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Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Digitalt sammanträde via Teams kl 16.00-18.20. Ajournering kl. 
17.25-17.50. 

Mathias Lindquist (S) 
Urban Karlsson (C) 
Eric Henriksson (S) 
Sickan Persson (S) 
Nicklas Hartwig (S) 
Annette Felixson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän/Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Karin Jensen (S) ersätter Pia Falk (S) 
Anders Örtendahl (C) ersätter Jörgen Hedeås (C) 
Alexander Larsson (S) ersätter Mathias Andersson (S) 

Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Susanne Aristidou, verksamhetschef OoS, § 24 och föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef,§ 24 och föredragning 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 24 och föredragning 

Urban Karlsson (C) 

Ordförande 

Justerande 

Urban Karlsson (C) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

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

Kommunstyrelsen 
2021-04-12 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 
Underskrift 

2021-04-14 Datum för nedtagande 2021-05-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-12 2(37) 

§§ Dnr 

24 Godkännande av föredragningslistan 4 

25 Kommunchefens information 5 

26 Information enligt uppsiktsplikt 6 

27 2018/517 Förlusttäckningsbidrag Ransäter hembygdsförening 7 

28 2021/8 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarför- 8 lag 

29 2021/13 Återrapportering av åtgärder OoS 9-10 

30 2021/49 Uppföljning internkontrollplan 2020 omsorg och stöd 11 

31 2021/50 Internkontrollplan 2021 för omsorg och stöd 12 

32 2021/85 Folkhälsostrategi 13 

33 2021/22 Rapportering enligt SoL och LSS ej verkställda gyn- 14 nande beslut 

34 2021/47 Uppföljning internkontrollplan 2020 lärande och stöd 15 

35 20211/48 Internkontrollplan 2021 för lärande och stöd 16 

Länsövergripande riktlinjer för specialkost, förskola 
36 2021/68 grundskola och fritidshem 17 

37 2021/95 Remiss: "Ett regionalt utrednings-och behandlingshem" 18 

38 2021/45 Uppföljning internkontrollplan 2020 för service 19 

39 20211/46 Internkontrollplan 2021 för service 20 

Remiss: Ds 2020:20, uppdrag om översyn av 
40 2021/40 lagstiftning om flyttning av fordon 21 

41 2021/113 Nedsättning av vattenavgift 22-23 

42 2021/10 Ansökan om bidrag till Grannsamverkan 24 
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43 2020/7 läders teater ansöker om evenemangsbidrag 25 

Medborgarförslag, gällande bostadsområde på 
44 2020/5 Ransätershöjden och industriområde längs 62:an 26 

Medborgarförslag om kommunens fontän i Munk- 
45 2021/8 fors centrum 27 

46 2021/8 Medborgarförslag om offentlig toalett 28 

47 2021/8 Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen 29 

48 2021/8 Medborgarförslag om padelplan 30 

49 2021/8 Medborgarförslag om upprustning av scenen i Munkfors 31 centrum 

50 2021/56 Utbildningsinsatser genom äldreomsorgslyftet 32 

51 2021/73 Trafikverkets utpekande av riksintresse RV 62 och 63 33 

52 2021/158 Remiss: Strandskyddutredningen SOU 2020:78 34 

53 2022/61 Remiss: Folkhälsoplan 2021-2029 35 

54 Delegeringsärenden 36 

55 Anmälningsärenden 37 
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Ks § 24 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

Ärendet 
Ärendena "remissvar strandskyddsutredningen" samt "remissvar folkhälsoplan 
2021-2029" tillkommer föredragninglistan. 

