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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Anna Grenholm, verksamhetschef service, § 155 och 
föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 155 och föredragning 

.lb 
Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid och plats för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Kommunchefens information 
Medfinansiering gällande Ransäters hembygdsförening 
Bidrag till Erlanderstiftelsen 
Fastighetsförvärv 
Internkontrollplan för kommunledning 2021 
Övertagande av tillsyn enligt Miljöbalken 
Årsredovisning 2020 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
Renhållningstaxa 
Avveckling Ransäters avloppsreningsverk 
Miljööverenskommelser 2021-2025 
Internkontrollplan service 2022 
Nedsättning av vattenavgift 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 155 

Upprop 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 156 

Val av justerare och tid och plats för justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Justering sker 2021-12-09 kl 08.00 på kommunhuset Munkfors. Till justerare utses Nicklas Hartwig 
(S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 157 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med föijande tillägg: Årsredovisning 2020 Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund, Renhållningstaxa, Avveckling Ransäters avloppsreningsverk, 
Miijööverenskommelser 2021-2025, Internkontrollplan service 2022, Nedsättning av vattenavgift. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 158 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar: 

Pandemin 
• Kort summering av året som varit ett annorlunda år på grund av pandemin 
• Pandemin är inte över utan pågår och mycket tyder på att vi är på väg in i en ny smittvåg 
• Region Värmland har kommit med riktlinjer för sin verksamhet: distansarbete i den mån det är 

möjligt, avrådan från samlingar med mer än 20 deltagare och digitala möten. Mycket talar för 
att kommunerna inför liknande riktlinjer 

• Trots pandemin har det varit få smittade bland allmänheten och i Munkfors kommuns 
verksamheter 

• Pandemin har medfört mycket extra arbete under året, i kommunen hade vi stabsmöten ända 
till och med september. Det har även återkommande varit mycket rapportering om läget till 
bland andra länsstyrelsen 

Övrigt under 2021 
• Ny personalchef tillträdde 1 mars 2021 
• Ny chef för AME 
• Ny chef för Öppenvården 
• Ny verksamhetschef för Omsorg och stöd tillträder I februari 2022 
• Fastigheten där Inission har sin verksamhet har renoverats och färdigställts, Värmlandstrafik 

hyr del av fastigheten 
• Renoveringen av Forsnässkolan har fortlöpt under året. Beräknas vara klart februari/mars 

2022 
• Arbetsmiljöverket har gjort inspektion och kommunen fick gott betyg med endast några 

förbättringsområden 
• IVO har genomfört inspektion 
• Elektrifiering av fordonsflottan har accelererat och kommunen tittar nu på möjligheteter att få 

upp laddstationer 
• Finns behov av fler bostäder i kommunen 

Kommunchefen avslutade med att tacka kommunstyrelsen för gott samarbete under året. 

.A1A 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 159 

Medfinansiering gällande Ransäters hembygdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla ansökan om medfinansiering av fem projekt för Ransäters 
hembygdsförening med totalt 4 73 125 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Ks § 147, 2018-12-10 
Ks § 27, 2021-04-12 
Ansökan, Hembygdsföreningen i Ransäter 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-10 Ks § 147 om förlusttäckningsbidrag för 
Ransäters hembygdsförening för åren 2019-2021 och ytterligare ett beslut om förlängning på två år i 
Ks 2021-04-12. 
Pandemin har även under 2021 lagt sordin på hembygdsföreningens normala verksamhet med stora 
sammankomster och stämmor. Dock har styrelsen och verksamhetsledare ägnat mycket tid åt att se 
över möjligheter till att söka externa medel för att rusta upp delar i fastigheter, lokaler och maskinell 
utrustning. Behovet av upprustning är stor och föreningen har tagit tillfället i akt att kartlägga och 
försöka finna lösningar för finansiering genom projektansökningar, ett arbete som man annars inte 
hinner med. En ansökan om medfinansiering från kommunen är inlämnad med anledning av att 
föreningens egna ekonomi inte har möjlighet till hela beloppet. 
Ansökan gäller följande projekt: 

• Landsbygdsprogrammet och Munkfors kommun 
Vitvaror till stugbyn, nyplantering av björkar, stubbfräsning, reparation dansbana - västra 
logen, uteservering - loftet, reparation kök N :a logen. 

• Naturvårdsverket-Klimatklivet och Munkfors kommun 

Bortforsling av oljepanna, konvertering av oljepanna till jordvärme i Gärdesstugan. 

• Länsstyrelsen och Munkfors kommun 

Renovering av handikapptoaletter och duschar i campingens servicehus. 

• Munkfors kommun 

Förundersökning energikartläggning 

Totala värdet på projekten är 1 373 000kr varav sökta bidragsdelen från externa är 832 300kr, ansökan 
kommunen 473 125 kr och egen finansiering 153 000 kr. 

