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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Mathias Lindquist (S) 
Hans Backström (S) 
Jenny Blom (S) 
Eric Clifford (S) 
Nicklas Hartwig (S) 
Jörgen Hedeås (S) 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Eric Henriksson (S) 
Karin Jensen (S) 
Urban Karlsson (C) 
Håkan Larsson (S) 
Bert Karlsson (SO) ersätter Anita Lothe (SO) 
Birgitta Nilsson (S) 
Sickan Persson (S) 
Maria Sandgren Loa (V) 
Eva-Karin Nilsson (S) ersätter Gunilla Sundqvist (S) 
Torbjörn Thoren (S) 
Annika Zetterström (C) 
Anders Örtendahl (C) 
Mathias Andersson (S) 

ERSÄTTARE 
Tore Lennartsson (C), ej tjänstgörande ersättare 

·ovRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Mats Almemark, kommunrevisor 
Birgitta Svensson, turism-, kultur,- och näringslivschef § 87- 
90 
Jonas Wärja, kulturstipendiat, § 87-90 

d örandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och fastställande av tid för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Utdelning av kulturstipendium 2021 
Årsredovisning och ansvarsfrihet Klarälvdalens samordningsförbund 
F astighetsförvärv 
Övertagande av tillsyn enligt Miljöbalken 
Årsredovisning 2020 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
Renhållningstaxa 2022 
Avveckling av Ransäters avloppsreningsverk 
Anmälningar 
Informationsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 87 

Upprop 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 88 

Val av justerare och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Justering sker 2021-12-22 kl. 14.00. Till justerare utses Mathias Andersson (S) och urban Karlsson 
(C). 

Mil 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 89 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
F öredragningsl i stan godkänns. 

M4 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 90 

Utdelning av kulturstipendium 2021 

Munkfors kommuns kulturstipendium 2021 delas ut på dagens sammanträde. Stipendiet går i år till 
Jonas Wärja med följande 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". 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 91 

Årsredovisning och ansvarsfrihet Klarälvdalens 
samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning för år 
2020 och bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 
Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning för år 2020 

Ärendet 
Klarälvdalens Samordningsförbund har översänt årsredovisning samt revisionsrapport och 
revisionsberättelse för år 2020. 
Samordningsförbundet redovisar för 2020 ett resultat på -154 913 kr vilket innebär en positiv 
avvikelse mot budget med 919 tkr. 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Mathias Lindquist (S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende 

Beslutet skickas till 
Klarälvdalens Samordningsförbund 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 92 

Fastighetsförvärv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att på 
delegation förhandla och genomföra förvärvet av fastigheterna Munkfors 9: 13 och Munkfors 
9:66 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag: Kommunstyrelsens förslag samt yrkande om 
återremiss och yrkande om avslag på detta förslag. 
På frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde finner ordförande bifall för att så ska ske. 
Därmed faller yrkandet om återremiss. 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot yrkande om avslag och finner bifall för 
kommunstyrelsens förslag. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Örtendahl (C) yrkar i första hand återremiss med motiveringen att kommunfullmäktige ska ha 
en köpeskilling för de aktuella fastigheterna att ta ställning till. Om det yrkandet faller yrkar han i 
andra hand på avslag på kommunstyrelsens förslag. 
Mathias Lindquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 
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. 

~~ v~ {iA 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 92 (forts) 

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 
(SVEFA) som vägledning. 

Reservation 
Anders Örtendahl (C), Urban Karlsson (C), Jörgen Hedeås (C) och Annika Zetterström (C) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Anders Örtendahls yrkanden. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef. 

v(z MA- 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 93 

Övertagande av tillsyn enligt Miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 I 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 Bi 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 § miljötil lsynsförordningen (20 I 1 : 13) 
nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn såsom tillgängliga resurser och kompetens för de 
verksamheter som avses i begäran. 

;vvf 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 93 (forts) 

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

MA 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 94 

Årsredovisning 2020 Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfiihet 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 1 867 tkr efter justering mot balanskravet, är 6 
638 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 2021och därmed minskad avskrivningskostnad för 2020 än budgeterat. 

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

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

MA 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 95 

Renhållningstaxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny renhållningstaxa att gälla från och med l januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Förslag till renhålln ingstaxa gällande från 2022-01-0 l 

Ärendet 
Verksamheten har tagit fram förslag på ny taxa för renhållning att gälla från och med l 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 forenar 
Sida 14 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 96 

Avveckling av Ransäters avloppsreningsverk 

Kommunfullmäktiges beslut 
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. 

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 2021-1 1-1 8 

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 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. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 96 (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 16 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 97 

Anmälningar 
Kommunfullmäktiges beslut 
Nedanstående ärenden anmäls. Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Anmälda ärenden 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 (Protokollet finns publicerat på kommunens webb) 

Dnr: 2021/705 
Medborgarförslag om säkrare parkering på Tallåsvägen vid vårdcentralen 

Dnr: 2021/706 
Medborgarförslag alkohol- och droginformation till elever 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 18 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-12-21 

§ 98 

lnformationsärenden 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar 

• 2021 har varit ett annorlunda år på grund av pandemin som fortfarande pågår 
• Folkhälsomyndigheten gick under dagen ut med nya restriktioner för att minska 

smittspridningen 
• Munkfors kommun har i dagsläget ingen smitta i verksamheterna men några fall finns ute i 

samhället 
• Sammantaget har Munkfors kommun klarat av pandemin bra och medarbetarna i kommunens 

verksamheter har gjort mycket goda insatser 
Övrigt under året: 
• Färdigställt renovering av Inissionfastigheten och nu inryms även Värmlandstrafik i 

fastigheten 
• Renoveringen av Forsnässkolan har fortsatt och löper på enligt plan 
• Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion och kommunen fick gott betyg med några 

förbättringsområden 
• Det har skett byte på några chefstjänster, bland annat har ny personalchef och ny chef för 

omsorg och stöd rekryterats 
• Kommunens ekonomi är stabil 
• Har gjorts många investeringar och det planeras många nya investeringar 

Kommunchefen avslutade med att tacka kommunfullmäktige för gott samarbete under året och 
tillönska alla God Jul och Gott Nytt Ar. 

Ordföranden tackade för informationen och önskade God Jul och Gott Nytt Ar. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 18 


