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Sammanträde digitalt via Teams 
kl. 09.40- 10.30 

Eric Henriksson (S), ordförande 
Peter Andersson (S), vice ordförande 
Sickan Persson (S) 
Karin Jensen (S) 
Jörgen Hedeås (C) 

Jan-Olof Appel, kommunchef 
Jolanta Nowicka, ekonom §§ 25-27 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Personalföreträdare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Sickan Persson (S) 

Kommunkontoret 2021-04-26 kl. 09.00 
Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 25-37 

Ordförande 

Justerande 

Eric Henriksson (S) 

N~~~ 
Sickan Persson(S) 

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

Organ Utskott service 
Sammanträdesdatum 2021-04-21 
Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

2020-04-26 
Kommunkontoret 

Datum för 
nedtaaande 

2020-05-18 

Justerandes sign 
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§§ Dnr ARENDEN Sid 

25 Godkännande av föredragningslistan 3 
26 KS2021/13 Information budgetprocess 2022( ekonom) 4 
27 KS2021/161 Nedsättning av vattenavgift 5-6 
28 Verksamhetschefens information 7 
29 KS2021/134 Remiss: förslag påt regionalt åtgärdsprogram för mil- 8-9 

jömålen 2021-2025 
30 KS2021/162 Biblioteksplan 2021-2024 10 
31 KS2021/155 Skrivelse samarbete om hembygdslitteraturen 11 
32 Information föreningsbidrag 2020 12 
33 KS2021/157 IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag 13 

sommarskola 
34 KS2021/166 Försäljning av mark 14 
35 Rapportering motioner och medborgarförslag 15 
36 Redovisning delegeringsbeslut 16 
37 Redovisning av anmälningsärenden 17 
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U S § 25 

Godkännande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U S § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 

Dnr: KS 2021/13 

Sida 

4(17) 

Information budgetprocess 2022 

Utskottets beslut 
Utskottet för Service godkänner informationen. 

Ärendet 
Ekonom Jolanta Nowicka informerar om budgetprocess 2022. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till 
ekonomen. 

Justerandes sign 

ltl 
Utdragsbestyrkande 
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U S § 27 

Nedsättning av vattenavgift 

Dnr: KS 2021/161 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om nedsättning av vattenavgift. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-04-06 . 

Ärendet 
I en privat fastighet har uppstått vattenläckage. Fastigheten är beläggen i 
Munkfors och används som fritidshus sedan januari 1989. Ägare har bott i 
fastigheten under mars-oktober 2020. I samband med årlig vattenavläsning har 
kommunen uppmärksammat hög förbrukning och kontaktat kunden. 

Kunden äger två fastigheter (två fastighetsbeteckningar finns). På varje fastig 
het finns en byggnad. Kunden använder/bor i den ena byggnaden (B). Inkom 
mande vatten är anslutet till den andra byggnaden (A). Alltså endast byggnaden 
på fastighet A är ansluten till det kommunala vattennätet. Kunden betalar fasta 
avgifter för vatten endast för fastigheten A. 

Kommunen har inte anslutit vatten till fastigheten B och kunden betalar inte 
några fasta avgifter för vatten. Fastighet med byggnaden B är påkopplad till 
vatten efter vattenmätare genom en slang som är nergrävd i marken. Orsaken 
till läckaget var en spricka just i den slangen. 

Kunden i sin skrivelse har redogjort att tomten består av sand vilket innebär att 
något läckage inte har upptäcks. Inkommande vatten har stängs av omedelbart 
när kommunen har förmedlat ovanligt högt förbrukning efter den årliga vat 
tenmätaravläsningen. Skadan har åtgärdats. 

Vattenmätare har den 4 augusti 2019 visat 454 kbm och den 20 oktober 2020 
visat 2818 kbm. För denna period har förbrukats 2364 kbm vatten. 

Normalförbrukning för denna fastighet har varierat under de senaste tre åren: 
2019: 219 kbm 
2018: 149 kbm 
2017: 74 kbm 

Genomsnittlig förbrukning beräknas då till 147 kbm/år. Överförbrukning har 
fakturerats med 24 684 kronor. 

Enligt kommunens taxa för vatten- och avlopp så är fastighetsägaren betal 
ningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Vatten debiteras 
med 12 kronor/kbm. 

