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Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Älven, kl 16.00- 19.23. 
Ajournering kl. 17.32 - 17.59. 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstemäntövriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

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

Håkan Larsson (S) ersätter Mathias Andersson (S) 
Karin Jensen (S) ersätter Peter Andersson (S) 

Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 122 och föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef,§ 122 och föredragning 
Anna Grenholm, verksamhetschef service,§ 122 och föredragning 
Susanne Aristidou, verksamhetschef OoS, § 122 och föredragning 
Maritha Lundström, personalchef, § 122 och föredragning 

Pia Falk (S) 

Kommunkontoret 13 november 08.15. 

Paragrafer 122-144 

Justerande 

Mathias Li quist (S)§§ 122-135, 137-144 Eric Henriksson (S) § 

136~-~ CevW 
Pia Falk (S) 

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-11-12 
Datum för anslags uppsättande 2018-11-13 Datum för nedtagande 2018-12-05 

Förvaringsplats för protokollet 
Underskrift 

Kom le · 

Justerandes ,;~ I 
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122 Godkännande av föredragningslistan 4 

123 Kommunchefens information 5 

124 469-18-122 Skattesats för 2019 6 

125 427-17-041 Investerings budget 2019 flerårsplan 2020-2021 7 

126 470-18-045 Kommunens upplåning 2019 8 

127 140-17-042 Uppföljning internkontrollplan 2017 9 

128 452-18-042 Kommunledningens internkontroll plan 2018 10 

129 472-18-041 Tidsplan budgetprocess 2020 11 

130 429-18-101 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 12 

131 429-18-101 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 13 

132 429-18-101 Sammanträdestider för ordförande/beredningsgruppen 14 2019 

133 442-18-021 Avtal HÖK 18 med Lärarförbundet och Lärarnas riksför- 15 bund samverkansråd 

134 454-18-021 0 PF-KL 18 omställningsstöd med mera för förtroende- 16 valda 

135 199-18-101 Besvarande av medborgarförslag "Ett säkrare Munkfors 17-18 för våra barn" 

136 458-18-101 Reglemente för kommunalråd 19 

137 457-18-024 Arvodesreglemente för förtroendevalda och arvoden 20 

138 260-18-700 Godkännande av hjälpmedelsnämndens reglemente 21 

139 432-17-100 Vision 2030 22 

140 376-18-676 Kulturstipendium 2018 23 

141 010-18-042 Åtgärdsrapporterong från OoS för att nå en budget i ba- 24-26 lans 

142 010-18-042 Budgetuppföljning 27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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143 Delegeringsärenden 28 

144 Anmälningsärenden 29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 122 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

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 17.32-17.59. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 123 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om: 

• Flyktingverksamheten 
• Ny förskola i fastigheten bakom Värmlandstrafik. Planeras stå klar till 

sommaren 
• Uppföljning av Skolverksprojektet Bästa skola 
• Kommunen har ansökt om 15 000 euro till att införa fri wifi på platser 

i kommunen 
• Projekt Tillgänglig digitalt - 1-2 utbildningsdagar för personer 65 plus 

planeras 
• Tillväxtverket har beviljat Projektet Munkfors utvecklar 1.0 drygt 4,8 

mkr under tre år. Projektets mål är att stärka den ekonomiska och so 
ciala utvecklingen i kommunen 

• Ny chef för äldreboendet Björkbacken 
• Projekt Ransäter utvecklar 
• Kommunchefen utsedd till tillförordnad vd för Munkfors energi AB 

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

Justerandes sign 

(? (f 
Utd ragsbestyrka nde 
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Dnr: 469-18-122 

Sida 

6(29) 

Förslag till skattesats år 2019 

Sammanfattning 
Skattesatsen för nästa år skall fastställas av kommunfullmäktige ( enligt kom 
munallagen). Skattesatsen för 2018 är 22:50 kr. Förslaget är att utdebiteringen 
för år 2019 ska vara oförändrad. Men skattesatsen på verkas av att det vid års 
skiftet kommer att genomföras en skatteväxling mot Region Värmland på 48 
öre. Det sker i samband med att Landstinget i Värmland, kommunalförbundet 
Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss bildar en gemensam 
organisation med namnet Region Värmland. Med hänsyn till skatteväxlingen 
föreslås en skattesats på 22:02 kr per skattekrona för 2019. För kommuninvå 
narna blir den totala skatten till kommun och region/landsting oförändrad. 

