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ÖVRIGA 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-10-11 

Mathias Lindquist (S) 
Pia Falk (S) 
Mathias Andersson (S) 
Karin Jensen (S) ersätter Annette Felixson (S) 
Nicklas Hartwig (S)  
Eric Henriksson (S) 
Anders Örtendahl (C) ersätter Urban Karlsson (C) Sickan 
Persson (S) 

Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Björn Fogelberg, ekonomichef,§ 112 och föredragning 
Therese Pettersson, personalchef, § 112 och 
föredragning Anna Grenholm, verksamhetschef service, 
§ 112 och föredragning 
Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg, § 112 och 
föredragning 
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef, § 112 och 
föredragning 

Kommunen som förenar 

Sida 2 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Delårsbokslut 
Bo Englundstipendiet 
Avsägelse uppdrag som ledamot i OoS 
Val av ledamot OoS 
Val av ersättare OoS 
Revidering av reglemente DSN 
Plan för god psykisk hälsa 
Remiss Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter 
Rapportering gynnande ej verkställda beslut 
Policy- och handlingsplan ANDTS 
Begäran om planbesked 
Medborgarförslag om skatepark 
Reviderad kostpolicy 
Riktlinje för distansarbete 
Ändrad förbundsordning räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Redovisning motioner och medborgarförslag som ej behandlats 
Delegeringsärenden 
Anmäln ingsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-1 I 

§ 112 

Upprop 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 113 

Val av justerare och tid för justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Justering sker 2021-10-14. Till justerare utses Pia Falk (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 114 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
F öredragningsl i stan godkänns. 

Efter att föredragningslistan godkänts föredrar tjänstepersonerna sina respektive ärenden. Därefter 
ajourneras sammanträdet för partivisa överläggningar. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 115 

Delårsbokslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten för 2021. 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten för granskning till kommunens revisorer. 

Besluts underlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021- I 0-04. 
Delårsrapport 2021 Munkfors kommun. 

Ärendet 
Munkfors kommuns delårsrapport för 2021 innehåller delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos. Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat på 12,8 mkr och helårsprognosen visar på 
ett positivt resultat på 7,2 mkr. Budgeten är på 1,6 mkr. Överskottet beror främst på att prognosen för 
skatter och statsbidrag har förbättrats. 

Prognosen för hur väl målen klaras är bra och pekar mot en måluppfyllelse på 74%, vilket är på 
samma nivå som de senaste åren. Prognosen för investeringarna (exklusive stadsnätet) pekar mot ett 
utfall på 38 mkr och budget är 24 mkr. Att det blir mer investeringar än budgeterat beror främst på att 
några stora investeringar har försenats och blir gjorda i år, de var budgeterade på år 2020. 
Investeringarna för stadsnätet beräknas bli 3, l mkr. Stadsnätet är nu nästat fullt utbyggt i kommunen. 

Beslut skickas till 
Revisorerna. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 116 

Bo Englundstipendiet 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar vid sammanträdet i oktober att tilldela 
hembygdsföreningen i Ransäter stipendiet på 10 000 kronor. 
Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

Motivering 
"Den för året 100-årsjubilerande föreningen och dess verksamhet på 
hembygdsgården har stor betydelse för orten. 
Genom beundransvärda insatser skapas engagemang, samarbeten och 
evenemang som satt Munkfors-Ransäter på kartan." 

Ärendet 
September 2017 inrättade Munkfors kommun Englundstipendiet. Stipendiet ska gå till någon som har 
gjort en insats för Munkfors. Helt enligt Bo Englund som skänkt skulpturer för finansiering av 
stipendiet. Årets stipendium är på 10 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Statuter Englundstipendiet 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 
Bo Englund 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 117 

Avsägelse uppdrag som ledamot i OoS 

Kommunstyrelsens beslut 
Framställan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mathias Andersson 2021-09-13 

Ärendet 
Mathias Andersson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i utskottet omsorg och 
stöd. 

Jäv 
Mathias Andersson deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. 

Beslut skickas till 
Mathias Andersson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 118 

Val av ledamot OoS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Birgitta Nilsson (S) till ordinarie ledamot tillika vice ordförande i utskottet 
omsorg och stöd. 

Besluts underlag 
Socialdemokraternas nominering 2021-10-0 l 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Birgitta Nilsson som ledamot och vice ordförande i utskottet omsorg 
och stöd. 

Beslut skickas till 
Birgitta Nilsson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 119 

Val av ersättare OoS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Mathias Andersson (S) till ersättare i utskottet omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 2021-09-13 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Mathais Andersson (S) som ersättare i utskottet omsorg och stöd. 

