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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Björn Fogelberg, ekonomichef,§§ 133-135 och 
föredragning 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Anna Grenholm, verksamhetschef service,§§ 133-135 och 
föredragning 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, §§ 133-135 och 
föredragning 
Torkel Westerlund, revisor,§§ 133-135 och föredragning 
Martin Edlund, revisor (fr. kl. 16.27), §§ 133-135 och 
föredragning 

Ordförandens och justerar s signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid och plats för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Kommunchefens information 
Julgåva 2021 
Budget 2022 
Investeringsbudget 2022 
Skattesats 2022 
Kommunens upplåning 2022 
Budgetuppföljning 
Medfinansiering projekt landsbygdsdrömmar - loikalt ledd utveckling steg 2 
Gemensamt upphandlingsprojekt system elevhälsa via DSN 
Gemensamma resurser 
Etableringsfunktion i Värmland 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Kulturstipendium 2021 
Sammanträdestider 2022 kommunstyrelsen 
Sammanträdestider 2022 kommunfullmäktige 
Sammanträdestider 2022 Ordförande/beredningsgruppen 
Detaljplan för bussangöring vid Forsnässkolan 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och just rares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 133 

Upprop 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 134 

Val av justerare och tid och plats för justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Justering sker onsdag I O november kl 11.00. Till justerare utses Karin Jensen (S). 

Ordförandens och juste ares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 135 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Julgåva till medarbetarna 2021. 

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

Ordförandens och juste ares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 136 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar: 

• Allmänt: Stabilt och lugnt i kommunen 
• Lokaler: Kommer en del förfrågningar om kontorslokaler vilket är positivt 
• Rekrytering: Ny verksamhetschef till omsorg och stöd har rekryterats. Hon heter Sara 

Josefsson och tillträder I februari 2022 
• Miljö- och bygg: Forshaga kommun planerar viss förändring av verksamheten. Bedömningen 

är att Munkfors kommun inte påverkas 

Ordförandens och jus erares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 137 

Julgåva till medarbetarna 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att ge kommunens medarbetare en julgåva till var och en 
i form av ett lokalt presentkort på I 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas förslag 2021-11-08 

Ärendet 
Socialdemokraterna föreslår att kommunens medarbetare ska få en julgåva även i år. Ett lokalt 
presentkort på l 500 kronor till varje medarbetare är förenligt med Skatteverkets regler. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Personalchef 
Ekonomichef 

Ordförandens och jus rares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 138 

Budget 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad budget för år 2022 med följande 

ändringar: Att budget för service ändras till att rymmas inom belopp enligt rambeslut samt att 
VA-taxan kvarstår oförändrad. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan höjs med 4 procent. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter inom äldreomsorg och LSS höjs med 1,5 procent. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas förslag och finner frågan med ja 
besvarad. Socialdemokraternas förslag tillförs därmed budgetförslaget som kommunfullmäktige har att 
ta ställning till på sammanträdet den 30 november. 

Förslag på mötet 
Socialdemokraterna föreslår att liggande budgetförslag utökas enligt följande: 
200 tkr översiktsplaner/detaljplaner 
200 tkr matkostnader 
500 tkr lärarlöner LoS 
100 tkr överförmyndarnämnden 
I 00 tkr aktivitetssatsning äldreboende 
400 tkr omsorg och stöd 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Budget 2022 Munkfors kommun 
Sammanträdesprotokoll från utskotten med budgetbeslut. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare tagit ett beslut om budgetramar för 2022. Därefter har detta 
budgetförslag arbetats fram av verksamheterna och kommunens budgetberedning har haft ett antal 
möten. 

I förslaget är det budgeterade resultatet för kommunen +I, 7 mkr, vilket motsvarar 1 % av eget kapital. 

För framtiden behöver man komma ihåg att det pågår en stor ombyggnation av Forsnässkolan. När den 
blir klar kommer ytterligare medel behövas för att täcka de ökade lokalkostnaderna (avskrivningar och 
räntor), det blir antagligen till budgeten för år 2023. 

I budgetförslaget ingår att samtliga avgifter inom omsorg och stöd samt LSS höjs med 1,5 procent och 
att renhållningstaxan höjs med 4 procent. 

Beslut skickas till 
Ekonom 

~ 

/ 

Ordförandens och just rares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 139 

lnvesteringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad investeringsbudget för år 2022. 
2. Berörda utskott under kommunstyrelsen ska fortlöpande informeras om investeringsprojekten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas yrkande om att minska 
investeringsanslaget för hundrastgård från 400 tkr till 200 tkr och finner att kommunstyrelsen enhälligt 
ställer sig bakom yrkandet. Budgetförslaget som går vidare till kommunfullmäktige ändras därmed på 
denna punkt. 

