår till 2 135 000 kr. Den sträcka som idag inte är belyst är drygt 7 
km. Bidrag kan sökas från Trafikverket för cykel-, trafiksäkerhets- och miljöåt 
gärder, kommunen kan som mest erhålla 50 procent i bidrag i konkurrens med 
andra projekt. 

Kommunala medel för denna åtgärd finns ej i budget för 2018 och investerings 
budgeten för 2019 är ännu inte fastställd. Att lägga undan medel från 2018 års 
budget till 2019 är inte möjligt, då budget inte kan flyttas mellan åren. Den före 
slagna budgeten för tekniska investeringar för 2019 innehåller att viss del av 
Klarälvsbanan kommer att nyasfalteras. Att hålla beläggningen i bra skick är 
mycket viktigt för banans fortsatta användning och tekniska status. 

Justerandes sign 
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Verksamheten service bedömer inte att belysning ryms inom föreslagen investe 
ringsram de närmaste åren. Utskottet för service föreslår därför att medborgar 
förslaget avslås. 

Utskottet för service vill emellertid betona att förslaget är bra och angeläget, sett 
ur uppdraget att genomföra de nationella miljömålen och öka de hållbara trans 
porterna, folkhälsan och främja miljö- och trafiksäkerheten. Verksamhet service 
tar därför med sig innehållet i förslaget inför framtida års budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit 2018-04-12 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-09-12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Pekka Vesterinen 
Siv Gustafsson 
Enhetschef teknik 
Verksamhetschef service 
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Svar på revisionsrapport gällande granskning av styr 
ning och uppföljning avseende barn och elever i behov 
av särskilt stöd 

Sammanfattning 
PwC har på Munkfors kommuns revisorers uppdrag granskat kommunstyrel 
sens styrning och uppföljning avseende barn och elever i behov av särskilt 
stöd. Syftet med granskningen är att ge svar på revisionsfrågan om kommun 
styrelsen säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende 
barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens möjligheter att genom 
styrning och uppföljning säkerställa att skolorna arbetar på ett ändamålsen 
ligt sätt avseende elever i behov av särskilt stöd inte är helt tillräckliga. 
Revisorerna bedömer att riktlinjer och rutiner finns på plats och är kända i 
verksamheten och att ansvarsfördelningen mellan olika funktioner är tydlig 
och väl beskriven i olika dokument. De bedömer vidare att den uppföljning 
som görs av rektor, och som bildar underlag för samlad analys och rapporte 
ring av verksamhetens resultat, är ändamålsenlig. Den uppföljning som görs 
av utskottet för lärande och stöd bedömer de också är tillräcklig. Rapporte 
ring från utskottet till kommunstyrelsen behöver dock utvecklas så att kom 
munstyrelsen aktivt kan utöva sitt ansvar. 

Revisionerna vill ha en redogörelse senast den 31 oktober 2018 med vilka åt 
gärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten 
lämnas även till fullmäktige för kännedom. 

Åtgärder 
Munkfors kommun genomför ett antal åtgärder som ligger väl i linje med de 
utvecklingsområden revisorerna pekar på. 

1. Se över årshjulet för elevhälsans insatser 
Årshjulet har reviderats inför läsåret 2018/2019 och verksamheten och för 
valtning bedömer att samtliga planerade insatser är rimliga att uppfylla då de 
fördelas på flera personer. Uppföljning av samtliga punkter i årshjulet görs i 
vårt systematiska kvalitetsarbete som redovisas kvartalsvis samt vid slutgiltig 
årsredovisning. 

2. Säkerställ en fortsatt dialog inom ramen för projektet Samver 
kan för bästa skola i syfte att klargöra gemensamma arbetssätt 
och rutiner för elevhälsans personal 
Ett nytt forum är infört där huvudman och elevhälsoteamet träffas två gånger 
per termin. Detta för att stärka styrkedjan och förtydliga bl.a. styrningen av 
elevhälsan. 

Justerandes sign 
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• Huvudman kommer träffa nyckelpersonerna (rektorer, utvecklingsle 
dare, förste lärare och arbetslags ledare) två gånger per termin och även 
där kommer elevhälsofrågor diskuteras då detta är ett gemensamt an 
svarsområde för all personal. 

