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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm, verksamhetschef 
Jolanta Nowicka, ekonom§§ 1-5 
Malin Lindh, Förenings- och Folkhälsostrateg§§ 1-4 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Information projekt Vinnova, Malin Lindh 
Årsredovisning service 2021 
Verksamhetschefens information 
Information om investeringsläget 
Information om detaljplanläget 
Uppföljning intemkontrollplan 2021 
Renhållningsordning- och avfallsplan: Betydande miljöpåverkan 
Renhållningsordning och avfallsplan: Utställning renhållning 
Prishöjning livsmedel 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 
Tjänstekoncessionsavtal F orsnäsbadet 
Avtal, allmänhetens åkning 
Begäran om befrielse från VA-avgift 
Begäran om reducerad anslutningsavgift 
Planavtal Rudstorp 1: 18 
Medborgarförslag gång- och cykelväg 
Ansökan om start/utvecklingsbidrag Ransäter Munkfors Konstförening 
Ansökan om evenemangsbidrag vår-och höstsalong 2022 Ransäter Munkfors Konstförening 
Ansökan om evenemangsbidrag för idrottscafe IFK Munkfors 
Rapportering medborgarförslag och motioner 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 1 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§2 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2022-03-01 kl. 11.00 
Till justerare utses Jörgen Hedeås (C) 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 

Ärende 16, Renhållnings ordning och avfallsplan blir två ärenden. 

16. Renhållningsordning och avfallsplan, betydande miljöpåverkan 
17. Renhållningsordning och avfallsplan, utställning 2022-2030 

Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§4 

Information projekt Vinnova, Malin Lindh 

Utskottets beslut 
Ordföranden tackar för informationen. 

Ärendet 
Förenings och- Folkhälsostrateg Malin Lindh informerar om Vinnovaprojektet 2022. 
Ungas rätt till inflytande. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 5 

Årsredovisning service 2021 
Dnr KS 2022/167 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm och ekonom Jolanta Nowicka informerar om årsredovisning service 
2021. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 6 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Tekniska tar över skötsel av Far Inn I april. 
• Måltid Sverige, projekt för att höja kompetensen inom offentlig mat. 
• Turistbyrån ska få med Munkfors i Värmlandsleder. 
• 520 miljoner på MSB för åtgärder mot ras och skred, man kan söka pengar. 
• Landsbygdsdrömmar projekt för att ta vara på ödehus, projekt med Hagfors, vår GIS ingenjör 

är med. 
• Ny bibliotekarie, via projekt, Kulturrådet. 
• Enkät, kritik på teknik. 
• Miljööverenskommelsen är undertecknad. 
• Personalfrågor. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§7 

Information om investeringsläget 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med investeringar. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 8 

Information om detaljplanläget 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med detaljplaner. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 9 

Uppföljning internkontrollplan 2021 
Dnr KS 2022/109 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2021 för utskott service. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska 
uppföljning av kontrollpunkterna årligen rapporteras till respektive utskott. Syftet är att kontrollera 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för utskott service bifogas denna skrivelse. 

Uppföljningen ger inte anledning till någon åtgärd, de brister som uppmärksammats under kontrollen 
har åtgärdats i samband med att de upptäckts. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ I 0 Dnr KS 2022/40 

Renhållningsordning- och avfallsplan, betydande 
miljöpåverkan 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny avfallsplan inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Beslutet förutsätter att kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors gör samma tolkning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan. 

Ärendet 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 
perioden 2022-2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om förslag till ny avfallsplan medför 
någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 och 5 miljöbalken. 

Syfte 
Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap § I andra stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Utredning 
A vfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller genomförande av en åtgärd som 
anges i SFS 2017:966 § 6 punkt I eller i bilagan till miljöbedömnings-förordningen då inga sådana 
mål eller krav ställs i den nya avfallsplanen. 
De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms inom den nuvarande verksamheten och 
de tillstånd som idag föreligger. 

Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller att den föreliggande 
avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha 
betydande miljöpåverkan som med automatik kräver vidare undersökning. 

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors (SuToHaMu) bedömer därför att föreliggande 
förslag till avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån miljöbalkens syfte. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Sunne kommun 
Torsby kommun 
Hagfors kommun 
Verksamhetschef Munkfors kommun 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 11 Dnr KS 2022/40 

Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030 utställning 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Renhållningsordningen med föreskrifter och avfallsplan ska ställas ut. 
Beslutet om utställning förutsätter också att kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors fattar 
beslut om utställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan. 

Ärendet 
Renhållningsansvariga förvaltningar i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner har 
tillsammans tagit fram ett förslag till ny Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan för 
perioden 2022-2030. 