Efter punkten godkännande av föredragningslistan informerar tjänstemännen 
och svarar på frågor om sina respektive ärenden på dagordningen. Därefter 
ajourneras sammanträdet för partiernas gruppmöten. 
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Ks § 25 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar: 

Pandemin: 
• Besvärligt och ansträngt läge i länet 
• Fjärrundervisning för högstadiet på Forsnässkolan måndag och tisdag 

denna vecka 
• Vaccin: Alla inom äldreomsorgen är vacccinerade, vaccinering inom 

LSS har påbörjats 
Budget/budgetprocess: 

• Maj/Juni - budgetupptakt 
• 18 augusti - budgetberedning 
• 1 september - budgetberedning 
• 13 september - kommunstyrelsen 
• 27 oktober - Budgetberedningen har dialog med utskotten om mål och 

pengar. 
• 2 november - Budgetberedningen har dialog med utskotten om budgetför 

slag 2022. Förslagen överlämnas till ekonomichefen senast den 22 okt för 
vidarebefordran till budgetberedningen. Förslagen ska därmed vara be 
handlade av utskotten senast den 22 oktober. Budgetberedningen lägger 
förslag till budget 2022. 

• 8 november - kommunstyrelsen 
• 10 november - Förhandling 
• 30 november - kommunfullmäktige 

Övrigt: 
• 
• 
• 
• 
• 

Vårarbete pågår runt om i kommunen - städning av rabatter, sopning av 
gator och vägar 
Utemiljön Tallåsvägen 10 klar innan sommaren 
Delar av torget grävs upp för byte av VA-ledningar 
Gatubelysning längs väg 733 - vissa trästolpar byts upp 
Ny hyresgäst på nedre plan i Värmlandstrafiks gamla lokaler 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 26 

Information enligt uppsiktsplikt: Munkforsbostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Björn Fogelberg, vd för Munkforsbostäder AB informerar. 

• Munkforsbostäder har 249 lägenheter fördelade på 25 hus plus en förskola: 
Heden: 102 lägenheter, Smedsgatan 72 lägenheter plus 2 affärslokaler, Sunn 
mans 7 5 lägenheter 

• Resultat 2020: 507 175 kr. Vakansgrad 8 procent 
• Nya förskolan i drift sedan april 2020 
• Samtliga fönster i fastigheterna på Heden har bytts (17 hus) 
• Ommålning av trappuppgångar på Smedsgatan 
• Inga stora investeringar planerade 2021 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 27 

Förlusttäckningsbidrag Ransäters hembygdsförening 

Dnr: 2018/517 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om förlusttäckningsbidrag för Ransäters hembygds 
förening med samma villkor som tidigare för åren 2022 och 2023. Finansiering 
sker genom kommunstyrelsens budgetreserv. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-23 Ks § 147, 2018-12-10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-10 Ks § 14 7 om förlusttäckningsbidrag 
för 
Ransäters hembygdsförening för åren 2019-2021 med möjlighet till förläng 
nmg. 
Som alla vet har den Pandemi som råder gjort att den typ av verksamhet som 
Hembygdsföreningen bedriver i princip har haft en form av näringsförbud se 
dan våren 2020 och kommer även att drabba 2021. Hembygdsföreningen har 
satt i princip hela verksamheten på sparlåga, men med tanke på alla byggnader 
som måste underhållas och fasta avgifter av olika slag så finns kostnader att 
hantera även i ett veksamhetsläge på "sparlåga". 
Den plan som fanns för verksamheten har inte kunnat hållas för 2020 och 2021 
vilket gör att det är förlorade år för verksamhetsutvecklingen. 

Med tanke på den uppkomna situationen p.g.a. Pandemin bör den del i beslutet 
(Ks § 14 7) om att kunna förlänga tiden för förlusttäckning för Hembygdsför 
eningen införlivas och att förlusttäckning med samma villkor beviljas. Munk 
fors kommun föreslås förlänga tiden för förlusttäckningsbidrag med två år 
(2022,2023) med hembygdsföreningen i Ransäter, med samma villkor som ti 
digare beslut. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 28 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarför 
slag som ej behandlats 

Dnr: 2021/8 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Ärendet 
Följande motioner och medborgarförslag har besvarats sedan förra rappor 
teringstillfället 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 § 78 

Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner 
och medborgarförslag: 
Dnr: 2020/4 Handling nr 1802 
Medborgarförslag om bostadsområde på Ransätershöjden och industriom 
råde vid 62:an. Beredningsläge: Behandlas av KS 2021-04-12 

Dnr/2021/8 
Medborgarförslag gällande bostadsområde på Ransätershöjden och industriom 
råde längs 62:an. Beredningsläge: Behandlas av KS 2021-04-12 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag om kommunens fontän i Munkfors centrum. Berednings 
läge: Behandlas av KS 2021-04-12 

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 29 
U OoS § 3 Dnr: KS 2021/13 

Återrapportering av åtgärdsförslag till 
kommunstyrelsen januari och februari 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Återrapporteringen godkänns. 
2. Utskott OoS ska till nästkommande sammanträde rapportera fler åtgärder för 

att nå en budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande fråga om kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet och finner frågan 
med ja besvarad. 