Besluts underlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-11-02. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen för år 2019 fastställs till 
22:02 per skattekrona. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2018-11-12 

Dnr: 427-17-041 

Sida 

7(29) 

Förslag till kommunens investeringsbudget 2019 och 
flerårsplan 2020-2021 

Sammanfattning 
Kommunens budget för 2019 har tidigare beslutats av kommunstyrelsen i 
juni. Då fanns det inte med något förslag för investeringsbudget, eftersom yt 
terligare prioriteringar behövde göras. Ett förslag har därefter tagits fram och 
framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-11-02 
Förslag för investeringsbudget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 

Förslag på mötet 
Jörgen Hedeås (C), Urban Karlsson (C) och Mats Almemark (L) yrkar i till 
lägg att innan beslut fattas om inköp av en traktor Case år 2020 ska en kalkyl 
presenteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfull 
mäktige att godkänna upprättad investerings budget för år 2019 och flerårs 
plan 2020-2021 och finner att förslaget bifalls. Han frågar därefter om kom 
munstyrelsen bifaller Jörgen Hedeås med fleras yrkande och finner att kom 
munstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad investerings budget för år 2019 och 
flerårsplan för 2020-2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

Reservation 
Jörgen Hedeås (C), Urban Karlsson (C) och Mats Almemark (L) reserverar 
sig mot beslutet att avslå deras tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 



S MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

Ks § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-11-12 
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Sida 

8(29) 

Kommunens upplåning år 2019 
Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten 
att fatta beslut om upplåning. Eftersom det inte är rationellt att alla de 
taljbeslut som gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, 
tas här ett beslut som delegerar rätten att fatta beslut till kommunstyrel 
sen. Därtill har kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsförteck 
ning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomi 
chef. Detta beslut fattas årligen för att skapa en rationell hantering av 
kommunens lån, annars skulle tex ett beslut om att förnya ett lån be 
höva tas av kommunfullmäktige. 

Nedanstående förslag till beslut gäller både rätten att nyupplåna och att 
omsätta lån (dvs ett lån ersätter ett gammalt lån vars avtalstid går ut). 

Kommunkoncernen har möjlighet att ha en kontokredit kopplad till sitt 
toppkonto som kan behöva justeras upp eller ned under året. Det är f n 
en avgift kopplad till den som beror på kreditstorleken, vilket gör att det 
är en fördel att ha möjlighet att justera den löpande enligt behov. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-02 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna med högst 30 
mkr. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att justera koncernens konto 
kredit till högst 30 mkr. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

J,:;2: I rr Utdragsbestyrkande 
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Ks § 127 

Uppföljning internkontrollplan för kommunledning 2017 

Dnr: 140-17-042 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011- 
10-17, § § 121, ska uppföljning av kontrollpunkterna årligen rapporteras till 
respektive utskott. Syftet är att kontrollera kostnadseffektiv verksamhet, till 
förlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. 

Ärendet 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunledning 2017 bifogas denna 
skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-10-16. 
Internkontrollplan för kommunledning 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign 

ff 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag kommunledningens internkontrollplan 2018 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 
2011-10-17, § 121, ska respektive utskott anta en särskild plan för upp 
följning av den interna kontrollen. Syftet är att kontrollera kostnadsef 
fektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar 
och föreskrifter. 

