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Kommunstyrelsen 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 
/De ltagarl i staErsättare/ 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel. kommunchef 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Therese Pettersson, personalchef, §§70-72 och föredragning 
Anna Falk, vht-chef LoS, §§70- 72 och föredragning 
Susanne Aristidou, vht-chef OoS, §§70-72 och föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef, §§70-72 och föredragning 
Mats Almemark, revisor, §§70-72 och föredragning 
Torkel Westerlund, revisor, §§70-72 och föredragning 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av protokolljusterare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Kommunchefens information 
Munkfors förenings- och konferenscenter ansöker om befrielse från tillsynsavgift 
serveringstillstånd 2021 
Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om befrielse från tillsynsavgift serveringstillstånd 2021 
Återrapportering från OoS åtgärder för budget i balans 
Rapportering ej verkställda gynnande beslut 
Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande 2022 
Biblioteksplan 2021-2024 
Motion om farthinder på Kapellvägen 
Uppföljning och redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
Tilläggsanslag lärande och stöd 
Uppföljning internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen 
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa 
Remiss av förslag till ändringar Riksåklagarens föreskrifter ( 1999: 178) om ordnings bot för vissa 
brott 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§70 

Upprop 

Upprop sker. Anna-Karin Byström (S) ersätter Pia Falk (S). Eric Clifford (S) ersätter Mathias 
Andersson (S). Karin Jensen (S) ersätter Eric Henriksson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 71 

Val av protokolljusterare och tid för justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Tid för justering fastställs till onsdag 9 juni kl. 10.00 .. Till justerare utses Nicklas Hartwig (S). 

Ordförandens gch justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 72 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

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

l 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 73 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar. 

• Ett första halvår med strikta coronarestriktioner men efter sommaren kommer vi återgå till lite 
mer normalt läge. Men det är fortfarande stor försiktighet som gäller. 

• Tyvärr ses för tillfället en ökad smittspridning i länet. 
• Idrottsanläggningar öppnas upp lite mer men det ska vara ett visst antal kvadratmeter per 

person. 
• Befolkningsutvecklingen: -20 personer till och med april vilket är ett mindre tapp jämfört med 

samma period förra året. 
• Forsnässkolan: Bygget rullar på. Den etapp som pågår ska vara klar i början av 2022. 
• Nytt företag flyttar in i gamla Värmlandstrafik på Tallbacksvägen. 
• Hästskoholmen upprustad med ny sand, bron över till holmen iordningställd. 
• En del oro bland personal inom omsorg och stöds verksamheter. Politiken har gett 

verksamheten i uppdrag att utreda eventuella åtgärder och kostnaderna för dessa. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 74 

Munkfors förenings- och konferenscenter ansöker om 
befrielse från tillsynsavgift serveringstillstånd 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att undanta Munkfors förenings- och konferenscenter från tillsynsavgift för 
serveringstillstånd för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Ansökan från Munkfors förenings- och konferenscenter om befrielse från tillsynsavgift 

Ärendet 
Munkfors förenings- och konferenscenter (MFKC) har begärt att bli befriade från 
tillsynsavgift för serveringstillstånd 2021 . 
Anledningen är att MFKC på grund av pandemin inte har någon verksamhet. 
Taxan för tillsynsavgift serveringstillstånd är en fast årlig avgift på 1 500 kr samt en rörlig del som 
uppgår till 2 procent av årets omsättning. 

Beslut skickas till 
Munkfors förenings- och konferenscenter 
Alkoholinspektören 

Ordförandens och;;sterares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 8 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 75 

Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om befrielse från 
tillsynsavgift serveringstillstånd 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att undanta hembygdsföreningen i Ransäter från tillsynsavgift för 
serveringstillstånd för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Ansökan från hembygdsföreningen i Ransäter om befrielse från tillsynsavgift 

Ärendet 
Hembygdsföreningen i Ransäter har begärt att bli befriade från tillsynsavgift för 
serveringstillstånd 2021. 
Anledningen är att hembygdsföreningen på grund av pandemin inte har/kommer att ha någon 
serveringsverksamhet. 
Taxan för tillsynsavgift serveringstillstånd är en fast årlig avgift på 1 500 kr samt en rörlig del som 
uppgår till 2 procent av årets omsättning. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 
Alkoholinspektören 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 76 

Aterrapportering från OoS åtgärder för budget i balans 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03. 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 29 fick verksamheten för omsorg och stöd i uppdrag 
att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad budget och återrapportera vid 
kommande kommunstyrelsemöten. 

Ärendet 
Uppföljning och status gällande förslag på åtgärder efter sista KS 210412. 
Verksamhetschefen informerar status från uppföljningsdokument kring 
inrapporterade data från; enhetschefer, budget, lönesystem, planeringssystem och Treserva. 