Förslag på mötet 
Eric Henriksson (S) yrkar i tillägg att utskottet ska återkomma med rapportering 
om fler åtgärder för budget i balans till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-08 § 17 fick verksamheten för om 
sorg och stöd i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
anpassa verksamheten till beslutad budget och återrapportera vid 
kommande kommunstyrelse möten. 

Ärendet 
Uppföljning och status gällande förslag på åtgärder efter sista KS 210308. 
Verksamhetschefen informerar status från uppföljnings dokument kring 
inrapporterad data från; enhetschefer, budget, lönesystem, planeringssystem och 
Treserva. 

• Biståndshandläggama äldreomsorgen extra uppföljning med planeraren 
heten och enhetschef fortgår. Förändrad beslutad tid from januari-februari 
= 33,47 timmar/vecka. Södra: -15,7 timmar/vecka+ Norra: -17,77 tim 
mar/vecka från och med vecka 10. Ny uppföljning görs igen i maj och sen 
enligt planering i september och december. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 29 (forts) 

• Anpassa bemanning utifrån ovan pågående behov samt avslutade brukare. 
Behovet har minskat i hemtjänsten. Nya schemanjusteras utifrån ny volym 
i hemtjänsten= besparing året ut -421 tkr. 

• Alla verksamheterna ser över timmar varje dag ifall alla timmar behöver 
tillsättas av vikarier. 

• LSS verksamheten Svartensven: Justering av bemanning och schema på 
går. Antalet årsarbetare kommer minskas från 11,0 till 8,0. Sunnmans: Ju 
stering av bemanning pågår. 

• Antalet årsarbetare kommer minskas från 10,0 till 8,2 från och med mars. 
Avvakta med att tillsätta vakanta tjänster under året, pensionsavgång med 
mera. Antal tillsvidare anställda 163. 

Beslut skickas till 
V erksamhetschef omsorg och stöd 
Enhetschefer omsorg och stöd 
Biståndshandläggare omsorg och stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 30 
U OoS § 7 Dnr. KS 2021/49 

Uppföljning internkontrollplan 2020 omsorg och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2020 omsorg och stöd 

Ärendet 
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 verk 
samhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 omsorg och stöd 
bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef omsorg och stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 31 
U OoS § 8 Dnr. KS 2021/50 

lnternkontrollplan 2021 för omsorg och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för omsorg och stöd 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-10 
IK Kontrollplan Munkfors kommun omsorg och stöd 2021 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10- 
17, §§ 121, ska respektive utskott anta en särskild plan för uppföljning av den in 
terna kontrollen. Syftet är att kontrollera kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
rapportering samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
V erksamhetschef för omsorg och stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr: KS 2021/85 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner folkhälsostrategin 2021-2022 

Utskottens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens tre utskott service, lärande och stöd samt omsorg och stöd fö 
reslår att kommunstyrelsen godkänner Folkhälsostrategin 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Folkhälsostrategi 2021-2022 

Ärendet 
Folkhälsostrategin sträcker sig 2021-2022 för att vi ska komma i gång med 
arbetet då vi inte haft någon Folkhälsostrategi förut. Folkhälsostrategin ska hjälpa 
oss driva folkhälsoarbetet framåt och ge oss bättre uppföljning på de 
insatser som görs. 

Utskotten ska implementera folkhälsostrategin i sitt budgetarbete. 

