Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

MUNKFORS
RANSÄTER
Munf.fors Kommun

PLATS OCH TID

Digitalt Teams
2021-06-22, kl. 17:00-17:30

BESLUTANDE

Se nästa sida.

ÖVRIGA

Se nästa sida.

JUSTERING
PLATS OCH TID

Kommunkontoret 23 juni kl 12.00
§88-92

PARAGRAFER

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

ORDFÖRANDE

~
~

Q-,('~
JUSTERARE

ANSLAG/BEVIS
SAMMANTRÄDE
SÄTTS UPP
TAS NED

Pia Falk (S).

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på
kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen
2021-06-23
2021-07-15

FÖRVARINGSPLATS
UNDERSKRIFT

-&~/4kfv

Thony Liljemark

PROTOKOLL
2021-06-22

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2021-06-22

BESLUTANDE
LEDAMÖTER

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Karin Jensen (S) ersätter Mathias Andersson (S)
Anna-Karin Byström (S) ersätter Annette Felixson (S)
Nicklas Hartwig (S)
Jörgen Hedeås (C)
Eric Clifford (S) ersätter Eric Henriksson (S)
Urban Karlsson
Sickan Persson
EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Gunilla Sundqvist (S)

ÖVRIGA

Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Martin Edlund, revisor

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 2 av 8

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

ÄRENDEN
Upprop
Fastställande av tid för justering och val av justerare
Godkännande av föredragningslistan
Projektmedel för att utveckla servicecenter i Munkfors
Kommunfullmäktiges mål 2022

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 3 av 8

PROTOKOLL
2021-06-22

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2021-06-22

§ 88

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.

Ärendet
Upprop sker. Karin Jensen (S) ersätter Mathias Andersson (S). Anna-Karin Byström (S) ersätter
Annette Felixson (S). Eric Clifford ersätter Eric Henriksson (S).

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 4 av 8

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2021-06-22

§ 89

Fastställande av tid för justering och val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Till justerare av dagens protokoll utses Pia Falk (S). Justering sker onsdag 23 juni kl 12.00.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 5 av 8

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

§ 90

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 6 av 8

PROTOKOLL
2021-06-22

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2021-06-22

§ 91

Projektmedel för att utveckla servicecenter i Munkfors
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå 600 tkr för projektet. För 2021 tas medel från kommunens
budgetreserv och för åren 2022-2023 avsätts resterande medel i budget för respektive år.

Beslutsunderlag
Utkast till ansökan Tillväxtverket.
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13

Ärendet
Under att antal år har den samhällsservice som banker och myndigheter stått för i de flesta
mindre kommuner monterats ner i takt med den urbanisering som pågått under många år. För
Munkfors del har det fått till följd att ingen bank längre är etablerad på orten och detsamma
gäller för myndigheter som Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Kommunen har under
en tid försökt via kontakter och nätverk få till stånd en banketablering eller filial men
hitintills inte fått gehör i en tid då storbanker lägger ner kontor inte bara på mindre orter utan
även i större kommuner.
För att fortsätta arbetet med att försöka ta tillbaka en del av den samhällsservice som idag
saknas och dessutom utveckla servicen finns nu möjlighet att söka projektmedel från
Tillväxtverket som skulle ligga i linje med detta.
Tanken är att utveckla ett servicecenter med bankservice, myndighetsservice och privata
aktörer som ex. ekonomiservice, näringslivsservice och mäklare m.fl.
Avsikten är att söka 1,5 Mkr från Tillväxtverket som är maxtaket för utlysningen och att
projektet kan pågå under 3 år. Kommunens medfinansiering exkl. lokaler som man inte kan
söka för beräknas till 600 tkr. i första skedet. Projektet beräknas starta under fjärde kvartalet
2021.

Beslut skickas till
Kommunchef
Ekonomichef

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som forenar
Sida 7 av 8

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2021-06-22

§ 92

Kommunfullmäktiges mål 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Ärendet
Socialdemokraterna presenterar sitt förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål som är (för
detaljer se protokollsbilaga 1):
Den attraktiva medborgarkommunen
Den attraktiva företagskommunen
Den attraktiva föreningskommunen
Den hållbara kommunen
Den attraktiva arbetsgivarkommunen
Finansiellt mål
Centerpartiet föreslår vissa tillägg och ändringar under rubrikerna Den attraktiva
medborgarkommunen, Den attraktiva företagskommunen och Den hållbara kommunen (för detaljer se
protokollsbilaga 2).

