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JUSTERARE 
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kommunens anslagstavla. 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Eric Henriksson (S) 
Peter Andersson (S) vice ordförande 
Karin Jensen (S) 
Sickan Persson (S) 
Jörgen Hedeås (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Grenholm, Anna, verksamhetschef 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Verksamhetschefens information 
Budgetuppföljning oktober 
Nedsättning av vattenavgift 
Renhållningstaxa 2022 
Avveckling Ransäters avloppsreningsverk 
Miljööverenskommelse 2021-2025 
Internkontrollplan 2022 
Ansökan om evenemangsbidrag, Logen E G Geijer 
Ansökan om lokalbidrag 2022, Fridolf Rhudinmuseet 
Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 2022, Munkfors MC 
Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 2022 IFK Munkfors 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors brukshundklubb 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Logen EG Geijer 
Ansökan om lokalbidrag 2022 SPF 
Ansökan om lokalbidrag 2022 PRO Munkfors 
Ansökan om lokalbidrag för 2022 Gamla Bruket 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Ransäter-Munkfors Konstförening 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Granhöjdens Motionsförening 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors Rödakorskrets 
Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors IBK, Smedsgatan 14 C 
Ansökan om kommunbidrag 2022 Stiftelsen Erlandergården 
Ansökan om evenemangsbidrag för Löparnisses jul, Hembygdsföreningen i Ransäter 
Ansökan om evenemangsbidrag för skridskodisco, IFK Munkfors 
Ansökan om kommunbidrag till Grannsamverkan 2021-2022 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 60 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 61 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2021-12-03 omedelbart efter sammanträdet. 
Till justerare utses Peter Andersson (S) 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 62 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 63 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• En tillgänglighetsutredning av våra Friluftsområden har gjorts av Anders Andrae, Förslag att 

föreningarna får pengar 200 kronor/arbetstimme+ material, de får beräkna antalet timmar i 
förväg så vi kan betala ut i år. Kan ordföranden bevilja dessa med ordförandebeslut? 

• Heldinekojan, markägaren vill ha bidrag till material för tak, avsätter för allmänheten som 
raststuga. 

• Verksamhetschef har deltagit i en klimatanpassningsstudiecirkel på Länsstyrelsen, vi har sökt 
20 000 kronor till för att fortsätta med en klimatanpassningsgrupp under 2022. 

• Detaljplanen för Näset är ute på samråd. 
• Ny stadsarkitekt på Klara arkitekter Isabella Netz. 
• Information från badets entreprenör. 
• Sjukskrivning på Biblioteket, minskat öppethållande tills vi hittar vikarie. 
• Annons för barn- och ungdomssamordnare på biblioteket. 
• Barnboksprojekt" Bokstart Förundran" har påbörjats. 
• Ny tunneldiskmaskin till Forsnäsköket har bytts ut i enlighet med investeringsbudget, 

effektivare både tidsmässigt och energimässigt. 
• Offerter på solceller på tre fastigheter har inkommit från ett företag. 
• Fasaden på badet har påbörjats, arkitekt ritar på ny fasad, krävs bygglovsansökan. 
• Brandlarm på Laxholmen pågår utvärdering av lösning. 
• Vi har kommit ner 11 000 kbm/månad från i början av året, genom åtgärdande av läckor, 

motsvara 23 000 kronor/månad. 
• Förbättrat psykosocial arbetsmiljö, teamkontrakt i fastighetsgruppen. 
• Utreder Atervinningscentralen i egen regi, samnyttjande av hjullastare, arrendet kvar. 
• Möte med Ellevio kring nätkapacitet och el laddare. 
• Ekonomi har skickat in ansökan för kommunens laddare, genomförs senast i juni. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 64 

Budgetuppföljning oktober 
Dnr: KS 2021/13 

Utskottets beslut 
Att utskottet för Service godkänner uppföljningen. 