Region Värmlands Folkhälsoplan sträcker sig 2021-2029 och är ute på remiss just 
nu. Därför väljer vi att starta upp och sedan revidera vår strategi för att göra så 
stor nytta för vårt arbete som möjligt. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förenings- och Folkhälsostrateg 
Kommunchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 33 
U OoS § 11 Dnr: KS 2021/22 

Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej 
verkställda gynnande beslut, kvartal 4 (2020) 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
Individrapporter 

Ärendet 
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om 
bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 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 1 § SoL och 9 § LSS som inte verk 
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 

För kvartal 4 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda 
beslut inom äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



• MUNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-12 15(37) 

Ks § 34 
U LoS § 37 Dnr: KS 2021/47 

Uppföljning internkontroll 2020 lärande och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för 2020. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2020 Lärande och stöd. 

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

Uppföljning av internkontrollplan 2020 Lärande och stöd bifogas denna skri 
velse. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 35 
U LoS § 38 Dnr: KS 2021/48 

lnternkontrollplan 2021 för lärande och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för lärande och stöd 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
IK Kontrollplan Munkfors kommun Lärande och Stöd 2021. 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
V erksamhetschef 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 36 
U LoS § 43 Dnr: KS 2021/68 

Länsövergripande riktlinjer för specialkost förskola, 
grundskola och fritidshem 

Kommunstyrelsens beslut 
Länsövergripande riktlinjer för specialkost antas. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar länsövergripande riktlinjer för specialkost. 

Beslutsunderlag 
Länsövergripande riktlinjer för specialkost, förskola, grundskola och fritidshem 
2020-10-21. 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Ärendet 
År 2018 antogs länsövergripande riktlinjer för specialkost fram för att skapa en 
gemensam samsyn för hantering av specialkost och anpassade koster inom för 
skola, grundskola och fritidshem i länet. Med anledning av att nationella re 
kommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola 
publicerades av branschorganisationen Kost & Näring i februari 2020 har en 
uppdatering av de Länsövergripande riktlinjerna gjorts. Förslaget skickades på 
remiss till berörda verksamheter i länet i juni och inkomna synpunkter har be 
aktats. 
Arbetsgruppen som har jobbat med revideringen består av representanter från 
elevhälsan, barnavårdscentralen och kommuners måltidsverksamheter. 
Den reviderade riktlinjen innehåller förtydliganden på dessa områden 

• Krav på egenvårdsplan 
• Anpassningar och utredning på grund av luftburen allergi 
• Förtydligande om användning av livsmedel med "spår av" märkning 
• Anpassad matsedel vid specialkost av medicinska skäl utöver al 

lergi/födoämnesöverkänslighet 
• Rektors ansvar 
• Planering av låglaktoskost 

Krav på uppföljning när specialkost inte används av eleven. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef service 
V erksamhetschef lärande och stöd 
Kostchef 

Justerandes sign 

Uk 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 37 
U LoS § 44 Dnr: KS 2021/95 

Remiss: "Ett regionalt utrednings-och behandlings 
hem för unga med risk-och missbruksproblematik 
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 
år. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med utskottets förslag. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner att Värmlands läns vårdför 
bund driver HVB- hem i samverkan med Värmlands 16 kommuner och Region 
Värmland, enligt Värmlands vårdförbunds kostnadsförslag. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 
Remiss: Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och 
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år, 
2020-02-25. 

Ärendet 
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsge 
mensamt akut- utrednings- och behandlingshem för unga med risk och miss 
bruk. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland 
gemensamt via Värmlands läns vårdförbund driver HVB hem för målgruppen. 
Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad 
samverkan samt ökad kvalite för målgruppen. 

Arbetet med att utreda förutsättningarna för länet att gemensamt öppna och 
driva HVB hem för unga har fortgått under 2020. 