• Elev hälsoarbetet kommer från ht-2018 ha ett utökat systematiskt kva 
litetsarbete. Utvecklingsledare ansvarar för detta och träffar elevhälso 
teamet för att arbeta med utvecklingsfrågor en gång i månaden. 

3. Utveckla rapporteringen generellt till kommunstyrelsen från 
verksamhetsområdena grundskola och elevhälsa och i synnerhet 
avseende kunskapsutveckling och arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd 

• Det systematiska kvalitetsarbetet som redovisas till utskott kvartalsvis 
samt i en verksamhetsredovisning i slutet av året kommer framgent 
även redovisas till kommunstyrelsen. 

• Som ett ytterligare led i att stärka styrkedjan kommer verksamheterna 
inom LoS genomföra temagranskningar utifrån aktuella behov. Som 
en åtgärd baserad på verksamhetsanalyserna kommer ledningsgruppen 
besluta om områden för temagranskning. Dessa temagranskningar kan 
vara olika omfattande och genomföras av olika professioner inom 
verksamheterna. Temagranskningarna syftar till att utveckla verksam 
heterna, öka delaktigheten samt skapa ett mervärde för våra 
barn/elever/ klienter. Temagranskningarna kommer redovisas för ut 
skott och kommunsstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-23 
Skrivelse Munkfors kommuns revisorer daterad 2018-06-26 
Revisionsrapport PWC: Styrning och uppföljning avseende barn/elever i be 
hov av särskilt stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetens åtgärder med anled 
ning av revisionens rapport. 
2. Åtgärdsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revi 
sorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef lärande och stöd 
V erksamhetsutvecklare lärande och stöd 
Rektorer 
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Införande av parkeringsövervakning och felparkerings 
avgift i Munkfors kommun 

Sammanfattning 
Munkfors kommun har i dagsläget ingen parkeringsövervakning vilket bety 
der att ingen kan bötfällas för felparkering. Detta medför upprepade problem 
med felparkerade fordon som utgör trafikfara, eventuell miljöfara samt pro 
blem med framkomlighet och tillgänglighet. För att komma tillrätta med pro 
blematiken vill Munkfors kommun införa parkeringsövcrvakning i kommu 
nen. Uppdraget att utföra parkeringsövervakning köps in eftersom det är en 
kompetens som är svår att upprätthålla i verksamhetens egna regi. Tjänsten 
ska kunna avropas efter behov och uppskattas inledningsvis till 15 timmar per 
månad. Kostnaden för tjänsten beräknas till ca 13 000 kr/månad. Felparke 
ringsavgifter kommer att täcka en del av kostnaden, övrig kostnad täcks av 
verksamheten trafiksäkerhetsåtgärder inom tekniska enheten. 

Ärendet 
Kommunal parkeringsövervakning styrs av lag om kommunal parkeringsö 
vervakning (1987:24 t.o.m. SFS 2014:724). I 1 § framgår att "Med parke 
ringsövervakning avses i denna lag övervakning av efterlevnaden av sådana 
föreskrifter om parkering eller stannande av fordon som omfattas av ett för 
ordnande enligt 1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 

Avgift för felparkering fastställs av kommunen och ska vara minst 75 kronor 
och högst 1 000 kronor, enligt 2 a § förordning (1976: 1128 t.o.m. SFS 
2016:897) om felparkeringsavgift. 

Samråd med polismyndigheten har skett 2018-06-12. 

Av 2 § i lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24 t.o.m. SFS 
2014:724) framgår att "Om det för parkeringsövervakning i en kommun be 
hövs parkeringsvakter får kommunen (KF) besluta att den själv skall svara för 
övervakningen". I beslutet skall anges det område som parkeringsövervak 
ningen skall omfatta och det minsta antalet parkeringsvakter som behövs 
där". 