Förslag på mötet 
Socialdemokraterna yrkar att investeringsanslaget för anläggande av hundrastgård minskas och 
fastställs till 200 tkr. 

Besluts underlag 
Budget 2022. 
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-02 

Ärendet 
I kommunens budgetförslag för 2022 (som bifogas) framgår förslag till investeringar på de två sista 
sidorna. Förslaget omfattar investeringar på 31 mkr totalt, varav 26,3 mkr för skattefinansierad 
verksamhet och 4, 1 mkr för avgiftsfinansierad verksamhet samt 0,5 mkr för oförutsedda behov 

Beslut skickas till 
Ekonomi 
Kommunchef 
Verksamhetschefer 

Ordförandens och just rares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 10 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 140 

Skattesats 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för år 2022 fastställs till 22:02 
per skattekrona. 

Besluts underlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-01. 

Ärendet 
Skattesatsen för nästa år skall fastställas av kommunfullmäktige (enligt kommunallagen). Skattesatsen 
för 2021 är 22:02 kr och förslaget är att den ska vara oförändrad för år 2022. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Ordförandens och justeares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 141 

Kommunens upplåning 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

• Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna med högst 20 mkr. 
• Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån. 

• Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att besluta om koncernens kontokredit upp till högst I O mkr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02. 

Ärendet 
Detta beslut fattas årligen för att skapa en rationell hantering av kommunens lån, annars måste varje 
beslut om att förnya lån tas av kommunfullmäktige. 

Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Eftersom det inte är rationellt att alla beslut om lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut 
som delegerar rätten att fatta beslut till kommunstyrelsen. Därtill har kommunstyrelsen, enligt gällande 
delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. 
Hantering görs av ekonomichef och undertecknande av lånekontrakt görs av kommunens 
firmatecknare som är kommunalråd och kommunchef. 

Nedanstående förslag till beslut gäller både rätten att nyupplåna och att omsätta lån (dvs ett lån ersätter 
ett gammalt lån vars avtalstid går ut). 

Kommunkoncernen har tidigare haft en kontokredit kopplad till sitt bankkonto för att säkerställa den 
kortsiktiga likviditeten. Det är dock en avgift kopplad till krediten och den har därför tagits bort 
eftersom koncernen haft god likviditet. Det görs stora investeringar och det kan därför uppstå behov av 
att återigen använda sig av kontokrediten under 2022. Det föreslås därför nedan att rätten att ta beslut 
om att återinföra och justera krediten delegeras till kommunstyrelsen. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Ordförandens och jus erares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 142 

Budgetuppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljning per den sista oktober godkänns. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per den sista oktober 2021 med helårsprognos 

Ärendet 
Budgetuppföljning per den sista oktober visar ett prognostiserat resultat för helåret 2021 på +8,8 mkr 
vilket är en förbättring jämfört med prognostiserat resultat vid budgetuppföljningen i augusti som var 
+7,2 mkr. Budgeterat resultat för 2021 är+ 1,6 mkr. Det prognostiserade resultatet fördelas enligt 
följande: 
Kommunledning+ 1 050 tkr 
Lärande och stöd+ 1 050 tkr 
Omsorg och stöd - 2 600 tkr 
Service + 260 tkr 
Val nämnden 0 
Finansförvaltning+ 7 260 tkr 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 143 

Medfinansiering projekt landsbygdsdrömmar - loikalt ledd 
utveckling steg 2 

Kommunstyrelsens beslut 
Munkfors kommun ställer sig positiv till medverkan i projektet och 
avsätter 20 000 kronor i medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-21 

Ärendet 
Torsby Sunne och Hagfors kommun söker tillsammans ett ettårigt 
Leader-projekt, för att inventera obebodda hus och verka för att bli tillgängliga på bostadsmarknaden. 
Detta för att bidra till utvecklingen av landsbygden genom att få fler invånare och företagare samtidigt 
som fastigheter tas tillvara och boendemiljöer förbättras. Arbetet ska ske i nära samverkan med ideella 
lokala föreningar samt näringsliv i exempelvis form av fastighetsmäklare. Man förväntas genom 
projektet bygga en arbetsmodell som sedan kan nyttjas för fortsatt arbete kommande år. 

Projektperiod: 2022-01-01-2023-02-28 
Totalt sökta medel: 1 4000 000 kronor 
Projektägare: Hagfors kommun 

Målgrupper för projektet: fastighetsägare som äger obebodda hus och personer/familjer som drömmer 
om att flytta ut på landet. 
Liknande lyckade projekt har genomförts och genomförs i andra delar av landet. 
SuToHaMu- kommunerna har bland annat kunnat ta del av erfarenheter från dessa 
genom samtal och digitala informationsträffar med bland annat kommunerna 
Falkenberg, Lerbo och Karlstad. 