Ärandet 
Internkontrollplan 2018 gällande kommunledning bifogas denna skri 
velse. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-10-16 
lnternkontrollplan för kommunledning 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
Att kommunstyrelsen godkänner planen för intern kontroll för kom 
munledning 2018. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Budgetprocess för budget 2020 

Sammanfattning 
Inför arbetet med budget kommande år finns ett förslag till budgetprocess för 
2020 med planerade mötestider och beslutsgång. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-11-05 
Budgetprocess 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till budgetprocess för budget 2020 med änd 
ringen att kommunfullmäktige fattar beslut om budget 2020 och flerårsplan 
2021 och 2022 på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 7 augusti 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekretariatet 

Justerandes sign 

I ~f I~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2019 

Sammanfattning 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar och tider för kommunfullmäkti 
ges ordinarie sammanträden för tiden 2019-01-01 till 2019-12-31. 

Tisdag 29 januari 
26 februari 
26 mars (bokslut) 
23 april 
28 maj 
18 juni 
27 augusti (budget) 
24 september 
29 oktober (delårsbokslut) 
26 november 
17 december 

Sammanträdena börjar klockan 18.30 och kommunfullmäktiges presidium 
äger rätt att ändra dag och tid för sammanträdet om så erfordras. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar för kommunfull 

mäktiges ordinarie sammanträden för tiden 2019-01-01 till 2019-12- 
31. 

• Sammanträdena börjar klockan 18.30. 
• Kommunfullmäktiges presidium äger rätt att ändra sammanträdesdag 

och tid om så erfordras. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunikatören 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar och tider för kommunsty 
relsens ordinarie sammanträden för tiden 2019-01-01-2019-12-31. 

Måndag 14 januari 
" 11 februari 
" 11 mars 
" 8 april 
" 13 maj 
" 10 juni 
" 19 augusti 
" 9 september 
" 14 oktober 
" 11 november 
" 9 december 

Kommunstyrelsens tre utskott: service, lärande och stöd samt omsorg 
och stöd, fastställer själva sina sammanträdestider anpassade till kom 
munstyrelsens sammanträdestider. Utskottsmötena ska planeras in cirka 
två veckor innan kommande KS-sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående dagar för sina ordinarie 

sammanträden 
2. Sammanträdena börjar kl. 16.00 
3. Kommunstyrelsens tre utskott fastställer själva sina sammanträdes 

tider med anpassning till kommunstyrelsens sammanträden 

Beslutet skickas till 
Nathalie Andersson 
Utskotten 
Kommunchefen 
V erksamhetschefer 

Justerandes sign 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförande/beredningsgruppens sammanträdes 
plan för år 2019 

Sammanfattning 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar och tider för ordfö 
rande/beredningsgruppens ordinarie sammanträden för tiden 2019-01- 
01-2019-12-31. 

Onsdag 30 januari 
" 27 februari 
" 27 mars 
" 24 april 
" 29 maj 
" 7 augusti 
" 28 augusti 
" 25 september 
" 30 oktober 
" 27 november 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-05 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen fastställer ovanstående dagar för ordfö 

rande/beredningsgruppens ordinarie sammanträden 
• Sammanträdena börjar kl. 16.00 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
V erksamhetschefer 
Ordförande service 
Ordförande omsorg och stöd 
Ordförande Lärande och stöd 

Justerandes sign 

le2f I~ 
Utdragsbestyrkande 
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Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbund Samverkansråd 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbets 
givarorganisation - träffade den 20 september 2018 en Huvudöverenskommelse, 
HÖK 18, med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Samverkansråd för till 
lämpning fr.o.m. 2018-04-01. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11 
Cirkulär 18:33 från Sveriges Kommuner och Landsting med tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsen beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöver 

enskommelsen HÖK 18. 
• Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - 

LOK 18 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Arbetsgivarförbundet Sobona 
Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Justerandes sign 

~F 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension 
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting styrelse har den 14 oktober 2018 antagit för 
slag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroen 
devalda (OPF-KLl 8). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfat 
tas av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 
av PBF eller PRF-KL i kommunen. 
OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16 
Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, kommentarer och för 
slag med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställ 
ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta att i enlighet med Sveriges kommuner och Landstings 
styrelses beslut anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för för 
troendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga. 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Sveriges Kommuner och Landsting SKL 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag gällande ett säkrare Munkfors för 
våra barn 

Sammanfattning 
Mayliss Skaatun har lämnat in ett medborgarförslag med önskan om ändrad rutt 
för skolskjutsen i Munkfors kommun. 