Besluts underlag 
Ekonom Jolanta Nowicka, tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22. 
Bilaga: Uppföljning utskott Service, oktober 2021 verksamhet och statistik 

Ärendet 
Service prognostiserar ett resultat, + 260 tkr. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 65 

Nedsättning av vattenavgift 
Dnr: KS 2021 /649 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte sätta ned avgift för förbrukat dricksvatten. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Svensk Vattens riktlinje för beräkning av reducering vid dolt läckage. 

Ärendet 
I en fastighet som är avsedd för hotellverksamhet har det uppstått ett vattenläckage någon gång mellan 
juli 2020 och mars 2021. Fastigheten är belägen i Munkfors och var obebodd vid tidpunkten för 
läckaget. Ägaren bor utomlands. 

I februari 2021 har förbipasserande kommunanställd upptäckt is på fastighetens fönsterrutor vilket 
tyder på att det inte finns någon värme i fastigheten. Munkfors kommun har den 4 februari 2021 via 
e-post informerat fastighetsägaren om detta och om att om värme saknas så kan vattenrör expandera 
och spricka, vilket innebär att vatten kan forsa fritt in i fastigheten. 

Den I O mars har ägaren meddelat att båda vattenmätarna är sönderfrusna. I samband med det har 
kommunen stängt av vattnet. I telefonsamtal har kunden uppgett att på grund av coronarestriktioner 
har han inte kunnat komma till Sverige och att han inte har någon fastighetsskötare som ser till 
fastigheten. 

Den 19 maj 2021 noterades avläsning av den ena sönderfrusna mätaren till 5803 kbm (tidigare 
avläsning 2020-07-27, 2296 kbm). Det andra mätarens värde var oförändrat sedan tidigare avläsning. 
Kunden har fakturerats för överförbrukning på 3309 kbm med 102 579 kronor (inklusive moms). 
Kunden har den 14 september 2021 bestridit fakturan. 

Fastigheten förvärvades i april 2019. Sedan dess har fastigheten varit oanvänd/obebott såvitt 
kommunen vet. Förbrukning av fjärrvärme sedan juni 2019 är obetydligt och nära noll. 
Fastighetsägaren skulle byta ut fjärrvärme till annat värmesystem. Strömmen är/var avstängd i 
fastigheten. 

Kommunen ansvarar för vattenledningar fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren har ansvar för 
alla vattenledningar som efter förbindelsepunkten finns inom fastighetens gränser. 
Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada. Fastighetsägaren 
ska snarast anmäla uppkomna fel till huvudmannen (kommunen). 

Munkfors kommun tillämpar Svenskt Vattens riktlinjer vilket innebär att överförbrukningen kan 
reduceras till 50 %, 75 % eller vid stora läckage till fem gånger normalförbrukning. För att få 

nedzng )Jbrukningsav;:;för det konstateras att läckaget har varit dolt 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 65 forts 

Fastigheten lämnades utan tillsyn och utan värme under vinterhalvåret. Det är fastighetsägarens ansvar 
att regelbundet själv eller genom annan utsedd person se till fastigheten så att någon skada 
uppkommer. Någon nedsättning av förbrukningsavgiften kan alltså inte vara aktuell i förekommande 
fall då läckaget inte kan anses ha varit dolt. 

Bilagor: 
Kopia av e-post 2021-02-04 
Faktura 82991615 
Kopia av e-post 2021-09-14 

Beslut skickas till 
Fastighetsägaren 
Verksamhetschef service 
Ekonomi 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som.förenar 
Sida 10 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 66 

Renhållningstaxa 2022 
Dnr: KS 2021/591 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Förslag till renhållningstaxa gällande från 2022-01-01 

Ärendet 
Verksamheten har tagit fram förslag på ny taxa för renhållning att gälla från och med 1 januari 2022. 
Ny taxa innebär en höjning av gällande taxa med 4 % för samtliga abonnemang. För normal 
abonnemanget ( 14 dagars tömning av mat- och restavfall) innebär det en höjning med 90 kronor/år. 
Både grundavgift och rörlig avgift höjs. 

Även avgiften för slamtömning höjs med 4 % vilket innebär 55 kronor/år för tömning av en 3 m3 tank 
en gång per år. 

Verksamheten för service beräknar en intäktsökning om 190 000 kronor. 

