
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

MUNKFORS 
R.ANSÄTER 
Munkfors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

ORDFÖRANDE 

2021-04-27 kl. 18:30-19.01 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Kommunkontoret 2021-04-28 kl. 15 .30 
§ 22-33 

Pia Falk (S) 

JUSTERARE 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Kommunful I mäktige 
2021-04-28 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Mathias Lindquist (S) 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Mathias Andersson (S) 
Hans Backström (S) 
Jenny Blom (S) 
Björn Bäckström (SO) 
Eric Clifford (S) 
Nicklas Hartwig (S) 
Jörgen Hedeås (C) 
Eric Henriksson (S) 
Karin Jensen (S) 
Urban Karlsson (C) 
Alexander Larsson (S) 
Håkan Larsson (S) 
Bert Larsson (SO) ersätter Anita Lothe (SO) 
Birgitta Nilsson (S) 
Sickan Persson (S) 
Maria Sandgren Loa (V) 
Eva-Karin Nilsson (S) ersätter Gunilla Sundqvist (S) 
Annika Zetterström (C) 
Anders Örtendahl (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Mats Almemark, revisor 
Martin Edlund, revisor 
Torkel Westerlund, revisor 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 2 av 15 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av protokolljusterare och tid för justering 
Rapportering obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats 
Medborgarförslag om bostadsområde och industriområde i Ransäter 
Medborgarförslag om kommunens fontän 
Medborgarförslag om offentlig toalett 
Medborgarförslag om padelplan 
Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen 
Medborgarförslag om upprustning av scenen i centrala Munkfors 
Fråga angående vägbelysning längs väg 733 
Anmälningsärenden 
Informationsärenden 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 15 
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§ 22 
Upprop 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppropet godkänns. 

Ärendet 
Beslutande ledamöter finns förtecknade på sidan 2 i protokollet. 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 15 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 23 
Val av protokolljusterare och tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anders Örtendahl (C) och Nicklas Hartwig (S) utses att justera protokollet. Justering sker på 
kommunkontoret den 28 april kl 15.30. 

Ordförandens och j~sterares signat~rer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 15 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 24 
Rapportering obesvarade motioner och medborgarförslag som ej 
behandlats 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendet 
Följande motioner och medborgarförslag har besvarats sedan förra 
rapporteringstillfället 2020-11-09: 

Dnr: 004-20-100 Nr 3 
Motion om lokalvårdare på särskilt boende. Avslogs av KF 2020-12-22 § 80 

Dnr: 005-200-101 
Medborgarförslag om övergångsställe. Avslogs av KF 2020-12-22 § 7 

Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner 
och medborgarförslag: 

Dnr: 2020/4 Handling nr 1802 Medborgarförslag om bostadsområde på Ransätershöjden och 
industriområde vid 62:an. Beredningsläge: Behandlat av KS 2021-04-12 

Dnr: 2021/8 Medborgarförslag om kommunens fontän i Munkfors centrum. Beredningsläge: 
Behandlat av KS 2021-04-12 

Dnr: 2021/8 Medborgarförslag om offentlig toalett. Beredningsläge: Behandlat av KS 2021-04-12 

Dnr: 2021 :8 Medborgarförslag om padelbanor. Behandlat av KS 2021-04-12 

Dnr: 2021 /8 Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen. Behandlat av KS 2021-04-12 

Dnr:202 l/8Medborgarförslag om upprustning av scenen i Munkfors. Behandlat av KS 2021-04-12 

Beslut skickas till 
Akten 

;;, 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 25 
Medborgarförslag om bostadsområde och industriområde i 
Ransäter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om utredning av bostadsområde och industriområde i Ransäter avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2020-10-19 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Ärendet 
Sigurd Svensson har inkommit men ett förslag om att utreda möjligheten till ett bostadsområde på 
Ransätershöjden och ett Industriområde längs RV62 i Ransäter. Sigurd Svensson refererar till ett 
lyckat projekt i Klaxås Jämtland där man lyckats vända flyttströmmarna. 

Munkfors kommun har precis startat upp arbetet med att uppdatera och se över gällande översiktsplan 
för kommunen och med anledning av det bör den typen av utveckling som Sigurd Svensson föreslår 
företrädesvis i så fall arbetas in i den nya översiktsplanen och inte föregås av en egen utredning. 

Beslut skickas till 
Sigurd Svensson 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 15 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 26 
Medborgarförslag om kommunens fontän 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-19 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Bemtsson föreslår i ett medborgarförslag att fontänen i centrum grävs ur och byggs om 
eftersom han menar att den inte fungerar. 

Att den aktuella fontänen inte är funktionsduglig stämmer dock inte. 

Fontänen kommer att sättas igång under våren/försommaren. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Bemtsson 

Ordförandens och Justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 8 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 27 

Medborgarförslag om offentlig toalett 

Kommunfullmäktiges till beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anders Berntsson. 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Berntsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att en offentlig toalett för 
medborgare och turister inrättas. 