Ärendet 
Förslagsställaren skriver att det idag finns två "busshållsplatser" där elever 
hämtas upp på Uddeholmsvägen (bifogad karta). Elever mellan sex år till nio år 
står oskyddade och väntar på skolskjutsen där hastighetsbegränsningen är 50 
km/h. Flera gånger har Mayliss Skaatun bevittnat att barn sprungit ut i vägen då 
de saknar trafikvana och då det inte finns något staket som kan stoppa dem från 
att gå ut i vägen. 

Förslagsställaren vill att: 
• Rutten ändras på så sätt att skolskjutsen hämtar barnen inne i bostads 

området Hea där hastigheten är 30 km/h. Bussen kör sedan vidare 
förbi bruket och fortsatt söderut för att hämta de elever som bor längs 
Uddeholmsvägen. Förslagsställaren vill att barnen hämtas upp på den 
sidan av vägen de bor på. 

• Staket eller bommar sätts upp för att barnen på så sätt ska hindras från att 
springa ut på Uddeholmsvägen. Eventuellt bör varningsskyltar som var 
nar/uppmärksammar att det finns barn i området sättas upp. 

Verksamhetens bedömning 
Värmlandstrafik AB är de som ansvarar för skolskjutsen i Munkfors kom 
mun. Trafikverket är ansvariga för Uddeholmsvägen. Verksamheten för lä 
rande och stöd har tidigare undersökt en förändring i likhet med vad med 
borgarförslaget säger men beskedet från Värmlandstrafik är att en ändrad 
rutt inte är möjlig på grund av på grund av tidsramen för skoltrafiken. 

Vad gäller staket/bommar och eventuell skyltning är det Trafikverket som har 
ansvar för vägen och eventuella åtgärder. Kommunen kan sätta upp ett lågt 
vägräcke, men detta ökar inte säkerheten för barnen och bedöms därför som 
en åtgärd utan effekt. Idag går barnen ned för backen från Heden och ställer 
sig på gång- och cykelvägen bredvid vägen och väntar på bussen. Barnen be 
höver inte vänta ute på vägen och inte heller gå över vägen. 
Eftersom det i dagsläget inte finns möjlighet till ändrad rutt enligt Värmlands 
trafik, föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-10-05 
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Medborgarförslag med bifogad karta inkommet 2018-04-24 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Mayliss Skaatun, Pråmdragarevägen 4b, 684 32 Munkfors 
Ekonomichef 
Skolskjutsansvarig 
Enhetschef teknik 
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Nytt reglemente för kommunalråd 

Ärendet 
Enligt reglementet för kommunalråd ska reglementet omprövas i samband med 
ny mandatperiod. 
I samband med detta så har reglementet reviderats och arvodets beräkning änd 
rats från att utgå från procenttal som motsvarar den genomsnittliga löneökningen 
för medlemmar inom Vision till att beräknas med 85 procent av riksdagsledamö 
ternas arvode. Arvodet ska beslutas av kommunstyrelsen. I övrigt har reglemen 
tet reviderats i enlighet med bifogad bilaga 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Bilaga gällande arvodens storlek samt uträkning av detsamma. 
Reviderat reglemente för kommunalråd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för kommunal 
råd. 

Jäv 
Mathias Lindquist (S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. 