Ökade intäkter behövs för att motsvara ökade entreprenadkostnader, höjd förbränningsskatt och 
ökande pris på utsläppsrätter. 

Beslut skickas till 
Kundtjänst ekonomienheten 
Verksamhetschef 
Kommunikatör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 67 Dnr: KS 2021/408 

Avveckling Ransäters avloppsreningsverk 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anslå 18 500 000 kronor som investeringsmedel för att under 2022 och 
2023 avveckla Ransäters avloppsreningsverk och anlägga en överföringsledning för spillvatten till 
Munkfors avloppsreningsverk. 

Besluts underlag 
Beslut utskott service 2020-01-29 § 11 
Beslut utskott service 2020-02-26 § 24 
Förstudie avloppsledning Ransäter ARV- Munkfors ARV, Johan Lundberg AB, 2019-09-17 
Utredning av om- och tillbyggnad av Ransäters avloppsreningsverk, Wevaco, 2021-01-12 
Ekonomiavdelningens utlåtande 2021-11-24 
Inventering av enskilda avlopp i Munkfors 2020. Miljö- och byggförvaltningen 
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef 2021-11-18 

Ärendet 
Ransäters reningsverk är i stort behov av renovering och kapacitetshöjning. Flödes- och 
belastningsvariationerna är stora och det är relativt många provtagningar som inte uppfyller 
utsläppsvillkoren. Sommartid under de stora evenemangen i Ransäter klarar inte reningsverket av att 
behandla spillvattnet utan del av flödet måste transporteras med slam bil till Munkfors 
avloppsreningsverk. Tekniska enheten har därför utrett möjligheten att avveckla avloppsreningsverket 
och anlägga en spillvattenledning till Munkfors avloppsreningsverk. 

Som alternativ till överföringsledning har kostnaden och omfattningen av att bygga ett nytt verk i 
Ransäter har också utretts. 

Överföringsledningen möjliggör också anslutning av ett antal fastigheter som idag har enskilda 
avloppsanläggningar. Miljö- och byggnämnden har med enkät inventerat området på östra sidan av 
Klarälven mellan Ransäter och Munkfors. Slutsatsen är att det kan antas att en stor del av 
avloppsanläggningarna kommer att behöva bytas ut med hänsyn till deras ålder och att många av dem 
anlagts utan tillstånd. 

En överföringsledning skulle förutom att lösa spillvattenreningen i Ransätersområde också möjliggöra 
fortsatt utveckling i Ransätersbygden med fler bostäder och verksamheter. 

Kostnaden för överföringsledning har beräknats till 15,3 miljoner 2019. Kostnadshöjningar har skett 
sedan dess. Ett nytt avloppsreningsverk är beräknat till 26,5 miljoner 2020. 

Frågan om att eventuellt ändra VA-området avgörs inte i samband med detta beslut. Separat utredning 
om eventuell utvidgning av befintligt va-område behöver göras och beslut fattas i enlighet med vad 
den utredningen visar. 

c0N ~~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 67 forts 

Detaljplanen för området där nuvarande avloppsreningsverk och ny pumpstation placeras kan komma 
att behöva ändras. Miljö- och byggnämnden ska lämna sitt tillstånd innan anläggningen får tas i drift. 

Utifrån de utredningar som gjorts bedömer tekniska enheten att anläggning av en överföringsledning 
bör göras. 

Utbyggnad planeras kunna påbörjas under första halvåret 2022 för att färdigställas under 2023 om 
investeringsmedel anslås. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef 
Teknisk chef 
Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 68 

Miljööverenskommelse 2021-2025 
Dnr: KS 2021/478 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att skriva in valda prioriterade åtgärdsområden i sin miljööverenskommelse 
och kommer att delta vid signeringen av densamma med Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Missiv, Länsstyrelsen Värmland 2021-09-20 

Ärendet 
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen som 
ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå 
de nationella miljökvalitetsmålen. Atgärdsprogrammet har varit ute på remiss under våren 2021. 
Utifrån remissvaren har länsstyrelsen beslutat att aktörerna väljer att skriva in prioriterade 
åtgärdsområden i sin miljööverenskommelse. 