Kommunen har hitintills under 2021 betalat ut 35 000kr i förlusttäckning till föreningen. 

d--- ~ • Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 159 (forts) 

Med tanke på den uppkomna situationen beroende på Pandemin och en relativt låg utbetalningen av 
förlusttäckning under 2021 föreslås att kommunen beviljar medfinansiering av redovisade 
projektansökningar till Hembygdsgården. Bidragen utbetalas för var och ett av projekten. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 
Ekonomienheten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 160 

Bidrag till Erlanderstiftelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
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 kr. 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 

Jäv 
Mathias Lindquist (S) och Urban Karlsson (C) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. 

Sickan Persson (S) agerar ordförande på denna paragraf. 

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

,//4 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 161 

Fastighetsförvärv 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ge Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchef i förening att på delegation förhandla och genomföra förvärvet av 
fastigheterna Munkfors 9: 13 och Munkfors 9:66 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-1 1-30 
Bilaga, karta 

Ärendet 
Fastigheterna Munkfors 9: 13 och 9:66 ligger i direkt anslutning till infarten mot centrum i 
Munkfors och är strategiskt och intrycksmässigt viktiga för kommunen. Fastigheterna ägs av 
ett lokalt företag, Raissi resort AB 
Inom området för fastigheterna ligger bl.a. det som idag kallas för resecentrum med plats för 
bussar och bussomstigning med ett inomhus väderskydd som Region Värmland 
(Värmlandstrafik) idag hyr av fastighetsägaren. 
När nya Region Värmland bildades ingick i avtalet att alla kommuner ska äga sina 
resecentrum och idag är det i princip bara i Munkfors kommun där Regionen har ett avtal 
med en privat fastighetsägare. Med anledning av detta har Region Värmland vid ett antal 
tillfällen påpekat situationen och kommer inte att acceptera annat än att skriva kommande 
avtal med kommunen när nuvarande avtal med den privata fastighetsägaren löper ut. 
På fastigheten 9: 13 ligger byggnaden "Farinn" med restaurang, rum för uthyrning, varma 
lokaler för bussresenärer som redan nämnts och toalett för resenärer. Här hyr även 
kommunen lokaler för Turistinformation med butik och kontor för personal inom turism, 
näringsliv och kultur. 
Kommunen har under en tid haft överläggningar med fastighetsägaren gällande mark för 
resecentrum och nu har fastighetsägaren ställt frågan till kommunen om Munkfors kommun 
är intresserad av att köpa de båda fastigheterna inom området. 
För kommunen är fastigheterna av vikt för kommande utveckling av Munkfors centrum både 
vad gäller resecentrum och byggnaden då kommunen är hyresgäst i lokalerna. Platsen och 
byggnaden är dessutom ett slags "ansikte" utåt för den som besöker eller passerar Munkfors 
centrum. 

En värdering av fastigheten beställd av kommunen genomförs av ett oberoende företag 
(SVEF A) som vägledning. 

Beslut skickas till 
Kommunchef. 

Ordförandens och justera;es signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 162 

lnternkontrollplan för kommunledning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Att kommunstyrelsen godkänner planen för intern kontroll för kommunledning 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Internkontrollplan för kommunledning 2021. 

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 och 
föreskrifter. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 163 

Övertagande av tillsyn enligt Miljöbalken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Munkfors och Forshaga kommuner begär hos länsstyrelsen i Värmlands län 
överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011: 13) över följande 
anläggningar i Forshaga och Munkfors kommuner. 

Anläggningsnamn Anl.nr Org.nr 
Munkfors avloppsreningsverk 1762-001 212000-1801 
AB Munkforssågar 1762-115 556286- 1525 
Harry Holm AB 1762-104 556451-1748 
Deje avloppsreningsverk 1763-001 212000-1819 
Forshaga avloppsreningsverk 1763-002 212000-1819 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-11-18 
Tjänsteskrivelse miljö- och byggförvaltningen 2021-11-10 

Ärendet 
Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) får länsstyrelsen överlåta ett visst 
tillsynsobjekt till kommunen om fullmäktige begär det. 
Länsstyrelsen i Värmland har uppmanat miljö- och byggnämnden att förnya sin begäran över samtliga 
tillståndspliktiga verksamheter som kommunen har tillsyn över i dag. 
Tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktiga verksamheter med beteckningen A eller B i bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ligger normalt på 
länsstyrelsen. Tillsynen kan överlåtas till miljö- och byggförvaltningen om kommunen begär det. 

Länsstyrelsen i Värmland har uppmanat miljö- och byggnämnden att förnya sin begäran över samtliga 
tillståndspliktiga verksamheter som miljö- och byggförvaltningen har tillsynsansvar över i dag. Miljö 
och byggnämnden har sedan tidigare tagit över och tillsyn och bedrivit tillsyn över tillståndspliktiga 
anläggningar. Beslut om övertagande har skett vid ett flertal tillfällen och i flera beslut. Länsstyrelsen 
önskar nu att anläggningarna där tillsynsansvaret sedan tidigare övertagits av kommunen återigen 
prövas av länsstyrelsen. Skäl till detta är enligt länsstyrelsen bland annat att befintliga beslut om 
övertagande är gamla och beslutade enligt äldre lagstiftning samt att länsstyrelsen önskar uppdaterad 
lista över samtliga övertagna anläggningar. Länsstyrelsen prövar då enligt 1 kap 20 § 
miljötillsynsförordningen (2011: 13) nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn såsom tillgängliga 
resurser och kompetens för de verksamheter som avses i begäran. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnämnden, mbn@forshaga.se 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 164 