Justerandes sign 
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U S § 27 (forts) 

Kunden har uppgett i teams möte den 29 mars 2021 att den berörda fastigheten 
B köptes på 90-talet, närmare bestämt 1989 och då gjordes det en tillbyggnad. 
Kunden blev lagfarenägare till fastigheten A år 1999. Fastigheterna sedan långt 
tillbaka tillhörde familjens släkt. Kunden påstår att han har för längesedan frå 
gat Kjell Bengtsson om vattenanslutning men han blev nekad. Kunden kunde 
inte precisera när han har gjort det. 

Eva-Karin Nilsson som har deltagit i teams möte har inte hört om någon ansö 
kan för vattenanslutning till denna fastighet under den tiden hon jobbade på 
med VA-administration på Munkfors kommun (2003-2015). 

I telefonsamtal 2021-03-30 mellan kunden och Kjell Bengtsson har framkom 
mit att inte heller Kjell har kännedom om någon förfrågan om anslutning till 
det kommunala vattennätet. Kjell berättar för kunden att för att bedöma om fas 
tigheten kan anslutas till det kommunala vattennätet gör han alltid ett rutin 
mässigt besök. Kjell har aldrig besökt denna fastighet och därmed har han inte 
någon kännedom om att någon ansökan om anslutning till vatten har gjorts till 
kommunen. 

Kommunen har upplyst kunden om: 
- att det inte är dolt läckage 
- att egna vattenanslutningar inte är tillåtna, 
- att för att använda vatten ska kunden ansluta fastigheten till det kommunala 
vattennätet, 
- Kjell Bengtsson ska under våren göra besök på fastigheten. 

För att få nedsättning av förbrukningsavgiften måste det konstaterats att läcka 
get har varit dolt och att det är nu åtgärdat. Munkfors kommun tillämpar 
Svenskt Vattens riktlinjer vilket innebär att överförbrukningen kan reduceras 
till 50 % eller 75 %. 

Fastighetsägare har påkopplat vatten till fastigheten B utan kommunens känne 
dom. 
Vattenläckage är därmed inte dolt och någon nedsättning av förbrukningsavgif 
ten kan inte vara aktuellt. 

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren 
V erksamhetschef service 
Ekonomi 

Justerandes sign 
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U S § 28 

Verksamhetschefens information 
• Vårarbetet är igång runt om i kommunen. 
• Planering av sommarlovsaktiviteter som simskola pågår. 
• Ombyggnation av Inissions lokaler klart, Värmlandstrafik flyttar in i 

maj. 
• Ombyggnation Forsnässkolan 
• Covid- 19 

I samband med informationen ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerandes sign 
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Sida 
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Remiss, förslag på regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvar. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Remiss: Förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 

Ärendet 
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdspro 
gram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åt 
gärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvali 
tetsmålen. Liksom det tidigare åtgärdsprogrammet utgår programmet från fem 
fokusområden som fångar upp de nationella miljökvalitetsmål som rör 
Värmland. 

Länsstyrelsen åtar sig att samordna och leda arbetet med miljööverenskommel 
serna. Inom de prioriterade åtgärdsområdena åtar sig Länsstyrelsen att 

• bistå aktörerna i arbetet med att genomföra åtgärderna genom kompetensut 
veckling, samordning och erfarenhetsutbyten 

• genomföra en uppföljning av åtgärderna årligen 
• samordna arbetsgrupperna inom de prioriterade åtgärdsområdena. 

Hittills har miljömålen följts upp mot år 2020, men hädanefter kommer sikte 
att tas på år 2030, liksom i det globala arbetet med Agenda 2030. 

Länsstyrelsen önskar följande svar på remissen: 
1. Önskar er verksamhet av delta i kommande omgång av miljööverenskom 
melser mellan åren 2022-2025? 
2. Vad har er verksamhet för synpunkter på de prioriterade åtgärdsområdena? 
3. Vad har er verksamhet för synpunkter på åtgärdsförslagen under respektive 
åtgärdsområde? Uppge gärna om ni har förslag på fler åtgärder. 
4. Har er verksamhet intresse och möjlighet att delta i de arbetsgrupper som 
planeras att bildas kring de prioriterade åtgärdsområdena? Uppge i så fall 
vilken. 