Eric Henriksson (S) agerar ordförande på denna pragraf. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
Personalchef 
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Revidering av reglemente för förtroendevalda och 
ändringar av arvoden 

Ärendet 
I samband med ny mandatperiod har arvodesbestämmelserna liksom reglementet 
för förtroendevalda setts över. 
Arvodesreglementet har ändrats på så sätt att arvodet beräknas utifrån riksdags 
ledamöternas arvoden (se bifogad bilaga). 
Tidigare har procentsatsen baserats på prisbasbeloppet. 
I reglementet för förtroendevalda har tillägg för möten med utskott gjorts. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Bilaga gällande arvodens storlek samt uträkning av detsamma. 
Reviderat reglemente för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar av arvoden för förtro 
endevalda samt reviderat reglemente för förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
Personalchef 
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Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden har fattat beslut om revidering av reglemente som 
under sommaren var ute på remiss hos samtliga kommuner. Kommun 
styrelsen besvarade remissen 2018-09-10 § 98. Munkfors kommun hade 
inget att erinra mot förslaget. 

Ärendet 
Hjälpmedelsnämnden har fattat beslut om att godkänna det reviderade 
reglementet. Respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna 
och landstinget ska nu godkänna förslaget. 
Landstingsfullmäktige kommer fatta beslut om reglemente i december. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-30 
Protokollsutdrag från hjälpmedelsnämnden 
Reviderat reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för hjälpmedels 
nämnden. 

Beslutet skickas till 
minna.lindroosdelamo@liv.se 
Verksamhetschef OoS 
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Sammanfattning 
Munkfors kommuns nuvarande vision sträcker sig fram till 2020. I februari 2017 
beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning vars uppgift var 
att ta fram underlag för ny kommunvision, Vision 2030. I december 2017 pre 
senterade beredningen sitt material som godkändes och överlämnades till kom 
munstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
2018-02-12 § 6 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att arbeta fram 
ett förslag till kommunvision 2030 utifrån den tillfälliga beredningens direktiv 
som grundade sig på en omfattande medborgardialog. 
2018-06-11 § 78 beslutade kommunstyrelsen att sända ut förslag till Vision 
2030 på remiss till de politiska partierna, intresseorganisationer och personalor 
ganisationer. Remisstiden fastställdes till 1 september men förlängdes senare till 
30 september 2018. 

Inkomna synpunkter 
Vid remisstidens slut hade synpunkter inkommit från: 

• Gruppen Profilera Munkfors-Ransäter 
• Gamla Bruket 
• Liberalerna 

Beslutsunderlag 
Inkomna remissvar/synpunkter 
Remissutgåva Vision 2030 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att till ett av kommunsty 
relsens sammanträden i början av 2019 återkomma med ett reviderat 
förslag till Vision 2030. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
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Sammanfattning 
Varje år delar Munkfors kommun ut ett kulturstipendium på 5 000 kro 
nor. 
Årets förslag till priset: 

• Bo Englund 

Motivering: 
För ett otroligt arbete med sina skulpturer som visar olika känslor i både sten, 
lera, trä, järn och sten. Genom sina skulpturdonationer till Munkfors 2002 och 
2017 har han berikat kulturmiljön i kommunen. Han har även nyligen skapat ett 
stipendium som en hyllning till sin födelsekommun som ges ut varje år till en 
person som har gjort en insats för Munkfors. Idag kan man skåda hans konstverk 
som han har donerat till Munkfors på Laxholmen och drygt tjugotal som är ut 
placerade i samhället. Hans kulturinsatser är ett tecken på att han har ett stort 
hjärta för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Lämnat förslag med motivering 
Turism och näringslivschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen fattar beslut utan tjänstemannapåverkan 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela Bo Englund Munk 
fors kommuns kulturstipendium 2018. 
3. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2018. 
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Åtgärder för budget i balans 