Parkeringsvakter förordnas av kommunen och till parkeringsvakt f'ar förord 
nas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner, kommunala parkeringsak 
tiebolag och sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191 
t.o.m. SFS 2016: 146) om bevakningsföretag. 
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Förslag på mötet 
Mathias Lindquist (S) yrkar att ärendet återremitteras till verksamhet service 
med uppdraget att verksamheten ska se över möjligheten att köpa in tjänsten 
parkeringsövervakning tillsammans med andra kommuner. 
Mats Almemark (L), Jörgen Hedeås (C) och Urban Karlsson (C) instämmer i yr 
kandet men tillägger att de vill att beslutstcxten ska innehålla formuleringen 
"Munkfors kommun ställer sig positiv till införande av parkeringsövervakning 
och felparkeringsavgifter". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag från utskott service mot förslagen framförda på 
mötet och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkande om återemiss samt yr 
kandet från Mats Almemark (L) med flera. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
Lag (I 987:24 t.o.m. SFS 2014:724) om kommunal parkeringsövervakning 
m.m. 
Lag (1976:206 t.o.m. SFS 2014:719) om felparkeringsavgift 
Förordning (1976: 1128 t.o.m. SFS 2016:897) om felparkeringsavgift 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ser positivt på införandet av parkeringsövervakning och 
felparkeringsavgifter i Munkfors kommun men återremitterar ärendet till 
verksamhet service som ska se över möjligheterna att köpa in tjänsten till 
sammans med andra kommuner. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef service 
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Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej verk 
ställda gynnande beslut, kvartal 2, 2018 

Ärendet 
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och 
stöd rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande be 
slut om bistånd, enligt 4 kapitlet l § Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om 
stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet l § SoL och 9 § LSS som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 

För kvartal 2 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns två (2) ej verk 
ställda gynnande beslut att rapportera enligt LSS och ett (1) ej verkställt be 
slut inom äldreomsorgen enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27 
Individrapporter 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
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Redovisning av obesvarade motioner och medbor 
garförslag som ej behandlats 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Re 
dovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1998, § 2, att i sam 
band med redogörelsen rörande ej färdigbehandlade motioner ska en kortfat 
tad uppföljning lämnas av färdigbehandlade motioner. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2006, § 51, att folkbokförda i 
Munkfors kommun har rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige. 
Även beredningsläget för medborgarförslagen ska redovisas två gånger om året. 

Nedanstående motioner och medborgarförslag har besvarats efter 
föregående redovisning 2018-05-29: 
Inga motioner eller medborgarförslag har besvarats. 

Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner och 
medborgarförslag: 
Dnr: 092-18-101 Medborgarförslag om sänkt hastighet med mera på Kapell vä 
gen. Anmält till KF 2018-02-27 och överlämnat till KS för beredning. Beslut i 
KS 2018-09-10, motionen behandlas av KF 2018-10-09. 

Dnr: 391-17-100 Motion från (C) om snabbare utveckling av Ransätersområdet. 
Anmäld till kommunfullmäktige 2017-11-28. Överlämnad till KS för beredning. 

Dnr: 199-18-101 
Medborgarförslag om ett säkrare Munkfors för våra barn. Anmält till KF 2018- 
05-29. Överlämnat till KS för beredning. 

Dnr: 186-18-101 
Belysning på Klarälvsbanan mellan Munkfors och Ransäter. Anmält till KF 
2018-05-29. Behandlat av KS 2018-10-08. Medborgarförslaget behandlas av KF 
2018-10-09. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekretariatet 
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Avveckling Region Värmland - kommunalförbund 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade under juni 2018 att bifalla Landstinget i Värmlands ansö 
kan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet. 

Ärendet 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-21 att rekommendera med 
lemmarna att godkänna de beslutsförslag beträffande avvecklingen av Region 
Värmland kommunalförbund som redovisas i bifogade protokoll från arbetsut 
skottet. Under juni 2018 antog vidare Riksdagen en reviderad Lag om regionalt 
utvecklingsansvar innebärande att landstingen/regionerna ges det regionala ut 
vecklingsansvaret och att Lag om samverkansorgan i länen upphör att gälla från 
och med årsskiftet 2018/2019. 
Särskilt beslut att upphöra som samverkansorgan är således inte längre nödvän 
digt. Däremot krävs, mot bakgrund av de beslut som tagits i kommunerna och 
landstinget om att bilda en regionkommun och överlämna huvudmannaskapet 
för de verksamheter som Region Värmland kommunalförbund idag ansvarar för, 
godkännande i medlemmarnas fullmäktige att avveckla och likvidera regionför 
bundet och därefter beslut i regionförbundets fullmäktige. 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-21 att rekommendera med 
lemmarna att godkänna de beslutsförslag beträffande avvecklingen av Region 
Värmland komrnunalförbund som redovisas i bifogade protokoll från arbetsut 
skottet. Det är önskvärt att medlemmarnas beslut fattas senast 2018-10-31 för att 
därefter behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige under november må 
nad. 
Regionsstyrelsens arbetsutskott har till medlemmarna överlämnat följande be 
slutsförslag: 
1. IIuvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland - 

kommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag för 
Gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna orga 
nisationen Region Värmland/Landstinget i Värmland, organisationsnummer 
232100-0156 