Munkfors kommun ingår inte i pågående projektperiod Leader men har ändå möjlighet att delta i det 
aktuella projektet, då Torsby, Sunne och Hagfors redan ingår i 
Leader Växtlust Värmland området. Kostnaden för medfinansiering i pengar för 
Munkfors deltagande är 20 000 kronor. 

Beslut skickas till 
Projektledningen 
Birgitta Svensson 

Ordförandens och juste ares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 144 

Gemensamt upphandlingsprojekt system elevhälsa via 
DSN 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Munkfors kommun, såsom samverkande part i den gemensamma drifts- och servicenämnden 
(DSN), befullmäktigar och uppdrar åt Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra 
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa. 
2. Munkfors kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om drift, service, support 
och/eller utveckling av system för elevhälsa. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från Karlstads kommun 2021-10-15 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Ärendet 
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, där Munkfors kommun ingår, beslutade 2021-09-17 
om inriktningsbeslut för gemensamt upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr 
DSN/2021: 10. 
Inriktningsbeslutet syftar till deltagande i ett gemensamt upphandlingsprojekt (start under kvartal 1, 
2022) som utreder nytta och värde med gemensamt systemstöd och vilka förutsättningar som finns för 
gemensam upphandling. Beroende på utfall från arbetet kommer projektgruppen skicka ut en förfrågan 
om deltagande i en kommande upphandling, denna förfrågan skickas då till samtliga parter i nämnden. 
I Munkfors kommun ses ett behov av den typ av system som upphandlingsprojektet avser och 
kommunen bör därför delta i projektet. 

Beslut skickas till 
kommunledningskontoret@karlstad.se 
IT-chef 
Kommunchef 
Verksamhetschef Lärande och stöd 
Chef elevhälsa 

Ordförandens och ju terares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 145 

Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till 
Samverkansavtal Värmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Munkfors kommun godkänner förslag till "Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande" - tillägg till Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 
januari 2022 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 202 I -11-03 
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 
Samverkansavtal Värmland 

Ärendet 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets juridiska 
person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 
balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik 
AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under 
2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen för avtal inom 
servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma resurserna. 

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 

Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att tillgängliggöra de 
gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region 
Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till Värm landsrådets 
arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för 
Värm landsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i "Överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande". Överenskommelsen föreslås utgöra ett 
tillägg i form av en bilaga till "Samverkansavtal Värmland" 
Värm landsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 2021. Beslut behöver fattas 
av samtliga Värm landsrådets parter - länets 16 kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra 
att överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022. 

Beslut skickas till 
mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Ordförandens och juster res signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 146 

Etableringsfunktion i Värmland - samverkansavtal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Munkfors kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 
Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2021-11-03 
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

Ärendet 
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en gemensam etableringsfunktion. 
Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med Vännlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också 
granskats av regionjurist och kommunjurist.Avtalet presenterades vid Vännlandsrådets arbetsutskott den 29/10. 
Vännlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett ställningstagande till att de gemensamma 
resurserna far användas som en del av finansieringen enligt avtalsförslaget. 
Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 
Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021. 

Beslut skickas till 
mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Ordförandens och juste ares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 147 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

Beslutsunderlag 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Patientsäkerhetsberättelse daterad 2021-10-06 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 som trädde i kraft den 
1 januari 2011 ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas av den vårdgivare som 
bedriver verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Patientsäkerhets- 
berättelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits i syfte att 
identifiera, analysera och så långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och 
negativa händelser. 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens 
kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att 
tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, patienter, andra 
vårdgivare och patientorganisationer. Det finns inget krav på att 
patientsäkerhetsberättelsen på eget initiativ ska sändas in till Socialstyrelsen eller 
någon annan myndighet. Däremot ska den hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Beslut skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Verksamhetschef omsorg och stöd 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 148 

Kulturstipendium 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar Jonas Wärja 2021 års kulturstipendium. 
Kommunstyrelsen fattar beslut utan tjänstemannapåverkan. 
Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde 21 december 2021. 

Motivering: 
Med entusiasm leder och inspirerar han körer i kommunen. 
Genom att tänja på gränser och ta sig an svårare verk, kan kommuninvånarna erbjudas förstklassig 
musik och sång i våra kyrkor. Tack vare hans stora kontaktnät kan gudstjänster och konserter som 
anordnas, berikas med utmärkta musiker. 
Jonas är också en skicklig och uppskattad kompositör. 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 149 

Sammanträdestider 2022 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden 2022. 
Sammanträdena börjar kl 16.00. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Ärendet 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för kommunstyrelsens sammanträden 2022. 