Jäv 
Mathias Andersson deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. 

Beslut skickas till 
Mathias Andersson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 120 

Revidering av reglemente DSN 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun godkänns 

och gäller från den 1 januari 2022. 
2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun 

godkänns och gäller från den l januari 2022. 
3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för Munkfors kommun med I O 000 kronor till 76 

500 kr godkänns och gäller från den I januari 2022. Medlemsavgiften räknas upp med årligt 
index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

Besluts underlag 
Karlstad kommuns kommunledningskontors förlag till beslut hos samtliga parter i den gemensamma 
drift-och servicenämnden inkom 2021-07-15 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-17 

Ärendet 
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har reviderats mot 
bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar har gjorts i syfte att säkra att 
nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. 
Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt reglemente 
och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. 

Vidare att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. Reviderat reglemente, 
samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, gäller från den I januari 
2022. 

Beslut skickas till 
Drift- och servicenämnden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 121 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024. 

Besluts underlag 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 daterad 2021-05-13 
Verksamhetschef Jan-Olof Appel tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 
Lokal handlingsplan för god psykisk hälsa daterad 2021-09-07 

Ärendet 
Den länsgemensamma analys och handlingsplanen för Värmland 2016-2020, har reviderats och har ett 
användar- och brukarfokus där vikten av koppling till arbete och utveckling inom nära vård och 
kunskapsstyrning behöver vara tydlig. Invånare iVärmland ska få bästa möjliga vård och omsorg enligt 
bästa tillgängliga kunskap. 

Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland. 

Målbilder som tagits fram av brukare, anhöriga och egenerfarna inom ramen för 
Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) används som ett riktvärde i fortsatt arbete. 

Psykisk hälsa är ett komplext område där alla behöver hjälpas åt för att skapa förutsättningar för ett 
mer hälsofrämjande samhälle och att individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är 
rustade att nå sin fulla potential samt att det finns välfungerande och kunskaps och behovsanpassade 
välfärdstjänster där de behövs. 

Genom att arbeta med att implementera nationella kunskapsstöd och att tillhandahålla insatser på ett 
kunskaps och behovsbaserat sätt samt genom regional koordinering av stimulansmedel inom 
överenskommelsen för psykisk hälsa, utveckling av nycklar och uppföljning, bidrar vi till att närma oss 
målbilderna. 

Uppföljning av planen sker årligen med stöd av de uppföljningsfrågor som finns kopplade till det 
övergripande målet, de 10 målbilderna och de två strategiska inriktningarna. 

Kunskaps- och behovsbaserade insatser som kan vara ett stöd i att nå målbilderna är: 
• Kompetensutveckling 
• Tidig upptäckt 
• Stöd och insatser 
• Samverkan 

Den psykiska hälsan på befolkningsnivå följs genom befolkningsundersökningarna 
Hälsa på Lika Villkor (HLV) och Region Värmland samt genom elevhälsodatabasen ELSA. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 121 (forts) 
Beslut skickas till 
Verksamhetschef omsorg och stöd 
Enhetschefer omsorg och stöd 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 14 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 122 

Remiss Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Munkfors kommun har inga synpunkter utan instämmer i det som utredaren föreslagit. 

Beslutsunderlag 
Remiss av betänkande SOU 2021 :39 inkom 2021-06-11 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Ärendet 
Munkfors kommun har tagit emot Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård-och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021 :39) från 
Regeringskansliet. Besvaras senast 8 oktober 

Beslut skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se (ange dnr S202/04713 och Munkfors kommun) 
s.fs@regeringskansliet.se 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 123 

Rapportering gynnande ej verkställda beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 

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 l § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 2 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 26 



Kommunstyrelsen 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 124 

Policy- och handlingsplan ANDTS 

Kommunstyrelsens beslut 
Policy och handlingsplan för ANDTS för skolorna antas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
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 17 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 125 

Begäran om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked enligt begäran inkommen 2021-07-07 och 
inleder arbetet när planavtal med sökanden överenskommits. 

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

Ärendet 
Michael Strandberg har sökt om planbesked för område vid fastigheten Munkåsen 3: 158. Sökanden 
vill köpa angränsande mark, som i plan är benämnd allmän platsmark, för att bygga ett garage. 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 
Michael Strandberg, Faktorsvägen 18, 684 31 Munkfors 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 126 

Medborgarförslag om skatepark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
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 19 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 127 

Reviderad kostpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagen kostpolicy. 

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 20 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 128 

Riktlinje för distansarbete 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för distansarbete. Ersätter tidigare skrivningar kring 
distansarbete i Munkfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Förslag till riktlinjer för distansarbete. 

