
Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

s MUNKFORS 
RANsÄTER 
Muni.fors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 
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SEKRETERARE 

Digitalt Teams 
2021-09-22, kl. 09:00-11.00 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Kommunkontoret 2021-09-23 kl. 10.00 
§47-60 

UNDERSKRIFTER 

ORDFÖRANDE 

~//[(~· 
Maria Lindqvist 

L~ 
Eric Henriksson 

JUSTERARE 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Service 
2021-09-23 
2021-10-15 

ff!tM1 
Maria Lindqvist 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Eric Henriksson (S) 
Peter Andersson (S) 
Karin Jensen (S) §§ 50-60 
Sickan Persson (S) 
Jörgen Hedeås (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm, verksamhetschef 
Jolanta Nowicka, ekonom§§ 47-50 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredagningslista 
Budgetuppföljning augusti 
Verksamhetschefens information 
Begäran om planbesked 
Köp av tomt,_ 
Medborgarfö~· 
Skrivelse till utskott service, angående bom vid korsningen Orrmossvägen/Hagalundsvägen 
Reviderad kostpolicy 
Policy och Handlingsplan ANDTS 
Redovisning delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden utskott 2021-09-22 
Markärende 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 47 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ärendet 
Upprop sker, Karin Jensen (S) är inte närvarande och har inte lämnat återbud. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 48 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker den 2021-09-23 kl. 10.00. 
Till justerare utses Sickan Persson. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 49 

Godkännande av föredagningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende 14 Markärende. 

[.)(_ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 50 

Budgetuppföljning augusti 
Utskottets beslut 
Att utskottet för Service godkänner uppföljningen. 

Dnr KS 202/1 3 

Beslutsunderlag 
Ekonom Jolanta Nowicka, tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14. 
Bilaga: Uppföljning utskott Service, augusti 2021 verksamhet och statistik. 

Ärendet 
Service prognostiserar ett resultat, + 600 tkr. 

Verksamhetschef 
• Lägre personalkostnader, 150 tkr 
• Färre bidragsutbetalningar till föreningar - aktivitetsstopp på grund av 

Covid-19, 100 kr 
• Lägre kostnad för bibliotek, 160 tkr 
• Högre personalkostnader för Fritidsbanken, -130 tkr 

Teknisk chef 
• Lägre avskrivningar på tillhandahållna lokaler, 400 tkr 
• Lägre kostnader för avskrivning på kommunfastigheter, 200 tkr 
• Lägre kostnader för vinterväghållning, 300 tkr 
• Lägre kostnad för parkunderhåll, 50 tkr. 
• Högre kapitalkostnader gator och vägar, -300 tkr 
• Högre personalkostnader för städ, -150 tkr 

Kostchef 
• Lägre intäkt på grund av färre barn i skolan, -200 kr 
• Lägre intäkt från Äldreomsorgen på grund av färre antal brukare, -300 tkr 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 51 

Verksamhetschefens information 
Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Covid-19. Läget är lugnt i verksamheterna. 
• Bibliotekets restriktioner plockas bort efter hand. 
• Vi har fått 650 000 kr i bidrag för projekt Stärkta Bibliotek för att anställa en person som ska 

jobba för ökad läsning. 
• Menigo är ny livsmedelsleverantör från 1 oktober. 
• Sveriges ekokommuner, bjuda in deras ordförande till utskott. 
• Miljööverenskommelser med länsstyrelsen tas fram för att påbörjas 2022. 
• Avstår yttrande om Remissen Äga avfall. 
• Ny ägare till renhållningsentreprenören. 
• Bidrag kan från och med I september erhållas för skrotning av bilar. 
• Det har varit fem källarsöversvämningar under sommaren. 
• Deltagande i enkäten Kritik på teknik under 2022 med en kostnad av totalt 57 000 kr. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 52 

Begäran om planbesked 
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked enligt begäran inkommen 2021-07-07 och 
inleder arbetet när planavtal med sökanden överenskommits. 