Sammanfattning 
Tidigare under året påtalades en ökad volym av hemtjänsttimmar från 
4430 timmar/månad under 2017 till ett genomsnitt på 5284 tim 
mar/månad har tydliggjort ett behov av förstärkning av budget. Ökning 
beror bl.a. på en större vårdtyngd med i genomsnitt 854 timmar/månad 
sedan årsskiftet. 
Jämför per sista augusti 2018 jämfört med samma period 2017. Några brukare 
har ökat vårdbehov som genererar från 0-110 timmar/månad pga. åldrande och 
multisjuka individer som är kvar i hemmet då vi inte kan erbjuda annan boende 
form. Fördröjning av uppföljning och brister i återkoppling mellan personal och 
bistånd gör att vi idag har svårt att avgör om vi ligger rätt i besluten. 

Vi har en stor sjukfrånvaro med sjuklönekostnader både för månads - och ti 
manställda och vikariekostnader. Framförallt ser vi att korttidsfrånvaro ökar 
jämfört med tidigare år. 

Ärendet 
Vi har svårt att drastiskt kunna minska budgetunderskott på hemtjänsten 
då behovet av insatser redan är större än faktisk budget. Samtidigt för 
att täcka behovet av insatser som ska utföras behövs vikarier rekryteras 
då ordinarie bemanning inte räcker till pga. av sjukfrånvaro och semes 
ter. De åtgärder som pågår för att minska budgetunderskottet är: 

• Schemajustering och översyn av hemtjänsten pågår. 
• Uppstart av hemtagningsteam förväntas avlasta hemtjänsten 

dagtid vid hemgång från sjukhus/korttidsplats=12 dagar/mån= 
23 tim/mån*295= -7 tkr (181001 tom181031). Möjlighet att fri 
göra tid för hemtjänst att bemanna korttidsplatser på Björkback 
en. 

• Utföra läkemedelstilldelning via läkemedelsautomat vid nya 
brukare som behöver nytt stöd= 4 besöka 10 min/dagx365= 
243,33 tim./år x 353kr= 85895 kr /brukare -Ieasingkostnad 24 
tkr/år= -62 kr/brukare/år. 

• Flytta av städinsatser till extern utförare pågår enligt plan= - 200 
tkr/år. 

• Behov av att snabbare kunna följa upp biståndsbedömda beslut - 
mer förenklade beslut av vissa serviceinsatser. Behov av att öka 
tjänst för att säkra upp biståndsprocessen. I ett första steg om 
fördelning av vakant tjänst från årsskiftet och att ta in extern 
konsult vid toppar inom LSS handläggningen för att komma i 
kapp. I steg två se över behov av en förstärkning av handläggar- 
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enheten i och med aviserand lagändring inom LSS 2019 (-500 tkr). 
• Behov av att se utförda timmar på hemtjänst kontra beviljad 

tid-via Intraphone planeringsstöd. 
• Schemajustering pågår på Björkdungen och vi ser över möj 

ligheten bk.a. med förändring av personaltätheten för matlag 
ning på Björkdungen. Möjliggör en minskad personaltäthet 
(7,3 tim./dag= kr/ år 365x295=) -786 tkr. 

• Kö (8st) till våra särskilda boende platser varav två som är ej 
verkställt inom tre månader och kan generera vite om dessa ej 
verkställs i tid. 

• Behov av annan boendeform: Införa Biståndsbedömt Trygg 
hetsboendeplatser för att kunna erbjuda en mellanboendeform 
med stöd och serviceinsatser vid ökad ensamproblematik. 

• Framtida momsintäkter på Trygghetsboende skulle generera 
11 tkr/lgh x 10 =+ 110 tkr/år. Idag finns 34 lägenheter med kö 
(374tkr/år) 

• Behov av utökning av särskilda boende platser genom att om 
vandla nuvarande korttidsplatserna ( 4 st) på Björkbacken till 
säboplatser och utöka med 4 korttidsplatser i Familjerådgiv 
ningens nuvarande lokaler med hemtjänstpersonal för att möj 
liggöra en dragspelseffekt vid förändrat behov = + intäkter 
166 tkr/år. Se bilaga. 