Remissvar: 
1. Ja, Munkfors kommun har målsättningen att ta fram miljööverenskommelser 
för tiden 2022-2025. 
2. Synpunkter på prioriterade åtgärdsområden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott service 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-21 9( 17) 

U S § 29 (forts) 
Den kulturhistoriska miljön nämns som viktig i nulägesbeskrivningen inom 
åtgärdsområdet Hållbar samhällsplanering, Munkfors kommun har ett flertal 
kulturhistoriskt viktiga byggnader som förfaller/riskerar förfall på grund av 
brister i kunskap och ekonomiska förutsättningar då det är svårt att finna en 
ekonomiskt gångbar användning för byggnaderna. Kommunen ser positivt på 
om det kan bli en ökad regional samverkan i denna fråga. 
3. Munkfors kommun anser att åtgärdsförslagen speglar behovet av åtgärder på 
ett bra sätt. 
4. Munkfors kommun har få resurser att delta i arbetsgrupper eftersom tjänste 
personer har flera arbets- och bevakningsområden och prioriteringar måste gö 
ras mellan olika möten. För att möjliggöra deltagande så bör digitala arbets 
former användas så deltagande kan ske utanför fasta mötestider, det vill säga 
föredragningar, möten etcetera spelas in och det finns möjlighet att ha 
synpunkter i för- och efterhand. Munkfors kommun har i första hand intresse 
för regional samverkan kring va-planer, grönplaner, energiplanering och 
utbyggnad av ladd infrastruktur. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Värmland (varmland@lansstyrelsen.se) 
Arkiv 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2021-04-21 

Dnr: KS 2021/162 

Sida 
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Biblioteksplan 2021-2024 

Utskottets beslut 
Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet bifaller yrkandet om bordläggning och finner 
frågan med ja besvarad. 

Förslag på mötet 
Eric Henriksson yrkar bordläggning av ärendet 

Ursprungligt förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad biblioteksplan för Munkfors 
kommun 2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Biblioteksplan 2021-2024 

Ärendet 
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger 

. inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och lägger fast en 
övergripande prioriteringsordning. Planen innehåller målsättningar för 
biblioteksverksamheten i Munkfors kommun. 

Den föreslagna biblioteksplanen är i huvudsak en uppdatering av 
Biblioteksplan som gällde för 2018-2020. Målsättningar och intent 
ioner i Regionens biblioteksplan har inarbetats, hänsyn har tagits till 
kommunens Vision-kommunen som förenar. 

Biblioteken i Munkfors kommun omfattas av bibliotekslagen och 
skollagen. Kungliga biblioteket har myndighetsuppdraget för det all 
männa biblioteksväsendet. Utöver biblioteks- och skollagen utgår 
biblioteksverksamheten i Munkfors från lokala politiska mål och 
remissutgåvan Regional Biblioteksplan 2021-2024 för Värmland som 
en stark biblioteksregion. 

Beslut skickas till 
Arkiv 
Bibliotekarie 

Justerandes sign oc I iv: 
Utdragsbestyrkande 
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U S § 31 

Skrivelse, samarbete om hembygdslitteratur 

Dnr: KS 2021/155 

Utskottets beslut 
Service utskottet beslutar att skrivelsen är besvarad. 

Besluts underlag 
V erksamhetschefens tjänsteskrivelse 
Skrivelse från flera föreningar daterad 2021-03-02 

Ärendet 
Ett antal föreningar har inkommit med en skrivelse om att de vill inleda ett 
samarbete så att den hittills publicerade hembygdslitteraturen på bästa sätt kan 
bli uppfångad och tillvaratagen på biblioteket i Munkfors. 

Svar på skrivelse 
Serviceutskottet och Biblioteket i Munkfors ser positivt på föreningarnas 
engagemang för Hembygdslitteraturen och ett ökat samarbete med Biblioteket. 

Under 2020 påbörjades en ombyggnation och utökning av den publika delen av 
Munkfors Bibliotek. Denna är i det närmaste färdigställd och i och med detta 
ges möjlighet att fysiskt bättre lyfta fram Hembygdslitteraturen vilket också 
kommer att göras. Biblioteksplanen som uppdaterats för 2021-2024 beskriver 
att Biblioteket ska verka för ökat samarbete med föreningar vilket också ligger 
i Kommunens Vision som grundläggande för alla kommunala verksamheter. 