Dnr: 2021/396 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Begäran om planbesked 2021-07-07 
Karta 

Ärendet 
-......_har sökt om planbesked för område vid fastighete~ Sökanden 
-e mark, som i plan är benämnd allmän platsmark, ~rage. För att 
få bygglov krävs en planändring. Gällande allmän platsmark måste en ordinarie detaljplaneprocess 
genomföras vilket ska betalas av sökanden och normalt tar cirka ett år. 

Innan detaljplanearbetet påbörjas ska planavtal skrivas mellan sökanden och kommunen. 

Beslut skickas till 

- - ___.. __ ~ - -· -- --•L -- - --- -· - -- ~-- 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 53 

Köp av tomt fastighet 
utskottets ~ 
Fastigheten~säljes till . 
anslutningsavgift för vatten- och avlopp. 

Dnr: 2021/413 

Köparen ska betala 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Karta 

öpte fastigheten och flyttade in under sommaren 2021. 
uvarande tomt har begränsningar är han intresserad av att köpa intilliggande tomt 

aknar adress. Tomten har inte blivit bebyggd på dryga 40 år och är idag ganska 
vildvuxen, dessutom tenderar den till att bli en avstjälpningsplats för trädgårdsavfall från 
omkringboende. Tanken är att snygga till tomten och anlägga gräsmatta på större delen av den samt att 
söka bygglov för att bygga ett garage. 

Tekniska enheten bedömer att en försäljning kan ske, på tomten finns anslutning för vatten- och 
avlopp vilket medför att ägaren ska betala anslutningsavgift samt framtida fasta brukningsavgifter. I 
övrigt finns inget som hindrar en försäljnåigs Komm~nen har ingen nuvarande eller framtida 
användning av tomten. 

Beslut skickas till 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 54 

Medborgarförslag skatepark i centrum 
Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget. 

Dnr 2021/8 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Medborgarförslag inkom 2021-02-17 

Ärendet 
Tyra Gran har lämnat in ett medborgarförslag angående en Skatepark i Munkfors centrum. Det är 
många ungdomar och även vuxna i Munkfors som åker skateboard. Idag är man hänvisad till en 
basketplan om man vill göra trix eftersom det är bättre asfalt där. 

Förslagsställaren framför att en skatepark skulle öka intresset för att åka skateboard och att det också 
skulle vara intressant att titta på de som åker och att det skulle få fler att vara ute i friska luften. 

Förslagsställaren vill uppmana politikerna om att tänka på förslaget om en skatepark för det skulle 
vara en bra grej att ha i Munkfors så man inte behöver åka någon annanstans för att skejta. 

Service bedömning 
Förslag på att anlägga en skatepark har uppkommit vid ett flertal tillfällen, intresset för att åka 
skateboard verkar kvarstå över tid. Mindre utrustning för att åka har funnits i centrum och användes då 
flitigt. Medborgarförslaget innebär att det i den politiska processen ska kollas på möjligheten att 
anlägga en skatepark och det kan göras i budgetprocess för 2022, förlaget bör därför kunna beviljas. 

Beslut skickas till 
Tyra Gran 6B Forsnässkolan 
Ekonomi 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 55 Dnr: KS 2021/262 

Skrivelse till utskott service, angående bom vid korsningen 
Orrmossvägen/Hagalundsvägen 
Utskottets beslut 
Skrivelsen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse inkom 2021-05-25 
Bekräftelse från Stora Enso 2021-09-08 
Tjänsteskrivelse enhetschef tekniska 2021-09-08 

Ärendet 
Vägen är Stora Ensos och deras ansvar. Munkfors Kommun har en samsyn med Stefan Danielsson på 
Stora Enso om en vägbom. Stenarna som har placerats på sidan av vägbommen är inget hinder för att 
komma förbi med cykel. Stenarna är placerade för att man inte ska åka på sidan av vägbommen med 
bil och släpkärra. 

Angående Mountainbikebanor så har kommunen inte någon kännedom om dem och vi äger ingen skog 
på det området, endast en del av tippen. 

Hagalundsvägen slutar vid vägbommen sedan så är det Stora Ensos enskilda väg. 

Angående skidspår så finns det inget hinder för dem. Normalt så är vägen inte plogad under vintern 
om inte kommunen har pågående arbeten eller om Stora Enso avverkar skog. 