Utifrån tidigare planerade pågående åtgärder ser vi att lönekostnaderna för de flesta enheter fortsätter 
minska i april jämfört med övriga månader. 

Äldreomsorgen 
Hemtjänst: + 44tkr 
Björkbacken: -117 
Björkdungen: -9 tkr 
Sjuksköterskor: -5 tkr 
LSS 
Svartensven: -106 tkr 
Sunnmans: -14 tkr 
Daglig verksamhet: +61 tkr 
Personlig assistans: -5tkr 
Fjärilen: + 33 tkr 
Totalt: -85 tkr april 
Prognosen för 2021 är återhållsam 
Vi har fortsatt en pågående Covid-19 smitta i samhället som också genererat i en ökad sjukfrånvaro 
och vikariebehov framför allt på Björkdungen och i hemtjänst under januari och mars med insatt 
Covidteam. Extra kostnader för material och skyddsutrustning och till viss del sjukfrånvaro, även 
ökade personalkostnader nattetid, övertid, utbildning med mera kommer att kunna används från 
överförda Covid pengar. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef omsorg och stöd 
Enhetschefer omsorg och stöd 
Biståndshandläggare omsorg och stöd 

~· ~ 
Ordförandens o~h justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 77 

Rapportering ej verkställda gynnande beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
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 verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 1 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 78 

Beredning av andelstal för mottagande av 
ensamkommande 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till yttrande och antar det som sitt yttrande till 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens skrivelse daterad 2021-03-31 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Migrationsverkets Länsstyrelsen ger länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för 
mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2022. 
Svar senast l oktober 2021. 

Migrationsverkets förslag till andelstal för mottagande av ensamkommande barn och läns- och 
kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända gällande år 20221ämnas under augusti 2021. 
Länsstyrelsen vill dock redan nu inleda processen och möjliggöra för länets kommuner att internt 
bereda kommunens inställning till det sammantagna mottagandet av ensamkommande barn och 
nyanlända via anvisning 2022. 

Länsstyrelsen önskar därför svar på nedanstående frågor avseende kommunens mottagande av 
ensamkommande barn för år 2022. 

Munkfors kommuns svar 
Munkfors kommuns svar på Länsstyrelsens frågor gällande mottagande av ensamkommande barn: 

la) om kommunen önskar överlåta hela (eller del av) sin andel för mottagande av ensamkommande 
barn? 
Nej, Munkfors kommun önskar inte överlåta mottagande av ensamkommande barn till annan 
kommun. Munkfors kommun behöver upprätthålla mottagarkompetensen i kommunen samt önskar ta 
det gemensamma ansvaret gällande mottagande av ensamkommande barn som alla kommuner har. 

l b) om kommunen önskar ta över andel för mottagande av ensamkommande barn från en eller flera 
kommuner? 
Nej, Munkfors kommun önskar inte ta över mottagande av ensamkommande barn från annan 
kommun. 

Länsstyrelsen önskar därför svar på nedanstående frågor avseende kommunens mottagande av 
anvisade nyanlända för år 2022. 

Munkfors kommuns svar 
Munkfors kommuns svar på Länsstyrelsens frågor gällande mottagande av anvisade nyanlända: 

#.~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 78 (forts) 
2) Hur bedömer ni kommunens mottagningskapacitet utifrån: 
Vi bedömer sammantaget att Munkfors kommun har mottagarkapacitet att ta emot 5 anvisade 
nyanlända 2022. 

2a) Befolkningsstorlek 
Munkfors kommun är en av Sveriges minsta kommuner 3750 invånare, antalet nyanlända bör vara 
avvägt i förhållande till folkmängd för att möjliggöra ett bra integrationsarbete. 

2b) Arbetsmarknadsförutsättningar 
Inte så god. Vi har en arbetsmarknad som är starkt specialiserad och som det är svårt att svår att få 
arbete inom. Nyanlända tar sig inte in på arbetsmarknaden i någon större utsträckning. Vi ser att 
högutbildade nyanlända flyttar från kommunen då vi inte har företag som efterfrågar deras kompetens. 
Vi har ingen egen gymnasieskola eller Komvux vilket gör att vi köper utbildning från andra 
kommuner. Det försvårar utbildningsinsatser. 

2c) Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända) 
Under 2018 och 2019 har kommunen inte tagit emot några nyanlända eller ensamkommande på grund 
av det höga asylmottagandet under flyktingvågen 2015-2017. Kommunen tog då emot proportionerligt 
fler än många andra kommuner. 