Åtgärdsområdena är: 
• Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon 
• Fysisk planering för förnybar energi 
• Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen 
• Ökad dialog kring målbilder i skogen 
• Pollinering 
• Kommunal vattenplanering 
• Giftfri vardag 

Kommunerna kommer att bjudas in till en ceremoni den 22 februari där miljööverenskommelser skrivs 
på av Kommunstyrelsens ordförande eller liknande och landshövdingen. 

Inför undertecknandet önskar Länsstyrelsen svar på vilka prioriterade åtgärdsområden kommunen 
avser att skriva in i sin miljööverenskommelse och om möjlighet finns att delta på signeringen av 
miljööverenskommelserna från och med den 22 februari 2022. 

En arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsen ordförande, företrädare för oppositionen, 
kommunchefen samt verksamhetschefen för service har tagit fram förslag på prioriterade 
åtgärdsområden och tänkbara åtgärder. Ett samråd har också skett med presidiet för miljö- och 
byggnämnden. 

Följande prioriterade områden har valts: 
• Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon 
• Fysisk planering för förnybar energi 
• Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen 
• Ökad dialog kring målbilder i skogen 

•PtnetM ~ ~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 68 forts 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Kommunikatör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 69 

lnternkontrollplan 2022 
Dnr: KS 2021 /631 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2022 för service. 

Beslutsunderlag 
Bes! utsunderlag Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-18 
IK Kontrollplan Munkfors kommun 2022 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. 

Verksamheten service har tagit fram en kontrollplan för 2022 med kontrollpunkter för verksamheterna 
kost, teknik, bibliotek och föreningsliv. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 70 Dnr: KS 2021/565 

Ansökan om evenemangsbidrag, Logen E G Geijer 

Utskottets beslut 
Logen E.G. Geijer beviljas I 200 kronor i evenemangsbidrag för arrangemanget missbruksmöte. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Logen E.G. Geijer 2021-10-25 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Ärendet 
Logen E. G. Geijer ansöker om evenemangsbidrag för ett så kallat missbruksmöte som arrangerades i 
Stensdalens ordenshus den 19 oktober. Mötet var välbesökt. Logen uppger i ansökan att kostnaderna 
uppgick till totalt 1 200 kronor varav 800 kronor avser hyra och 400 kronor fika. 

Ett evenemangsbidrag på 1 200 kronor bedöms vara förenligt med Munkfors kommuns regler och 
budgeterade medel. 

Logen E.G Geijer har i samband med en tidigare ansökan lämnat in ekonomisk redovisning och 
verksamhetsberättelse samt alkohol- och drogpolicy. 

Beslut skickas till 
Logen E G Geijer cannon-sigge@hotmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 71 Dnr: KS 2021/156 

Ansökan om lokalbidrag 2022, Fridolf Rhudinmuseet 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Fridolf Ruhdinmuseets vänner 15 000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ansökan från Fridolf Ruhdinmuseets vänner inklusive bilagor inkommen 2021-04-07 

Ärendet 
Fridolf Ruhdinmuseets vänner ansöker om lokalbidrag för 2022. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. 
Föreningen redovisar i ansökan lokalkostnader på 21 828 kronor. Lokalen föreningen söker 
bidrag för är bygdegården Munkfors ordenshus. 

Ett lokalbidrag om 15 000 kronor för 2022 till Fridolf Ruhdinmuseets vänner bedöms som förenligt 
med kommunens budgeterade medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Fridolf Ruhdinmuseets vänner fridolf.rhudin@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 72 Dnr: KS 2021/150 

Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 2022, Munkfors MC 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors MC 35 000 kronor i lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2022. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-04 
Ansökan Munkfors MC 2021-03-31 

Ärendet 
Munkfors MC ansöker om kommunalt lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2022. 

Lokal- och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen uppger att hyreskostnaden för klubblokalen Torget 7 uppgår till 37 872 kronor. 
Kostnaderna för föreningens anläggning Tomtfallets motorstadion uppgår till 13 667 kronor, 
totalt 51 539 kronor. 

Lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2022 till Munkfors MC om 35 000 kronor anses vara förenligt 
med kommunens regler och budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Munkfors MC 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 73 Dnr: KS 2021/149 

Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 2022 IFK Munkfors 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar IFK Munkfors 1 380 000 kronor i kommunalt anläggningsbidrag för 2022. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ansökan från IFK Munkfors 2021-04-01 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om kommunalt anläggningsbidrag för 2022. 
Lokalbidrag och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

IFK Munkfors uppger att deras årliga kostnad för lokaler/anläggning är 1 719 480 kronor. 

Ett anläggningsbidrag om 1 380 000 kronor bedöms vara i enlighet med budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
kansli@ifkmunkfors.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 74 Dnr: KS 2021 /145 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Klarälven inom Munkfors 
kommun fiskevårdsområdesförening 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening 2800 kronor i 
kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ansökan från Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening inklusive bilagor 
inkommen 2021-03-30 

Ärendet 
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening ansöker om lokalbidrag för 2022. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. Klarälven inom Munkfors 
kommuns fiskevårdsområdesförening redovisar i ansökan, lokalkostnader på 2844 kronor. För 2022 
anses 2800 kronor vara förenligt med kommunens regler och budgeterade medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Klarälven inom Munkfors kommunfiskevårdsområdesförening lenna1tkejler@hotmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 36 



Utskott service 
Sam m anträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 75 Dnr: KS 2021/75 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors brukshundklubb 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Brukshundsklubb 12 000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ansökan från Munkfors Brukshundklubb 2021-02-16 

Ärendet 
Munkfors Brukshundsklubb ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen redovisar en årlig lokalkostnad på 32 988 kronor. 

Ett lokalbidrag för 2022 om 12 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Munkfors brukshundklubb kassor@munkforsbrukshundsklubb.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 76 Dnr: KS 2021/71 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Logen EG Geijer 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter I O 000 kronor i kommunalt 
lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Logen E G Geijers ansökan 2021-02-16 

Ärendet 
Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter ansöker om kommunalt 
lokalbidrag för 2022. 

Föreningen har ansökt om 15 000 kronor, redovisar kostnader på 33 463 kronor. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån anslagna medel i budget. Ett lokalbidrag om 10 000 kronor för 2022 
bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Logen E G Geijer cannon-@hotmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 77 Dnr: KS 2021 /84 

Ansökan om lokalbidrag 2022 SPF 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar SPF Ransäter/Munkfors 8000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-1 1-04 
SPF:s ansökan 2021-02-23 

Ärendet 
SPF ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån anslagna medel i budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan SPF erhålla lokalbidrag 
för 2022 utifrån redovisade kostnader. Föreningen har redovisat en årlig lokalkostnad 
om 12 000 kronor plus elkostnad cirka 2100 kronor. Totalt 14 100 kronor. 

Ett lokalbidrag om 8000 kronor för 2022 bedöms vara förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2021. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget betalas ut under 2022. 

Beslut skickas till 
SPF ahlstromuno@gmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 78 Dnr: KS 2021 /86 

Ansökan om lokalbidrag 2022 PRO Munkfors 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar PRO i Munkfors 60 000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
PRO:s ansökan 2021-02-23 

Ärendet 
PRO i Munkfors ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

PRO redovisar en hyreskostnad på 99 527 kronor 

Ett lokalbidrag för 2022 om 60 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade 
medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
PRO Munkfors 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 36 



Utskott service 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 79 Dnr: KS 2021/121 

Ansökan om lokalbidrag för 2022 Gamla Bruket 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Gamla Bruket 73 700 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Ansökan från Gamla Bruket inklusive bilagor inkommen 2021-03-12 

Ärendet 
Gamla Bruket ansöker om lokalbidrag för 2022. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. 
Gamla Bruket redovisar i ansökan lokalkostnader på 120 000 kronor. 