I Munkfors finns toalett vid OK/Q8 samt i anslutning till gatuköket Majas. Toalett som allmänheten 
kan nyttja finns även i anslutning till kommunhusets nedre entre vid biblioteket. 

Gällande offentlig toalett så har detta beretts i samband med först en motion från Sverigedemokraterna 
där kommunfullmäktige 2016-10-25 § 85 beviljade 
motionen på så sätt att en utredning görs för att få till en dygnet-runt tillgänglig offentlig toalett vid 
Busstationen och senare genom ett medborgarförslag. Arbetet med frågan pågår fortfarande. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Berntsson 

Ordförandens och j~sterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 28 
Medborgarförslag om padelplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-1 8 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Berntsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga om tennisbanan vid 
Hästskoholmen till en padelplan. 

Padel har snabbt blivit en populär idrott för både unga och äldre personer. 
Ett företag är nu i färd med att uppföra en padelhall på ett markområde vid Munkfors arena. Munkfors 
kommun har anvisat det aktuella markområdet och ser mycket positivt på satsningen som förutom att 
den breddar utbudet av aktiviteter i kommunen också är positiv ur näringslivssynpunkt. 
Kommunen bedömer att satsningen medför att behovet av tillgång till padelbanor därmed tillgodoses 
och därför bör med medborgarförslaget avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Berntsson 

Ordförandens oc~justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 29 
Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-21 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Berntsson föreslår i ett medborgarförslag att en ny parkeringsyta anläggs i anslutning till 
Tallåsvägen i Munkfors där vägen passerar vårdcentralen. 
I förslaget framförs att fordon i dagsläget parkeras längs vägen och då för nära befintliga 
övergångsställen. 

Tekniska enheten anser att parkering längs Tallåsvägen är ett bra komplement till de parkeringsplatser 
som finns i området och enheten anser att behovet av p-platser är täckt. Angående att fordon parkeras 
nära övergångsställen så råder enligt lag parkeringsförbud, för säker passage, vid övergångsställen. 
Ett problem tekniska enheten emellertid har noterat är att parkeringsförbudet vid övergångsställen ofta 
inte iakttas. Parkeringsövervakning är den åtgärd som i det fallet ger bäst effekt. 

Tekniska enheten bedömer med stöd av ovanstående att ytterligare parkeringsytor på den utpekade 
platsen längs Tallåsvägen inte är aktuellt och medborgarförslaget bör därför avslås. 

Reservation 
Björn Bäckström (SO) och Bert Larsson (SO) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Anders Berntsson 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 30 

Medborgarförslag om upprustning av scenen i centrala Munkfors 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-19 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Berntsson föreslår i ett medborgarförslag att scenen i Munkfors centrum förses med plåttak 
eller tak av annat lämpligt material och att byggnaden målas om. 

Några åtgärder i enlighet med medborgarförslaget på den aktuella scenen är inte planerat, däremot 
utförs nödvändigt underhåll vid behov. 

Kommunen har tittat på hela inre delen av centrum för en upprustning och börjat med att förbättra runt 
torget, frågan om att eventuellt uppföra en helt ny scen finns i nuläget inte med i kommunens 
investeringsbudget och är inte aktuellt de närmaste åren. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Berntsson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 15 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 31 
Fråga angående vägbelysning längs väg 733 

Björn Bäckström (SO) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist (S) om vägbelysning 
längs väg 733. 
Mathias Lindquist besvarar frågan på dagens sammanträde. Arbete med belysningen kommer att 
utföras under juli månad. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 15 
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PROTOKOLL 
2021-04-27 

§ 32 
Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nedanstående ärenden anses anmälda. Det anmälda medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Följande ärenden anmäls: 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08 
Dnr: 2021/8 Medborgarförslag angående Laxholmen 
Dnr: 2021/22 Rapportering enligt SoL och LSS ej verkställda gynnande beslut 

0 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 15 
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§ 33 

I nformationsärenden 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar: 

Allmänt 
• Befolkningsutvecklingen: Till och med februari minskar invånarantalet med 19 personer i 

kommunen vilket är ett mindre tapp än under med samma period 2020 
• Arbetslöshet: Ingen stor ökning av arbetslösheten i kommunen 
• Kommunens vårarbeten igång - en del asfalttering har påbörjats 
• Utbyggnad av fjärrvärmenätet pågår med ny ledning till reningsverket 
• Uppsnyggning/upprustning av den så kallade lnissionfastigheten fortsätter 
Pandemin 
• Fortsatt stor försiktighet gäller och alla restriktioner följs. Stor spridning i länet. 

Vaccinationerna fortsätter enligt plan. Fortsatt arbete hemifrån i de fall detta är möjligt. 
Fortsätter med digitala möten. 

Budget 2022 
• Budgetupptakt 25 maj 
Ekonomi 
• Försiktig optimism för innevarande år 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 15 