Beslut skickas till 
Värmlands läns vårdförbund 

Justerandes sign 

Ul<- 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 38 
U S § 4 

Uppföljning internkontrollplan 2020 för service 

Dnr: KS 2021/45 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
V erksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2020 för utskott service. 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign 

uk 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 39 
U S § 5 Dnr: KS 2021/46 

lnternkontrollplan 2021 för service 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2021 för service. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
IK Kontrollplan Munkfors kommun 2021 Service. 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
V erksamhetschef 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 40 
U S § 8 Dnr: KS 2021/40 

Remiss: Ds 2020:20, uppdrag om översyn av lag 
stiftning om flyttning av fordon 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar nedanstående förslag och lämnar det som sitt re 
missvar. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande svar som Munkfors kommuns 
synpunkter på remissen: 

• Som helhet är Munkfors kommun positiv till innehållet med förslag till 
förändringar av lagstiftningen. 

• Munkforskommun förordar förslag 6. 7 Alternativet med ett ägarbun 
det användningsförbud med motivet att det ser ut att få en breddad ef 
fekt då alla fordon på aktuell registrerad ägare får ett användningsför 
bud. Dessutom verkar förslag 6.6 vara förenat med större tekniska och 
byråkratiska utmaningar och svårare att hantera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Remiss, DS 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av 
fordon med mera, inkom 2021-01-25 

Ärendet 
Utredarens huvuduppdrag är att göra en fullständig översyn av lagstiftningen 
flytt av fordon. Syftet med utredningen har varit att minska de fordonsrelate 
rade skulderna till det allmänna samt att minska förekomsten av fordonsmål 
vakter och målvakts fordon. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på det som framkommer i 
remissmissivet och förslagen eller materialet i promemoria. Regeringen vill 
särskilt att det ska framgå vilket av de två alternativa förslagen i kapitel 6.6 och 
6. 7 som remissinstanserna föredrar och vilka övervägnings som gjorts. 

Beslut skickas till 
i.remisssvar@regingskansliet.se 
annica. lil j edahl@regeringskansliet.se 
Ange dnr: 12020/02794 samt namn på remissinstans 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 41 
U S § 15 

Nedsättning av vattenavgift 

Dnr: KS 2021/113 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avgiften reduceras med 50 % för överförbruk 
ningen och avgiften sänks därmed från 92 040 kr till 45 216 kr inkl. moms för 
överförbrukningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Ärendet 
I en privat fastighet har uppstått vattenläckage. Fastigheten är belägen i Ransä 
ter och används som permanentboende sedan 2006. I april 2020 har fastighets 
ägaren upptäckt vatten på gräsmattan och kontaktat Tekniska enheten. 
Kommunens personal har konstaterat att eventuellt läckage sker på fastighetsä 
garens mark och inte på kommunens ledningsnät fram till förbindelsepunkten. 
Fastighetsägare skulle ha uppsikt över detta då det kunde vara dagvatten. Först 
i juli 2020 kontaktar fastighetsägaren kommunen eftersom vatten kom upp hela 
tiden. Kommunens personal konstaterar återigen att felet finns på fastighetsä 
garens mark. I samband med besöket avläses vattenmätare, 7712 kbm. 

Vattenmätarbyte i den berörda fastigheten gjordes den 27 november 2019 och 
mätaren visar då 0 kbm. Den 26 juli 2020 har vattenmätare läst av till 7712 
kbm. För denna period har alltså förbrukats 7712 kbm vatten. Normalförbruk 
ning för denna fastighet har legat på 176 kbm/år (genomsnitt för senaste tre 
åren). Begäran om avläsning inför debitering lämnades i kommunen ut i juli 
2020. 

I ett mail från kunden den 29 juli 2020 meddelar kunden om att vattenläckaget 
är orsakat av ett sönderrostat rör i marken efter förbindelsepunkt. Kunden 
anger att vattenmätare har kollats då och då, och att den rört sig lite vid de 
tillfällena, inget konstigt har de tyckt då tvätt och diskmaskin går jämt och 9 
personer bor i huset. Den 10 augusti 2020 besöker kunden kommunkontoret 
och får information om reglerna för nedsättning vid dolt läckage. 

Munkfors kommun tillämpar Svenskt Vattens riktlinjer för avgiftsreducering. 
För att få nedsättning av förbrukningsavgiften måste det för det första konstate 
ras att läckaget har varit dolt det vill säga inte känt för fastighetsägaren och att 

Justerandes sign ,- vk 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 41 (forts) 

det är nu åtgärdat. Kommun ansvar för vattenledningar fram till förbindelse 
punk.ten. Det innebär att fastighetsägare har ansvar för alla vattenledningar som 
finns inom fastighetens gränser. 