För 2022 anses 73 700 kronor, vara förenligt med kommunens regler och budgeterade medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Föreningen Gamla Bruket gamlabruket@gmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 26 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 80 Dnr: KS 2021/144 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Ransäter-Munkfors 
Konstförening 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Ransäter/Munkfors konstförening 9000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ansökan från Ransäter/Munkfors konstförening daterad 2021-08-27 

Ärendet 
Ransäter/Munkfors ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen redovisar en hyreskostnad på 48 000 kronor per år. 

Ett lokalbidrag för 2022 om 9000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 

Under 2022 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
dragpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Ransäter/Munkfors konstförening info@rmkf.se 
Ekonomiavdeln ingen 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 27 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 81 Dnr: KS 2021/148 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Granhöjdens 
Motionsförening 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Granhöjdens motionsförening i Munkfors 5600 kronor i kommunalt lokalbidrag för 
2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Granhöjdens motionsförenings ansökan 2021-04-0 I 

Ärendet 
Granhöjdens motionsförening ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 
Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Granhöjdens motionsförening redovisar i ansökan en årlig lokalkostnad på 5 598 kronor. 

Föreningen uppfyller inte samtliga krav som ställs för att anses vara en stödberättigad förening då man 
inte är ansluten till någon riksorganisation, men föreningens verksamhet tär emellertid anses vara så 
viktig för allmänheten och det allmänna friluftslivet att det motiverar att undantag görs. 

Ett lokalbidrag för 2022 om 5600 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 
Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och dragpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Granhöjdens motionsförening ekan.50535@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 28 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 82 Dnr: KS 2021/119 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors Rödakorskrets 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Rödakorsförening 16 900 kronor i lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 
Munkfors Rödakorskrets ansökan 2021-03-12 

Ärendet 
Munkfors Rödakorskrets ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan Munkfors Rödakorskrets erhålla lokalbidrag 
för 2022. Föreningen redovisar en lokalkostnad på 28 100 kronor. 

Ett lokalbidrag om 16 900 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 
Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Munkfors Rödakorskrets marianne.luthman@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 29 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 83 Dnr: KS 2021/106 

Ansökan om lokalbidrag 2022 Munkfors IBK, Smedsgatan 
14 C 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors IBK 6000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Munkfors IBK:s ansökan 2021-03-08 

Ärendet 
Munkfors Innebandyklubb (IBK) ansöker om lokalbidrag för 2022. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Munkfors IBK uppger att deras lokalkostnad är I 496 kronor/månad vilket ger en årlig kostnad på 
17 952 kronor. 

Ett lokalbidrag för 2022 om 6000 kronor bedöms vara i enlighet med budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och dragpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2022. 
Bidraget utbetalas under 2022. 

Beslut skickas till 
Munkfors IBK melker.tiderman@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 30 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 84 Dnr: KS 2021/264 

Ansökan om kommunbidrag 2022 Stiftelsen 
Erlandergården 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Erlanderstiftelsen 91 350 kronor i verksamhetsbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 
Ansökan från stiftelsen Erlandergården 

Ärendet 
Erlanderstiftelsen ansöker om verksamhetsbidrag för 2022 med 93 000 kronor. Bifogat ansökan finns 
verksamhetsberättelse och årsredovisning. Erlanderstiftelsens ansökan kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens föreningsbidrag. Däremot kan kommunen bevilja ett verksamhetsbidrag med 
motiveringen att stiftelsens arbete bidrar till att levandegöra svensk politisk historia samtidigt som ett 
lokalt kulturarv av riksintresse bevaras. 

Erlanderstiftelsen driver Erlandergården i Ransäter och bevarar och visar Tage Erlanders föräldrahem 
och skolan där han hade sin skolgång. 

För 2021 erhöll Erlanderstiftelsen 90 000 kronor i driftbidrag från Munkfors kommun. 
För år 2022 föreslås Erlanderstiftelsen erhålla ett kommunalt bidrag på 91 350 kronor 
(höjning med 1,5 % ). 

Bidraget tas ur verksamhet 3003, övriga bidrag. Bidrag utbetalas tidigast i januari 2022. 