Ärendet 
De riktlinjer för distansarbete som tillämpades i Munkfors kommun innan pandemin behöver 
uppdateras då många medarbetare i Munkfors kommun, precis som på övriga arbetsmarknaden, 
arbetat på distans i större utsträckning under pandemin än innan. Utifrån detta har nya arbetssätt 
utarbetats och därmed ser arbetsgivaren behovet av nya riktlinjer kring distansarbete. 

En omvärldsbevakning har gjorts i två omgångar (innan sommaren 2021 samt efter sommaren) i 
samband med framtagandet av riktlinjerna. Skrivningar samt förhållningssätt kring distansarbete hos 
övriga kommuner i Värmland har inhämtats. Det finns viss personell rörlighet kommunerna emellan 
och förslaget är att Munkfors kommuns hantering av arbete på distans på ett övergripande plan liknar 
hanteringen i övriga värmlandskommuner. 

Beslut skickas till 
Personalchef 
Kommunikatör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 129 

Ändrad förbundsordning räddningstjänsten 
Ka rllstadsreg i onen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner ändringen av förbundsordningen. 

Besluts underlag 
Förbundsordningens tjänsteskrivelse den 14 september 2021. 
Ändrad förbundsordning 2021. 

Ärendet 
Rapportering till direktionen regleras i § 12 i förbundsordningen. Varje år rapporteras resultatet av 
intern kontroll samt godkännande av internkontrollplan. För att det skall vara formaliserat och att 
förbundsordningen ska harmoniera med kommunallagens krav införs redovisning av intern kontroll 
samt godkännande av internkontrollplan som en obligatorisk rapportering under§ 12 i 
förbundsordningen. Ändringen skall antas av förbundsmedlemmarnas respektive kommunfullmäktige. 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Revisorerna 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 130 

Redovisning motioner och medborgarförslag som ej 
behandlats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Ärendet 
Rapportering av behandlade och obehandlade motioner och medborgarförslag ska ske till 
kommunfullmäktige i mars och i oktober. 

Följande motioner och medborgarförslag har besvarats sedan förra 
rapporteri ngsti I lfäl let: 

Dnr: 2021/7 
Motion ombyggnad/justering farthinder längs Kapellvägen. 
Motionen bifallen av kommunfullmäktige 2021-06-22 

Dnr:2021/8 
Medborgarförslag gällande bostadsområde på Ransätershöjden och industriområde längs 62:an. 
Förslaget avslogs av kommunfullmäktige 2021-04-27 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag om kommunens fontän i Munkfors centrum. 
Förslaget avslogs av kommunfullmäktige 2021-04-27 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag om offentlig toalett. 
Förslaget avslogs av kommunfullmäktige 2021-04-27 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag om padelplan. 
Förslaget avslog av kommunfullmäktige 2021-04-27 

Dnr:2021/8 
Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen. 
Förslaget avslogs av kommunfullmäktige 2021-04-27 
Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag om upprustning av scenen i centrala Munkfors. 
Förslaget avslogs av kommunfullmäktige 2021-04-27 

ObeSVjlj8d~ motioner och medborgarförslag vid rapporteringstillfället 
~ WE 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 130 (forts) 

Dnr: 2021/7 
Motion egentid hemtjänsten. Överlämnad till kommunstyrelsen för beredning 2021-09- 
29 

Dnr: 2021/432 
Motion om arbetsförhållanden i äldre- och demensvården. Överlämnad till 
kommunstyrelsen för beredning 2021-09-29 

Dnr: 2021/425 
Motion om hjärtstartare. Överlämnad till kommunstyrelsen för beredning 2021-09-29 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag skatepark. Kommer att behandlas av kommunstyrelsen 2021-10-11 

Dnr: 2021 :352 
Medborgarförslag om gång- och cykel väg, frisbeegolf och utegym. Överlämnad till 
kommunstyrelsen för beredning 2021-09-29. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 131 

Delegeri ngsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslut fattade av 

Ordförande 
Dnr 2021:447 
Tillfälligt serveringstillstånd Storängens camping 

Kommunchef 

Verksamhetschef/ekonomichef/personalchef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 26 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-10-11 

§ 132 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Anmälningsärenden 

Dnr: 2021/1 
IVO: Underrättelse och meddelande om oanmäld inspektion vid Björkdungen inkom 2021-09-15 

Dnr: 2021/1 
Inbjudan att inkomma med nomineringsförslag till nationella vårdkompetensområdet 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 26 av 26 