Kunden har fakturerats för överförbrukning på 7670 kbm med 92 040 kr 
(inklusive moms). Kunden har bestridit fakturan. 

Enligt kommunens taxa för vatten- och avlopp så är fastighetsägaren betal 
ningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Läckaget kan inte 
bedömas som dolt efter tiden för kommunens första besök i april 
2020. Fastighetsägaren informerades redan då om att inga allmänna vatten 
ledning fanns på platsen. Trots det har fastighetsägare inte vidtagit ytterligare 
undersökningar och dröjde med åtgärder ändå till augusti. 

Då beloppet är så stort bedömer tekniska enheten att en viss nedsättning ändå 
kan vara rimlig. Avgiften föreslås reduceras med 50 % för överförbrukningen 
och avgiften sänks därmed från 92 040 kr till 45 216 kr inklusive moms för 
överförbrukningen. 

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren 
V erksamhetschef service 
Ekonomi 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Grannsamverkan 
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Dnr: KS 2021/10 / 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om kommunbidrag med 5 000 kronor avslås. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår SSF Stöldskyddsförenings ansökan om kommunbi 
drag om 5000 kronor till Grannsamverkan. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02 
Ansökan om kommunbidrag från SSF Stöldskyddsföreningen 2021-02-01 

Sammanfattning 
Samverkan mot brott (SAMBO) är en organisation bestående av myndigheter, 
försäkringsbolag, privata aktörer med flera. SAMBO ser en ökad etablering av 
den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Syftet 
med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i områden 
och detta görs bland annat genom skyltning. Huvudman för verksamheten är SSF 
Stöldskyddsföreningen. 

Ärendet 
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. 
Huvuddelen av kostnaden går till skyltar. Efterfrågan på skyltar ökar och verk 
samheten är i behov av ett ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna er 
bjuda kommuner skyltar och annat material utan kostnad till grannsamverkansom 
råden. 20 kommuner är redan med och stödjer verksamheten under 2021. 

SSF Stöldskyddsföreningen ansöker om ett kommunalt bidrag på 5 000 kronor för 
åren 2021. 

Bedömning 
I dagsläget har kommunen ett samarbete med flera myndigheter och andra aktörer 
i arbetet med trygghetsskapande åtgärder, ett exempel är ekonomiskt bidrag till 
bevakningsföreningen i Munkfors. Med ovanstående som bakgrund 
föreslås avslag på ansökan. 

Beslut skickas till 
SSF Stöldskyddsföreningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 43 
U S § 14 Dnr: KS 2020/7 

Jäders teater ansöker om evenemangsbidrag för 
föreställningen "inte mitt fel" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Jäders teater 30 000 kr i evenemangsbidrag för före 
ställningen" Inte mitt fel". 
Finansiering sker genom 15 000 kronor från kommunstyrelsens medel för 
kulturarrangemang verksamhet 3155 samt 15 000 kronor från bibliotekets 
kulturarrangemang verksamhet 3201. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Ansökan från Jäders Teater 2020-12-28 

Ärendet 
Jäders teater hemmahörande i Ransäter ansöker om 30 000 kronor i evene 
mangsbidrag för uppsättningen av en barnteaterproduktion men namnet "inte 
mitt fel". Iden med klassrumsföreställningen är att berätta en historia om soci 
ala spel, mobbning, våld och trakasserier på nätet och i verkligheten. I anslut 
ning till pjäsen planeras en 25 minuter lång workshop för att reflektera kring 
frågorna. Klassrumsföreställningen vänder sig till högstadiet. 