Innan en ny Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan kan antas av kommunfullmäktige 
skall den ställas ut under minst fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin 
webbplats före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets 
huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska 
lämnas. Lag (2016:782). 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef service 
Sunne kommun 
Torsby kommun 
Hagfors kommun 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 12 

Prishöjning livsmedel 
Dnr KS 2022/169 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från kostcheferna 

Ärendet 
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har under det senaste året genomfört 
gemensamma livsmedslupphandlingar vilket har från den 1 oktober 2021 Menigo som huvudgrossist. I 
avtalet står att fyra gånger om året finns möjlighet för prisökningar. Detta enligt 
branschöverenskommelse mellan livsmedelsleverantörer och branschföreningen Kost & Näring 
(kostchefernas branschförening). 

Gemensamma prisaviseringar har nu kommit från Menigo med prishöjningar på 9 % i genomsnitt, från 
februari månad. Prishöjningarna hänvisar till ökade produktionskostnader samt ökade el och 
transportkostnader. Prishöjningar har verifierats med underlag från Menigos underleverantörer (enligt 
krav i avtalet mellan parterna), där underleverantörerna aviserat med lika mycket i höjning (i kronor 
och ören) som Menigos aviserade höjning till kommunerna. Arla aviserar en prishöjning på 9,6% på 
alla mejeriprodukter. Ovanstående prishöjningar på livsmedel påverkar respektive kostenhet samt alla 
enheter inom kommunerna som köper in livsmedel. 

Vissa kaffesorter ökar med 35 % och exempelvis pasta och sejfile ökar med 25-26 %. Ett generellt 
påslag med 9 % på alla inköpta livsmedel utifrån inköpspris 2021 innebär en ökad kostnad för 
livsmedel om ca 320 000 kronor för Munkfors kommun. Det är inte möjligt att i dagsläget 
prognosticera någon exakt summa. 

Beslut skickas till 
Kostchef 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 13 Dnr KS 2022/108 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2021 

Utskottets beslut 
Utskottet för service noterar uppföljningen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för service daterad 2022-01-05. 

Ärendet 
Verksamheten service har sammanställt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2021. 

Under 2021 har, förutom de olika enheternas arbetsmiljöarbete, också fyra protokollförda lokala 
samverkansmöten, tillika skyddskornmitte, genomförts. 

Uppföljningen visar inga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet men sammanställningen 
innehåller handlingsplan och ansvarig för de åtgärder som ska genomföras under 2022. 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Kostchef 
Personalchef 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 14 

Tjänstekoncessionsavtal Forsnäsbadet 
Dnr KS 2022/20 I 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att skriva nytt tjänstekoncessionsavtal där ersättning för innehav av 
tjänstekoncessionen ersätt med 7000 kronor/månad exklusive moms till och med sista januari 2023. 
Avtalet ska i övrigt följas. Därefter ska en utvärdering av antalet besökande och intäkter göras. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Avtal 

Ärendet 
Petlex handelsbolag har sedan 25 januari 20 I 9 drivit Forsnäsbadet utanför skoltid med en så kallad 
tjänstekoncession, det vill säga att den ersättning som entreprenören får är intäkter i form av 
badavgifter och försäljning. 

Företaget har meddelat att de inte har möjlighet att driva företaget vidare med de intäkter som antalet 
badande genererar. Det har varit extra svårt under pandemitid, då badet tidvis varit helt stängt. 

Petlex HB har delat sina uppgifter om antalet badande, företagets intäkter, tidsåtgång för att driva 
badet under 2019 till och med 2021. Ett förslag om att ersätta Petlex från och med 1 januari 2022 med 
7000 kronor/månad exklusive moms för att driva entreprenaden vidare har tagits fram. Förutsättningen 
är att minst samma verksamhet fortgår. Efter 2022 års verksamhet ska en utvärdering göras för att se 
hur verksamheten utvecklas. 

Beslut skickas till 
Forsnäsbadet 
Verksamhetschefen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 15 

Avtal, allmänhetens åkning 
. Dnr KS 2022/164 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner avtal angående allmänhetens åkning 2022 mellan Munkfors kommun och 
Munkfors förenings- och konferenscenter AB. 

Beslutsunderlag 
Avtal allmänhetens åkning 2022 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-04 

Ärendet 
Munkfors förenings- och konferenscenter AB upplåter sin ishall till Munkfors kommun för att 
kommunen ska kunna erbjuda allmänheten fri skridskoåkning under lov och andra tider. Avtalet 
omfattar även skolornas möjlighet att nyttja ishallen samt tider för skridskoskola. 

Den ersättning som kommunens betalar till Munkfors förenings- och konferenscenter AB uppgår till 
4 7 5 000 kr för innevarande år. 