• Analysmöten påbörjade med kommunchef, ekonomichef, 
ekonom, VC och biståndshandläggare och enhetschefer kring 
beslut-insats-uppföljningsprocess i hemtjänst pågår. 

• Behov av djupare analys av ökad sjukfrånvaro och orsak för att kunna 
arbeta med proaktiva åtgärder i hela kommunen. Arbeta med hälso 
bokslut framöver. Behov av resurs/projektanställd som hjälper till att 
starta upp kartläggningsprocessen och sen själva fasa ut det i egna 
verksamheterna. 

Total minskade kostnader på årsbasis: -1 055 tkr 
Möjliga intäkter på årsbasis: -276 tkr 
Möjlig utökning av handläggare: +500 tkr : 
Minskad kostnad -831 tkr 2019. 

Besluts underlag 
Tabell med utveckling av beslutade hemtjänsttimmar och vikarietimmar 
2017 och 2018. 
Kostnader intäkter Säboplatser och korttidsplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. KS godkänner redovisningen. 
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2. KS uppdrar åt verksamheten att framöver redovisa hur vidtagna åt- 
gärder fortlöper. 

Beslutet skickas till 
Utskottet för Omsorg och stöd 
Verksamhetschef OoS 
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Budgetuppföljning per den sista oktober med 
helårsprognos 2018 

Ärendet 
Enligt bokföring tom sista oktober är prognosen för kommunens resultat +4,5 
mkr (augusti+ 3,0). Verksamheternas prognoser är totalt 1,3 mkr bättre än bud 
get, varav kommunledning + 1,3 mkr, lärande och stöd + 2,2 mkr, omsorg och 
stöd -1,6 mkr och service -0,5. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott 
på+0,6 mkr. 

En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-11. 
Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 
• Kommunstyrelsen uppdrar omsorg och stöd att vidta nödvändiga åtgär 

der och återrapportera vid kommande kommunstyrelsemöten. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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Delegeringsärenden 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 449-18-612 
Beslut beträffande förslag från beredningsgruppen för gymnasiesamverkan 
om samverkansavtalen och överlåtelse av leverantörsavtalen 

Dnr: 447-16-750 
Serverlegitimation gällande Expisoft e-legitimation 

Dnr: 315-15-050 Nr 5 
Datadelningsavtal med tjänsteleverantör i stadsnätet IT-Mästaren 

Dnr: 450-18-050 
Avtal mellan kommunerna och landstinget om mediacenter 

Dnr: 451-18-050 
Avtal med landstinget om medfinansiering av Värmland European Office 
(Brysselkontoret) 

Dnr: 432-18-830 
Yttrande över ansökan från IFK Munkfors om bidrag ur fonderade bygdeme 
del 

Dnr: 530-16-050 
A vtalsförlängning Skafferi Värmland, färskt hängmörat kött 

Beslut fattade i utskotten 
Se bifogade protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsärenden. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterarna 
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Anmälningsärenden 

Dnr: 001-18-009Nr 177 
Överförmyndarnämnd: Budgetuppföljning 2018. 

Dnr: 001-18-009Nr 174 
SKL Cirkulär 18:39 Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, 
Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56 

Dnr: 001-18-009 Nr 170 
Sveriges föreningar: Uppmaning att nominera Sveriges föreningsvänligaste 
kommun 2018 senast 15 december 

Dnr: 001-18-009 Nr 167 
Hjälpmedelsnämnden: Redovisning för delår 2 2018 

Dnr: 001-18-009 Nr 165 
Länsstyrelsen Jämtland: Tillfällig ersättning till kommuner som drabbats av 
skogsbränder sommaren 2018 

Dnr: 430-18-373 
Länsstyrelsen Värmland: Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av markka 
bel för tele och data i Ransäter, Munkfors kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterarna 

I~ 
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