I kommunens regler för evenemangsbidrag anges att bidraget kan sökas av alla 
stödberättigade föreningar. Där sägs också att prioriterade föreningar är de vars 
verksamhet berikar kulturlivet och breddar kulturutbudet samt skapar mötes 
platser för unga och gamla och bidrar till integration. Så långt uppfyller ansö 
kan kommunens bidrag för evenemang. Reglerna säger också att evenemanget 
ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Produktionen som Jäders teater 
ansöker om bidrag till bedöms inte uppfylla kravet på att evenemanget ska vara 
öppet och tillgängligt för allmänheten då det endast erbjuds till skolor och 
andra beställare mot en avgift. 
Därmed kan inte evenemangsbidrag beviljas. 
Bidrag kan emellertid beviljas utifrån att Jäders teater är en god marknads 
förare för Munkfors Ransäter, temat sociala spel, mobbning, våld och 
trakasserier är mycket aktuellt och bedöms vara viktig för skolbarnens kunskap 
och tankar kring denna aktuella fråga. 

Beslut skickas till 
Jäders teater 
Verksamhetschef service 
Ekonomi 

Justerandes sign 
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Ks § 44 
U S § 16 Dnr: KS 2020/5 

Medborgarförslag, gällande bostadsområde på 
Ransätershöjden och industriområde längs 62:an 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslag om utredning av bostadsområde och industriområde i Ransä 
ter 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 Ran 
säter. 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 

Justerandes sign 
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Ks § 45 
U S § 17 Dnr: KS 2021/8 

Medborgarförslag om kommunens fontän i Munkfors 
centrum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 

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

Ärendet 
Anders Berntsson 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 Berntsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 46 
U S § 18 Dnr: KS 2021/8 

Medborgarförslag om offentlig toalett 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 47 
U S § 19 Dnr: KS 2021 /8 

Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-21 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Bemtsson 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 
parkeringsplatser 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 parkerings 
ytor på den utpekade platsen längs Tallåsvägen inte är aktuellt och medborgar 
förslaget bör därför avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Bemtsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



S MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-12 30(37) 

Ks § 48 
U S § 20 Dnr: KS 2021/8 

Medborgarförslag om padelplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2021-01-18 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Ärendet 
Anders Bemtsson 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 akti 
viteter i kommunen också är positiv ur näringslivssynpunkt. 

Kommunen bedömer att satsningen medför att behovet av tillgång till padelba 
nor därmed tillgodoses och därför bör med medborgarförslaget avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Bemtsson 

Justerandes sign Uldragsbestyrkande 
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Ks § 49 
U S § 21 Dnr: KS 2021 /8 

Medborgarförslag om upprustning av scenen i 
Munkfors centrum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 

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

Ärendet 
Anders Berntsson föreslår i ett medborgarförslag att scenen i Munkfors cent 
rum 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 bör 
jat 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 aktu 
ellt de närmaste åren. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslut skickas till 
Anders Berntsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 50 
U OoS § 5 Dnr: KS 2021/56 

Utbildningsinsatser genom äldreomsorgslyftet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelse beslutar att godkänna förslag om erbjudande till utbildnings 
platser för tillsvidareanställda, visstidsanställda eller varslade inom Omsorg 
och stöd att finansieras av Äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefsskrivelse daterad 2021-02-02 

Ärendet 
Statlig satsning från 2020-2023 som finansierar kostnaden för den tid den 
anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller underskö 
terska. Syftet med överenskommelsen var bland annat att satsa på en långsiktig 
kompetensförsörjning som ska bidra till att stärka kvaliteten i vård och omsorg 
och skapa tydliga kvalitativa vägar in till yrken som vårdbiträde och under 
sköterska. En överenskommelse som ger möjlighet att ta tillvara och höja kom 
petensen hos redan anställda och växla upp från visstid till tillsvidare efter 
genomgången utbildning. Bidraget till Munkfors kommun 2021 är 1 837 522 
kronor. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef omsorg och stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 51 

Remiss angående Trafikverkets utpekande av riksin 
tresse för kommunikationer (Dnr TRV 2020/131663) 

Dnr: 2021/73 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och antar det som sitt svar på 
Trafikverkets remiss angående utpekande av riksintresse för kommunikationer. 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets remiss TRV 2020/131663 
Förslag till yttrande daterat 2021-03-30 