2. Region Värmland - kommunalförbund, organisationsnummer 222000- 
1362, träder i likvidation 2018-12-31 

3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till lik 
vidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen. Ledamöternas 
mandatperiod förlängs intill dess att slutlig förvaltningsberättelse delgetts 
medlemmarna, dock längst till och med 2019-06-30 

4. Region Värmland - kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital och 
samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region Värmland/Landstinget i 
Värmland, vilket innebär ett avsteg från förbundsordningen. Fritt eget kapital 
per 2018-12-31 som inte tagits i anspråk för tidigare beslutade åtaganden av 
sätts av regionkommunen för framtida regionala utvecklingsinsatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



S MUNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

Ks § 119 (forts) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

\00? 
2018-00"-j.6' 

Sida 

19(22) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsförslagen från regionsstyrelsens arbetsut 
skott och beslutar enligt punkt 1-4 ovan. 

Beslutet skickas ti Il 
Region Värmland 

Justerandes sign 

I 1Pr I~ 
Utdragsbestyrkande 



S MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munlfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

Ks § 120 

Delegeri ngsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

iooi 
201a-M-Jtr 

Sida 

20(22) 

Beslut fattade av ordförande 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 412-18-050 
Överenskommelse om struktur för informationsvägar mellan Försäkringskas 
san och Munkfors kommun gällande statlig assistansersättning och LSS- per 
sonlig assistans 

Dnr: 402-18-050 
Ramavtal Atea Sverige AB 

Dnr: 477-16-750 
E-legitimation från Expisoft för Treserva app 

Dnr: 397-18-125 
Yttrande över ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater 

Dnr: 391-18-830 
Yttrande gällande ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel avseende 
PRO Munkfors 

Beslut fattade av personalchef 
Dnr: 394-18-164 
Hemortskommunens yttrande gällande inträde i hemvärnet 

Dnr: 395-18-050 
Avtal Miljöhälsan gällande aktivitetskurs hösten 2018 

Dnr: 385-18-021 
Förhandling MBL § 38 Upphandling av städtjänster inom äldreomsorgen 

Beslut fattade av verksamhetschef 
Dnr: 385-18-021 
Förhandling MBL § 38 Upphandling av städtjänster inom äldreomsorgen 

Beslut fattade av enhetschef/upphandlare 

Beslut fattade i utskotten 
Se bifogade protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsärenden. 
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Anmälningsärenden 

Dnr: 001-18-009 Nr 160 
SCB: Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksam 
het, bidragsåret 2019, preliminärt utfall 

Dnr: 001-18-009 Nr 158 
Sveriges kommuner och landsting: Inbjudan att ansöka till Glokala Sverige, ett 
Agenda 2030-projekt 

Dnr: 001-18-009 Nr 157 
Cirkulär 18:34 Partgemensarnma förtydliganden angående lovskola 

Dnr: 001-18-009 Nr 156 
Förslag från privatperson gällande information om krissituationer till allmänhet 
en 

Dnr: 001-18-009 Nr 155 
Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden ang. sammanträdesdagar 2019 
samt delårsbokslut 2018 

Dnr: 001-18-009 Nr 148 
Information från "En bra plats" (tjänst för digitalt anhörigstöd) 

Dnr: 001-18-009 Nr 147 
Cirkulär 18:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal 

Dnr: 001-18-001 Nr 146 
Socialstyrelsen: Information om klagomålshantering i vården 

Dnr: 001-18-001 Nr 145 
Cirkulär 18:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt före 
kommande arbete 

Dnr: 383-18-113 
Migrationsverket: Migrationsverket fortsätter avveckla boendeplatser 

Dnr: 382-18-133 
Migrationsverket: Migrationsverket säger upp lägenheter i Munkfors kommun 
och asylsökande kommer att flytta 

Dnr: 381-18-114 
Begäran om yttrande gällande Klarälvsloppet 22-23 september samt tillstånds 
bevis 
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Dnr: 001-18-009 Nr 138 
Cirkulär 18:28 lag från och med 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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