Beslutet skickas till
Socialdemokraterna
Centerpartiet

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 8 av 8
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DEN ATTRAKTIVA
MEDBORGARKOMMUNEN
• En positiv befolkningsutveckling
• Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i minst 4
kulturevenemang i Munkfors/Ransäter

• Förbättrade elevresultat i skolan
• Skapa praktikplatser, extratjänster eller liknande i kommunens

verksamheter för personer långt från arbetsmarknaden

~111
"' Socialdemokraterna
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DEN ATTRAKTIVA
FÖRETAGSKOMMUNEN

~
~

• Minst 25 genomförda företagsbesök.
• Näringslivsrankning inom topp 100.
• Nyföretagar-träffar 4ggr/ år.
• Tillgänglig Industrimark
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\1,• Socialdemokraterna
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DEN ATTRAKTIVA
••
FORENINGSKOMMUNEN

-H

• Antal föreningar fler än 65.
• Minst 6 föreningsträffar per år.
• Föreningsforum-träffar 4ggr/ år.
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~• Socialdemokraterna
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DEN HÅLLBARA
KOMMUNEN

\

• Antalet fordon med miljöklassning i koncernen
~

>50%.
• Klimat/ miljö-träff.
• Källsortering i kommunens verksamheter ska öka.
• Verka för att förbättra laddningsinfrastrukturen för
elfordon.
• Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030

41lfa
~• Socialdemokraterna

~N ATTRAKTIVA ARBETSGIVAR~
KOMMUNEN
R)
~

• Sjukfrånvaro <5% i kommunens verksamheter
• God arbetsmiljö (Tillbud/ Avvikelser/Olyckor)
• En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät)

.~•
w:a Socialdemokraterna

FINANSIELLT MÅL
~

•
•

Ekonomiskt resultat ska ge ett överskott med minst 1 % i förhållande till kommunens
eget kapital.
Investeringar:

~

Kommunen låneskuld ska hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i
huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till
investeringar, framförallt inom avgiftsfinansierad verksamhet.

•

Taxor och avgifter:
Avgifternas andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts
minska, skall det finnas ett politiskt beslut om detta.

•

Ekonomisk rapportering:
En kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos skall upprättas per den
sista februari. april, augusti och oktober. Övriga månader görs en ekonomisk
avstämning enligt önkemål. Vid avvikelser skall åtgärder för att hålla en budgetram
redovisas.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL OCH RAMAR
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD
EKONOMISK HUSHÅLLNING
Den attraktiva medborgarkommunen
Indikatorer:
• En positiv befolkningsutveckling
• Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i minst 4 kulturarrangemang i
Munkfors/Ransäter
• Förbättrade elevresultat i skolan
• Skapa praktikplatser, extratjänster eller liknande, i kommunens verksamheter för personer
lån t från arbetsmarknaden

Den attraktiva företagskommunen
Indikatorer:
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Den attraktiva föreningskommunen
Indikatorer:
• Antalet föreningar fler än 65
• Minst 6 föreningsträffar per år
• Föreningsforumträffar 4 ggr/år

Den hållbara kommunen
Indikatorer:
• Öka antalet bilar med - i koncernen > 50 %
• Klimat/miljö-träff
-~ i kommunens verksamheter ska • - för att förbättra laddningsinfrastrukturen för elfordon
• Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030

Den attraktiva arbetsgivarkommunen
Indikatorer:
• Sjukfrånvaron <5% i kommunens verksamheter
• God arbetsmiljö (Tillbud/Avvikelser/Olyckor)
• En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät)

.il

Finansiellt mål
Indikatorer:
• Ekonomiskt resultat:
Årets resultat skall ge ett överskott med minst 1 % i förhållande till kommunens egna
kapital.
• Investeringar:
Kommunens låneskuld skall hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i
huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar,
framförallt inom avgiftsfinansierad verksamhet.
• Taxor och avgifter:
A vgiftemas andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts
minska, skall det finnas ett politiskt beslut om detta.
• Ekonomisk rapportering:
En kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos skall upprättas per den sista
februari, april, augusti och oktober. Övriga månader görs ekonomisk avstämning enligt
önskemål. Vid avvikelser skall åtgärder för att hålla budgetram redovisas.