När det gäller skräp så är det så att folk slänger orent material i ris som skall flisas. 

Angående fyrhjulingar och motorcyklar i skogen, så har kommunen ingen kännedom om att det är ett 
problem i området. 

Beslut skickas till 
Anders Sätterman 
Verksamhetschef service 
Enhetschef tekniska 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 56 

Reviderad kostpolicy 
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar föreslagen kostpolicy. 

Dnr: KS 2021/433 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Kostpolicy daterad 2021-09-13 

Ärendet 
Kommunens kostpolicy styr kostenhetens leverans och servering av mat till skol- och 
omsorgsverksamheterna i kommunen. Den gällande kostpolicy är antagen av kommunstyrelsen 
2019-05-13 § 58 och genomgick då en större genomlysning. I kostpolicyn står att den ska revideras 
2021. 

Kostenheten har gått igenom policyn för att se om något behöver förnyas eller ändras men anser att 
policyn är aktuell och att den därmed kan antas igen, med ändringen att policyn ska revideras senast 
2023. 

Beslut skickas till 
Enhetschef kost 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 57 

Policy och Handlingsplan ANDTS 
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Policy och handlingsplan för ANDTS för skolorna antas av kommunstyrelsen. 

Dnr: KS 2021/420 

Besluts underlag 
Policy och handlingsplan för ANDTS för skolorna 
Förenings- och Folkhälsostrateg tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Ärendet 
Tidigare ANDT policy är reviderad och innehåller numera även S som står för spel. 

En ANDTS policy med handlingsplan är viktig för att kunna jobba förebyggande och för att skapa en 
utökad samverkan med polisen. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef lärande och stöd 
ANDTS samordnaren 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 58 

Redovisning delegeringsbeslut 
Utskottets beslut 
Redovisningen godkänns 

Ärendet 

Kommunchef 
KS 2021/ 434 
Hyreskontrakt lokal, avtal med Geijerskolan, Rudstorpsvägen 4, del av Ransäterskolan, 

Ekonomichef 

Verksamhetschef 

KS 2021/426 
Hyreskontrakt lokal Tallbacksvägen 2 

MBN (Miljö- och byggnämnden) 

Upphandlare 

Teknisk chef 

Upphandlande enhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§ 59 

Anmälningsärenden utskott 2021-09-22 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärenden 
KS 2021/ 380 
Kulturrådet, fördelning av bidraget Stärkta bibliotek i hela landet för 2021. 

KS 2021/9 
Granskning av detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35. 

KS/2021/357 
Protokoll fört vid arbetsplatsbesök Forsnäs 39:7, Uddeholms vägen 1-3. 

KS 2021/9 
Remiss bygglov tillbyggnad industrilokaler Munkfors Munkerud 2:262. 

KS 2021/3 54 - Klarälvsloppet 2021 . Begäran om yttrande, ansökan om tillstånd till tävling på väg. 

KS 2021/345 
Information om samråd, ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort. 

KS 2021/343 - Uppsägning av hyresavtal Smedsgatan 16, Arbetsförmedlingens lokal, Munkfors 9:36 

KS 2021/317 
Remiss: Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin. 

KS 2021/306 - Utställning översiktsplan Forshaga kommun. 

KS 2021/305 
Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. 

KS 2021/283 
Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 
202166627. 

KS 2021/258 - Ansökan om bygglov Forsnäs 39:7, Uddeholmsvägen/Bruksgatan. 

KS 2021/247 
Inbjudan Regional dialog om nästa nationella plan för transportsystemet. 

KS 2021/225 - Samråd förlängd och utökad täktverksamhet, bergtäkt Ransberg. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 17 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-09-22 

§60 

Markärende 
Utskottets beslut 
Markområde på fastigheten 
fastighetsreglering ska betalas av sökanden. 

Dnr: KS 2021/474 

· Lantmäteriets kostnad för 

Besluts underlag 
Förfrågan om att köpa mark inkom 2021-09-17 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Karta 

och önskar få köpa till lite mark i 

Tekniska enheten bedömer att det kan vara en naturlig avstyckning och tillstyrker en försäljning. 

Beslut skickas till 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 17 