2d) Självbosatta nyanlända 
Vi har möjlighet att ta emot självbosatta men utsikten till att komma till självförsörjning är inte god 
och då hamnar de i ett ekonomiskt utsatt läge och i utanförskap. Vi har kontinuerligt tagit emot 
självbosatta i kommunen främst genom familjeåterförening för ensamkommande barn då vi tidigare 
hade ett högt mottagande. 

2e) Tillgång på bostäder 
Vi har kapacitet att ta emot, vi har tillgång till bostäder. 

Beslut skickas till 
integration. varmland@lansstyrelsen.se kopia till sofia.olsson@lansstyrelsen.se 
Kommunchef 
Verksamhetschef lärande och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 79 

Biblioteksplan 2021-2024 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad biblioteksplan för Munkfors kommun 2021- 
2024. 

Besluts underlag 
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 intentioner 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 allmänna 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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som.förenar 
Sida 14 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 80 

Motion om farthinder på Kapellvägen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Motion inkom 2021-03-30 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors centerkrets har genom Jörgen Hedeås lämnat in en motion angående farthindret på 
Kapellvägen. Farthindret innebär en för stor hastighetsminskning som i sin tur innebär en betydande 
negativ miljöpåverkan från berörd trafik. Även om farthindret är byggt enligt teknisk beskrivning så 
borde det gå att justera det så att trafiken kan passera med den hastighet som hastighetsbegränsningen 
innebär. 

Service bedömning 
Farthindret är byggt med anledning av klagomål från boende om höga hastigheter vilket också styrkts 
med mätningar. Farthinder byggs för att få ner hastigheten till 30 km/h då de flesta överlever att bli 
påkörda. Längs hela Kapellvägen finns korsande trafik till bostäder och stickvägar med en mängd 
oskyddade trafikanter. Bedömningen är därför att en låg hastighet ska hållas på vägen, farthindret är 
en viktig påminnelse om detta. Service bedömer inte att det finns anledning att bygga om hindret. 

Beslut skickas till 
Jörgen Hedeås 

Ordförandens och j u;terares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 15 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 81 

Uppföljning och redovisning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och tackar för redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen har utfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende 2020. 
Resultatet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är de instanser som har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret. 

Beslut skickas till 
Personalchef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 16 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 82 

Tilläggsanslag lärande och stöd 
Kommunstyrelsens beslut 
Lärande och stöd tilldelas en extra budget med 3 11 tkr för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26 

Ärendet 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det 
statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har 
rätt till, trots pandemin. Munkfors kommun har tilldelats 311 tkr, som alltså avser lärande och stöds 
verksamhet. Rådet för kommunal redovisning har i ett förtydligande klassificerat den tillfälliga 
förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. Då måste intäkten konteras på finansförvaltningens ansvar (där skatteintäkter och 
generella statsbidrag konteras). För att lärande och stöd ska kunna ta del av bidraget måste därför ett 
beslut om extra budget tas. 

Beslut skickas till 
Lärande och stöd 

Ordförandens och j~sterares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 17 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 83 

Uppföljning internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planen för intern kontroll för kommunledning 2020. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-04-23. 
Internkontrollplan för kommunledning 2020. 

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

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

I ~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-07 

§ 84 

Granskning av samverkan mellan region och kommun 
kring barn och unga med psykisk ohälsa 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetschefens tjänsteskrivelse och förslag till åtgärder. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-05-21 

Sammanfattning 
Munkfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning 
gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. 
En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. 
Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om samverkan inom och mellan 
kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. En 
uppföljning av revisionsrapporten "Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa" från 2016 har 
ingått i granskningen. Granskningen har avgränsats till att gälla vård avseende barn och unga med 
psykisk ohälsa och har omfattat verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna. 

Granskningen har inriktats mot den övergripande styrningen kring samverkan mellan Region 
Värmland och länets kommuner. I Region Värmland omfattas Regionstyrelsen och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. De nämnder som varit aktuella för kommunerna har varierat beroende på 
respektive kommuns organisation. 

Målgruppen har varit barn och unga med psykisk ohälsa. De verksamheter som omfattats av 
granskningen är inom regionen: primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Inom 
kommunerna har ingått socialtjänst samt elevhälsa/skola. 