Måndag 10 januari 
" 14 februari 
" 14 mars 
" 11 april 
" 9 maj 
" 13 juni 
" 8 augusti 
" 12 september 
" 10 oktober 
" 14 november 
" 5 december 

Beslut skickas till 
Kommunsekreterarna 
Kommunikatören 

Ordförandens och ju terares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 150 

Sammanträdestider 2022 kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden 2022. 
Sammanträdena börjar kl 18.30. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Ärendet 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för kommunfullmäktiges sammanträden 2022. 

Tisdag 25 januari ,, 22 februari 
,, 29 mars 
" 26 april 
" 31 maj ,, 21 juni 
,, 30 augusti 
" 2 7 september 
" 25 oktober ,, 29 november 
,, 13 december 

Beslut skickas till 
Kommunsekreterarna 
Kommunikatören 

Ordförandens och juste ares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 21 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 151 

Sammanträdestider 2022 Ordförande/beredningsgruppen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer nedanstående dagar för ordförande/beredningsgruppens sammanträden 
2022. Sammanträdena börjar kl 16.00. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Ärendet 
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för ordförande/beredningsgruppens sammanträden 2022. 

Onsdag 26 januari 
" 2 mars 
" 30 mars 
" 27 april 
" 25 maj 
" 29 juni 
" 31 augusti 
" 28 september 
" 26 oktober 
" 30 november 
" 21 december 

Beslut skickas till 
Kommunsekreterarna 
Kommunikatören 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 152 

Detaljplan för bussangöring vid Forsnässkolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bussangöring vid Forsnässkolan, Munkfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Antagandehandlingar daterade 2021-10-07 (plankarta, planbeskrivning och 
gransknings utlåtande) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 2021-10-26 §27 

Ärendet 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en flytt av Forsnässkolans bussangöringsplats 
till ett läge väster om nuvarande angöringsplats så att direkt infart från Uddeholmsvägen 
blir möjlig. Detta uppnås genom att ersätta berörda delar av gällande detaljplaner med en 
ny detaljplan utan utfartsförbud och parkmark längs den aktuella delen av 
Uddeholmsvägen. 
Planen avses upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 20 l 4;900). 

Granskning 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 15 september till och med 6 
oktober 2021.De synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens 
kommentarer till dessa framgår i granskningsutlåtandet, som är en del av 
antagandehandlingen. 
Inkomna synpunkter har inte föranlett någon ändring av planförslaget. Det anses heller inte 
förekomma några synpunkter från samrådsskedet som inte har blivit tillgodosedda, 

Beslut skickas till 
m bn@forshaga.se 
Anna Grenholm, vht-chef service 

Ordförandens och ju terares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 153 

Delegeri ngsbesl ut 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslut fattade av 

Ordförande 
Dnr: 2021 :482 
Beslut om medftnansiering Leader 

Kommunchef 
Dnr: 2021/325 
Yttrande till IVO 

Dnr: 2017/73 
18 st avtal för markupplåtelse för förläggning av kanalisation till fiberoptiskt nät i mark 

Verksamhetschef/personalchef/ekonomichef 
Dnr: 2021/386 
Beslut om ledarutbildningsbidrag till IFK Munkfors Kommun 

Dnr: 2021 :526 
Beslut om lotteritillstånd för Ransäter-Munkfors konstförening 

Beslut fattade av rektor/upphandlare/enhetschef/övrig tjänsteperson 
Dnr: 2021:2 
Anställningar Forsnässkolan HT 2021 

erares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 25 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-11-08 

§ 154 

Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Följande ärenden anmäls 
Dnr: 2021 /527 
Hjälpmedelsnämnden: Skrivelse angående budget 2022 för nämnden 

Dnr: 2021/538 
Drifts- och servicenämnden: Skrivelse angående gemensamt upphandlingsprojekt gällande system 
elevhälsa 

Dnr: 2021/1 
Skrivelse till KSO angående privat fastighet 

Dnr: 2021 /541 
Migrationsverket: Förändringar i anvisningsarbetet avseende asylsökande ensamkommande barn 

Dnr: 2021/1 
Länsstyrelsen: Inbjudan Allas barn 2021 

Dnr: 2021/1 
Radiohjälpen: Tillståndsbevis 

Dnr: 2021:1 
Länsstyrelsen: Inbjudan till Nationell samling på internationella funktionshinderdagen 1-2 december 
2021 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 25 