Ärendet 
Trafikverket har genomfört en översyn av utpekade riksintressen inom området 
kommunikation. Utgångspunkten i översynen har varit att minska antalet utpe 
kade riksintressen samt att det ska finnas en genomgående systematik i de ut 
pekanden som kvarstår, framförallt kopplat till att de stråk som är utpekade ska 
ha en tydlig nationell funktion. 
I yttrandet framför Munkfors kommun bland annat att väg 62 och 63 är bety 
delsefulla regionala stråk, där det är viktigt att kunna komma fram med väg 
planer för ombyggnation som höjer vägens standard samt ökar framkomlighet 
en trots att de går genom områden som är utpekade som riksintresse inom na 
turvård. 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 52 Dnr: 2021/158 

Remiss: Strandskyddsutredningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande gällande strandskyddsutred 
ningen och antar det som sitt remissvar. 

Beslutsunderlag 
Yttrande strandskyddsutredningen 2021-04-08 
Remiss: strandskyddsutredningen tillgängliga stränder 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Ärendet 
Munkfors kommun är inte remissinstans för betänkandet, men vi anser att frå 
gan är av stor vikt och vill därför framföra våra synpunkter. 
I yttrandet framför Munkfors kommun bland annat att Munkfors kommun ser 
positivt på ett mer differentierat strandskydd och att fokus skiftas från begrep 
pet "landsbygdsutveckling" till faktorer som är enklare att mäta, 
till exempel tillgång till sjöar och stränder, exploateringsgrad med 
mera. Munkfors kommun efterfrågar dock bättre balans mellan bevisbördan 
för utpekandet av landsbygdsområden och områden för utvidgat strand 
skydd, riktvärden för kriterierna för landsbygdsområden samt en översyn 
av undantagen för den areella näringen. I förslaget till yttrande framför Munk 
fors kommun synpunkter på olika delar av betänkandet. 

Beslut skickas till 
Regeringskansliet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 53 Dnr: 2021/61 

Remiss Folkhälsoplan 2021-2029 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och antar det som sitt re 
missyttrande gällande Folkhälsoplan 2021-2029. 

Beslutsunderlag 
Region Värmlands remiss Folkhälsoplan 2021-2029 
Förslag till yttrande Munkfors kommun daterat 2021-04-08 
Tjänsteskeivelse 2021-04-09 

Ärendet 
Kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland beslutade i juni 2019 om 
framtagande av en länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa, som ska 
beslutas i regionfullmäktige. Den tas fram i bred delaktighet och har sin ut 
gångspunkt i en analys av befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken 
och de övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. 
Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 är att folkhälsan i Värmland 
ska förbättras samt att skillnader i hälsa mellan olika grupper och platser ska 
minska. Det ska ske genom att utveckla och förstärka organiseringen av folk 
hälsoarbetet i länet samt en utvecklad systematik kring det folkhälsostrategiska 
arbetet. 
I remissvaret framför Munkfors kommun sina synpunkter på förslaget till 
Folkhälsoplan 2021-2029. 

Beslut skickas till 
Region Värmland 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 54 

Delegeringsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsärenden. 

Beslut fattade av KSO 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 2017/459 
Förlängning av avtal - sotning 

Dnr: 2020:391 
Köpeavtal fastighetsförsäljning Munkfors Haglund 1 :230 

Dnr: 2021/59 
Mittnät: Kapacitetsförbindelse internt avtal 

Beslut fattade av enhetschef/upphandlare/annan tjänsteman 
Dnr: KS/2020:325 
Avtal revisionstjänster 

Dnr: KS/2021/5 
Dödsboanmälan 

Beslut fattade i utskotten 
Se bifogade protokoll 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 55 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

KS/2021 :13 
Inbjudan från landshövdingen till uppstartsmöte demokratisatsning Värmland 

KS/2021/13 
Överförmyndarnämnden: budgetuppföljning per februari 2021 

KS 2021/97 
Riksarkivet (RA-KS 202118) Remiss av förstudie om användning och hantering 
av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 

KS/2020:1 
Drifts- och servicenämnden: Verksamhetsberättelse och bokslut 2020, verksam 
hetsplan och budget 2021, nyttjande av överskott för arbete med reglemente och 
samverkansavtal 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterarna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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