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, intervjuer med inblandade aktörer, 
statistik, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för kommunerna och 
regionen. 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande: 
Helseplans samlade bedömning är att ett antal förutsättningar finns för en ändamålsenlig samverkan 
inom och mellan kommunerna och Region Värmland för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Emellertid.finns brister i styrningen och angelägna rekommendationer avseende stärkt 
implementering respektive uppföljning som lämnades i den granskning som utfordes 2016 har inte 
uppfyllts. Enligt de intervjuer som genorriförts bedrivs samverkan kring barn och unga med psykisk 
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ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och styrdokument. Detta kan emellertid inte 
verifieras genom en dokumenterad uppföljning vilket i sig är en brist som innebär att vi bedömer den 
interna kontrollen avseende samverkan som otillräcklig. Med anledning av avsaknaden av en 
dokumenterad uppfoljning finns enligt vår uppfattning en osäkerhet som gör att det inte är möjligt att 
bedöma om samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland kring barn och unga med 
psykisk ohälsa bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Helseplans bedömning avseende Munkfors är att kommunstyrelsen och lärande- och stöds utskottet i 
Munkfors kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna 
inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i 
syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 
Helseplan rekommenderar att lärande- och stöds utskottet fastställer och följer upp processmått 
avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk 
ohälsa 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser senast den 1/6 2021 
kommunstyrelsens/utskottets svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen/utskottet avser att 
vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten och vilka åtgärder som vidtogs med anledning av 
revisionsrapporten 2016. 

Ärendet/Åtgärder 
Munkfors kommun genomför ett antal åtgärder som ligger väl i linje med de utvecklingsområden 
revisorerna pekar på. Dock vill vi återigen påpeka för Helseplan att det inte finns några förvaltningar 
annat än Kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Vi har ingen struktur med processmått i Munkfors 
kommun däremot har Lärande och stöd ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med 
internkontroll och 4 analysperioder/år samt verksamhetsberättelse som redovisas till utskott. Vi väljer 
att lägga uppföljningen i befintliga strukturer. 

1.Säkerställa implementering/samverkan av överenskommelser mellan Region 
Värmland och kommunen 

• IFO kallar alltid till SIP för att säkerställa att andra instanser i samhället aktiveras 
dock behöver skolsköterskans möjligheter att kalla till SIP användas. En process 
för detta ska tas fram och implementeras i verksamheten. 

• Skolchef säkerställer årlig implementering av nya överenskommelser samt 
synliggör även tidigare överenskommelser på gemensamt möte för cheferna inom 
LoS. På det årliga implementeringsmötet lyfts även Nya perspektiv och dess mål. 

2. Hantera de oklarheter som uppstått i samverkan mellan huvudmännen 
rutiner. 

enligt 

• Att hantera oklarheter i samverkan och uppföljning enligt rutinen åligger alla 
amverkanspartners och är inget som bara Munkfors kommun kan ta ansvar för. 
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Däremot har vi ett ansvar att lyfta utvecklingsområden och tydliggöra våra önskemål för utveckling 
på de samverkansmöten vi har med Region Värmland i anslutning till Socialchefsträffarna. 

3. Utveckla verksamhetens interna kontroll för att säkerställa och följa upp samverkan 
kring barn och unga med psykisk ohälsa 

• Halvårsvis uppföljning av samverkan och dess utfall i vårt systematiska 
kvalitetsarbete analys 2 och 4. Uppföljning av SIP-möten: mötesstruktur, grad av 
samverkan, antal SIP och antal SIP gällande psykisk ohälsa. (Skola, Elevhälsa 
och IFO). Redovisas till utskott. 

• Årlig sammantagen uppföljning av samverkan kring psykisk ohälsa redovisas i 
verksamhetsredovisning(Skola, Elevhälsa och IFO). Redovisas till utskott och 
Kommunstyrelsen. 

• Identifiering av utvecklingsområden inom samverkan, förslag till åtgärder samt 
uppföljning redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet (Skola, Elevhälsa och 
IFO). Redovisas till nämnd kvartalsvis. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef 
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Remiss av förslag till ändringar Riksåklagarens föreskrifter 
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av remissyttrande som antagits genom ett 
ordförandebeslut. 
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Delegeringsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsärenden. 

Beslut fattade av KSO 
Dnr: 2017/73 
Markupplåtelseavtal 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 2017/73 
Markupplåtelseavtal 

Dnr: 2021/253 
Avtal med IFK Munkfors om reklam Munkfors arena 

Beslut fattade av enhetschef/upphandlare/annan tjänsteman 
Dnr: 2021/255 
Avtal Mons ido web governance suite 

Dnr: 2021/235 
Avtal Canonskrivare Munkerudsskolan 

Beslut fattade i utskotten 
Se bifogade protokoll 
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Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden 

Följande ärenden anmäls 
Dnr: 2021/1 
Inbjudan stämma Klarälvens vattenråd 

Dnr: 2021/130 
Löneöversyn, överläggningar med fackförbund 

Dnr: 2021/110 
Verksamhetsplan 2021 överförmyndarnämnden 

Dnr: 2021/111 
Internkontrollplan 2021 överförmyndarnämnden 

Dnr: Handling 1142 
Öppet brev från Gymnastikförbundet 
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