Biblioteket välkomnar därför önskemål om litteratur och annat material från de 
skrivande föreningarna som Biblioteket kan lyfta fram eller införskaffa. Vi ser 
också fram emot ett samarbete kring författarmöten, information från 
föreningar, utställningar och andra aktiviteter såväl digitala som fysiska när 
möjligheten åter öppnar sig för detta. 

Beslut skickas till 
Anders Aj axon 
Erlandergården i Ransäter 
Ransäters hembygdsförening 
IFK Munkfors 
Föreningen Gamla bruket 

Justerandes sign 
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U S § 32 

Information: Föreningsbidrag 2020 

En sammanställning av föreningsbidrag för 2020 skickades ut med kallelsen 
till mötet. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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IFK Munkfors ansöker om bidrag till sommaridrottsskola 
2021 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar IFK Munkfors bidrag till sommaridrottsskola med 35 425 
kronor. För att ytterligare förstärka folkhälsoperspektivet bör frukt delas ut i 
stället för godis på avslutningsdagen. I samband med att kostnadsredovisning 
sker önskas en redovisning av hur inbjudan har gått ut och vilka aktiviteter som 
gjorts för att nå ut till och få de barn och ungdomar som inte sedan tidigare är 
medlemmar och aktiva i idrottsföreningar att delta. 

Beslutsunderlag 
IFK Munkfors ansökan 2021-03-22. 

Ärendet 
IFK Munkfors bedriver en sommaridrottsskola vecka 25-26 för barn mellan 
6-15 år, det är andra året som man arrangerar idrottsskolan. Tidigare har man 
bedrivit fotbollsskola (från 1997) för samma åldersgrupp. Upplägget är det 
samma men man har en idrott per dag. ldrottsskolan är kostnadsfri och cirka 
100 barn brukar delta. 

IFK Munkfors ansöker om ett bidrag på 35 425 kronor. 
Bifogat finns specifikation med kostnader för material, föreläsare med mera 
samt redovisning av intäkter från andra bidragsgivare. 

Serviceutskottet har i budget avsatta medel för sommaraktiviteter för 6-15 års 
ålder. Beloppet utbetalas efter kostnadsredovisning för avslutad aktivitet från 
verksamhet 3 00 I akt 5 3 8. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors 
Ekonomi 

Justerandes sign 
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Försäljning av mark 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 

Dnr: KS 2021/166 

Sida 

14(17) 

Utskottets beslut 
Utskottet för Service uppdrar till verksamheten att erbjuda fastighets 
ägare som gränsar till redovisat område att köpa marken. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 
Bilaga med karta över aktuellt område 

Ärendet 
Fastighetsägaren~••••■-har inkommit med en förfrågan 
gällande köp av kommunal mark som angränsar till egen fastighet. 
Den mark som förfrågan gäller har inget egentligt värde för kommu 
nen annat än som allmän mark och delar av markområdet arrenderas 
redan idag ut till en fastighetsägare. 

Större delen av marken är en sluttning och är beväxt med sly som med 
jämna mellanrum måste rensas bort av kommunen för att hålla marken 
någorlunda i skick. Då marken inte belastas av någon form av servitut 
eller annat som ligger i kommunens intresse kan det vara av värde att 
dela upp markområdet och att de boende som gränsar till området 
erbjuds att köpa varsin marklott. 

Förslagsvis erbjuds samtliga fastighetsägare som gränsar till redovisat område 
köpa mark. 

Beslut skickas till 
F astighetsägama .._. 

Justerandes sign 
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U S § 35 

Rapportering motioner och medborgarförslag 

Rapporteringen skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av 
kallelsen till dagens sammanträde. 

Verksamhetschefen redogör för besvarade och beviljade motioner och 
medborgarförslag och ger en statusrapport kring dessa ärenden. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U S § 36 

Redovisning delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Kommunchef 
Dnr: KS 2021/152 
Hyresavtal mellan Munkfors kommun och JT Kraftkonsult AB 

Verksamhetschef 
Dnr: KS 2021/333 
Försäljning till AB Munkforssågar del av markområde fastigheten 
Munkerud 2:26 

Ekonomichef 

MBN (Miljö- och byggnämnden) 

Upphandlare 

Teknisk chef 

Upphandlande enhetschef 

Justerandes sign 
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U S § 37 

Redovisning anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS 2021/1 
Grattis till en godkänd Fairtrade City-förnyelseansökan för 2021. 

Justerandes sign 
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