Beslut skickas till 
Erlanderstiftelsen, Erlandervägen 5, 684 93 Ransäter 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 31 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 85 Dnr: KS 2021/601 

Ansökan om evenemangsbidrag för Löparnisses jul, 
Hembygdsföreningen i Ransäter 

Utskottets beslut 
Hembygdsföreningen i Ransäter beviljas evenemangsbidrag med 4 000 kronor för evenemanget 
Löparnisses jul. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från hem bygdsfören ingen 2021-11-04 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-10 

Ärendet 
Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om evenemangsbidrag för evenemanget Löparnisses jul. 
Enligt evenemangsbeskrivningen rör det sig om en dagföreställning riktad till i första hand elever på 
Geijersskolan som genom arrangemanget får ta del av Ransäters Hembygdsgård och Wermlands 
opera. 

Kostnaderna beräknas uppgå till 4 000 kronor. Alkohol- och drogpolicy är bifogat ansökan. 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning är inlämnade i samband med en tidigare ansökan. 

Ett evenemangsbidrag på 4 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens regler och budgeterade 
medel. 

Bidraget tas ur verksamhet 3001 för 2021. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 32 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 86 Dnr: KS 2021/623 

Ansökan om evenemangsbidrag för skridskodisco, 
IFK Munkfors 

Utskottets beslut 
Utskottet för service beviljar IFK Munkfors 3 050 kronor i evenemangsbidrag för skridskodisco 27 
december 2021. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
IFK Munkfors ansökan om evenemangsbidrag daterad 2021-1 1-08 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag för skridskodisco den 27 december 2021 i Munkfors 
Arena. 
Föreningen uppger att kostnaderna för arrangemanget uppgår till 3 050 kronor. Bifogat ansökan finns 
en beskrivning av arrangemanget. Alkohol- och dragpolicy samt verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning har lämnats in i samband med annan ansökan. 

I reglerna för evenemangsbidrag står att ett evenemang ska vara öppet och gratis för alla för att 
evenemangsbidrag ska kunna beviljas. Det för ansökan aktuella arrangemanget vänder sig till besökare 
mellan 0-100 år och inträdet är gratis. Kraven i kommunens regler är därmed uppfyllda. Ett 
evenemangsbidrag om 3 050 kr bedömd som förenligt med kommunens budgeterade medel. 

Bidraget tas ur budget för förenings bidrag (verks 300 I) för 2021. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 33 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 87 Dnr: KS 2021/614 

Ansökan om kommunbidrag till Grannsamverkan 
2021-2022 

Utskottets beslut 
Utskottet avslår SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om kommunbidrag om l O 000 kronor till 
Grannsamverkan för 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
Ansökan om kommunbidrag från SSF Stöldskyddsföreningen 2021-11-16 

Ärendet 
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Huvuddelen av 
kostnaden går till skyltar. Efterfrågan på skyltar ökar och verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda kommuner skyltar och annat material utan kostnad till 
grannsamverkansområden. 90 kommuner är redan med och stödjer verksamheten under 2021. 

SSF Stöldskyddsföreningen ansöker om ett kommunalt bidrag på l O 000 kronor för åren 2021-2022. 

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 om kommunbidrag för 2021-2022. 

Beslut skickas till 
SSF Stöldskyddsföreningen 
lina@ssf.nu 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 34 av 36 



Utskott service 
Sam rn an trädesdaturn 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 88 

Delegeri ngsärenden 

Dnr: KS 2021/572 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
KS/2021 :613 - Hyresavtal, Tallbacksvägen 2, Konst & Antik Club. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 35 av 36 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-03 

§ 89 

Anmälningsärenden 

Dnr: KS 2021/571 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
KS/2021 :615 - Begäran om yttrande - A644.439/2021 Danstillstälning, Munkfors 
Förenings-och konferenscenter AB. 

KS/2021 :596 - Remiss dispens för bred transport, yttrande inskickat, inget att erinra. 

KS/2021 :575 - [TRV 2021/118094] Begäran om yttrande gällande transportdispens. 

KS 2021/560 Remiss "Regional förvaltningsplan för vildsvin i Värmlands län 2022 - 2025" 
länsstyrelsen i Värmland. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 36 av 36 


	2365_001.pdf
	2365_036.pdf