Årsredovisning 2020 Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutsunderlag 
Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 
Årsredovisning 2020 för räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Revisorernas utlåtande 

Ärendet 
Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för 2020. De av direktionen uppsatta 
övergripande målen för verksamheten stäms av med hjälp av verksamhetsmål med indikatorer och 
finansiella mål. På det stora hela är måluppfyllelsen positiv men det finns utvecklingspotential på 
några områden. Förbundets resultat, ett överskott på l 867 tkr efter justering mot balanskravet, är 6 
63 8 tkr bättre än budget. 
De främsta orsakerna till att resultat är bättre än budget är följande: 

• Uteblivna bränder under skogsbrandssäsongen och att vi snabbt fick kontroll över de bränder vi hade 
genom snabb resurstilldelning från Räddningsregion Bergslagen (RRB) samt från de helikoptrar som 
MSB numera har i beredskap. 
• Statlig kompensation genom tillfälligt sänkta sociala avgifter med anledning av coronaviruset. Syftet 
med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av viruset. 
• Högre intäkter från fakturering av onödiga larm och restvärdesarbete. 
• Inte kunnat utföra intern kompetensutveckling och vidareutbildning som planerat på grund av 
corona. 
• Långa ledtider på våra större investeringar för 2020 vilket har medfört att de inte tas i bruk förrän i 
början av 2021 och därmed minskad avskrivningskostnad för 2020 än budgeterat. 

Jäv 
Mathias Lindquist (S) och Urban Karlsson (C) deltar inte i beslut och överläggning i detta ärende. 
Sickan Persson (S) agerar ordförande på denna paragraf. 

Beslut skickas till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund marina.arvidsson@karlstad.se 

.. 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 165 

Renhållningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny renhållningstaxa enligt förslag i beslutad budget vilket 

innebär en höjning av taxan med 4 procent. 
2. Taxan gäller från 2022-01-01. 

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 kr/år. Både 
grundavgift och rörlig avgift höjs. 

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

Verksamheten för service beräknar en intäktsökning om 190 000 kr. 

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 15 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 166 

Avveckling Ransäters avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar anslå 18 500 000 kr som investeringsmedel för att under 2022 

och 2023 avveckla Ransäters avloppsreningsverk och anlägga en överföringsledning för 
spillvatten till Munkfors avloppsreningsverk. 

2. Efter upphandling av projektet ska verksamheten återkomma till kommunstyrelsen för 
godkännande innan medel ianspråktas. 

Beslutsunderlag 
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 slambil 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 överförings ledning har beräknats till 15,3 miljoner 2019. Kostnadshöjningar har skett 
sedan dess. Ett nytt avloppsreningsverk är beräknat till 26,5 miljoner 2020. 

Ordfö ~ ,/k ens oc justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

. § 166 (forts) 

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. 

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 17 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 167 

Miljööverenskommelser 2021-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 
Atgärdsområdena 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 fm 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 
• Pollinering 

d/ JA: 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 167 (forts) 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 168 

lnternkontrollplan service 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2022 för service. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 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 20 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 169 

Nedsättning av vattenavgift 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte sätta ned avgift för förbrukat dricksvatten 

Beslutsunderlag 
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 I 02 579 kr (inkl. 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 
nedsättning av förbrukningsavgiften måste för det konstateras att läckaget har varit dolt. 

~· oiA/) 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 169 (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 22 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 170 

Delegeri ngsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslut fattade av 

Ordförande 

Kommunchef 
Anställning verksamhetschef OoS 

Dnr: 2021/583 
Fullmakt att genomföra samordnad upphandling av nutritionsprodukter 

Dnr: 2021 /651 
Avtal om annonsering i Eniros produkter 

Dnr:2021 /639 
Avtal med NWT media AB avseende databehandling 

Verksamhetschef/personalchef/ekonomichef 
Dnr: 2021/628,629,656,657,658,659,661 
Lokala kollektivavtal om byte av semesterdagstillägg mot extra ledighet 

Dnr 2021/623 
Evenemangsbidrag IFK Munkfors 

Upphandlare, enhetschef, rektor, övriga tjänstepersoner 
Dnr: 2021/590 
Yttrande gällande bred transport 

Dnr: 2021/630 
Direktupphandling personbil hemtjänst 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 24 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-06 

§ 171 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Anmälningsärenden 

Dnr: 2021/610 
Socialstyrelsens nationella kartläggning av vård- och omsorgsutbildning 

Dnr: 2021/621 
Information om bostadsmarknadsenkät 

Dnr: 2021/64 7 
FHM: Information om åtgärder mot covid 19 vid allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar 

Dnr: 2021 :641 
Information angående nationella läkemedelslistan 

Dnr: 2021/641 
Information om förslag att införa covid bevis 

Dnr: 2021: 580 
Munkfors stadsnät: årliga avgifter 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 24 