Beslut skickas till 
Munkfors förenings- och konferenscenter AB 
Verksamhetschef service 
Ekonomi 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 16 

Begäran om befrielse från VA-avgift 
Dnr KS 2022/84 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om befrielse från den fasta avgiften för vatten och avlopp 
på-i Munkfors. 

Besluts underlag 
Begäran inkom 2022-01-20 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Ärendet 
nsöker om att bli befriad från den fasta avgiften för vatten och avlopp på 

unkfors. Enligt fastighetsägaren så brukas fastigheten bara som uthus och 
ansökan om omregistrering till uthus är gjord hos Skatteverket. 
Fastighetsägaren önskar att VA-ledningen pluggas och avgiften pausas. 

Enligt 24 § lagen om allmänna vattentjänster ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän 
Va-anläggning, om fastigheten 

I. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte 

kan tillgodoses bättre på annat sätt. Lag 2006:412 

Avgiftsskyldigheten gäller även om inga tjänster nyttjas eller om en fastighet är obebyggd. Vad som 
styr är om en förbindelsepunkt är upprättad och fastighetsägaren informerats om den samma. Aktuell 
fastighet ingår i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och förbindelsepunkt är upprättad 
för vatten, avlopp och dagvatten. Området är en del av samlad bebyggelse där vatten och avlopp har 
bedömts behöva allmänna vattentjänster. 

Beslut skickas till 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 28 



Utskott service PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-02-23 

§ 1 7 Dnr KS 2022/234 

Begäran om reducerad anslutningsavgift 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om befrielse från den fasta avgiften och reducerad 
anslutningsavgift. 

Jäv 
Peter Andersson (S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Begäran inkom 2022-02-16 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Ärendet 
har för avsikt att av Munkfors kommun köpa fastigheten om 

ligger i direkt anslutning till hans egen bostadsfastighet. I beslutet om försäljning har sökanden 
upplysts om att anslutningsavgift ska betalas för den på fastigheten upprättade vatten- och 
avloppsanslutningen och att den fasta avgiften i brukningstaxan kommer att debiteras oavsett om en 
fysisk anslutning görs eller ej. ~söker om att få reducerad anslutningsavgift och att bli 
befriad från årlig fast avgift för vatten- och avlopp till tomten fastighet eftersom han 
inte tänker ansluta sig till va-anläggningen på Syftet med att köpa m tomten är att i 
framtiden b~acering som gör att anslutning av el/dagvatten görs mot bostaden 
fastigheten - 

Enligt 24 § lagen om allmänna vattentjänster ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän 
Va-anläggning, om fastigheten 

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte 

kan tillgodoses bättre på annat sätt. Lag 2006:412 

Avgiftsskyldigheten gäller även om inga tjänster nyttjas eller om en fastighet är obebyggd. Vad som 
styr är om en förbindelsepunkt är upprättad och fastighetsägaren informerats om den samma. Aktuell 
fastighet ingår i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och förbindelsepunkt är upprättad 
för vatten, avlopp och dagvatten. Området är en del av samlad bebyggelse där vatten och avlopp har 
bedömts behöva allmänna vattentjänster. 

Beslut skickas till 

I 

Or~~h justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 18 

Planavtal 
Dnr KS 2022/179 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar sökande planbesked. Sökanden står för kostnader för planändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Ansökan om planbesked 

Ärendet 
fastighetsägare till fastigheten ansöker om planbesked för att ändra 

byggnadsplan från 1954. Sökanden önskar en planändring där prickmark tas bort för att möjliggöra 
byggnation av en carport. Fastighetsägaren betalar kostnaderna för planändringen enligt upprättat 
planavtal. 

Beslut skickas till 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 19 

Medborgarförslag gång- och cykelväg 
Dnr KS 2021/352 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och det tas med i prioritering av investeringsbudget 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2021-07-02 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Ärendet 
En gång- och cykelväg mellan Kyrkogatan och förskolan Villa Tallbacken/Tallbackskontoret skulle 
korta gång- och cykelsträckan för de som kommer från Blia och Sunnmans och förhoppningsvis 
stimulera fler att gå och cykla i stället för att ta bilen. Service ser på frågan som att det är en önskvärd 
åtgärd för att stimulera trygg gång- och cykeltrafik. Tekniska har gjort en kostnadsbedömning och att 
anlägga gång- och cykelväg som kan snöröjas med maskin och med belysning kommer att kosta 
315 000 kr. Projektet medför ökad driftskostnad för snöröjning, sandning och belysning. Projektet 
skulle med fördel kombineras med en översyn av det parkområde som den tänkta vägen går igenom. 
Parken bör kunna göras till ett än mer populärt strövområde med sittbänkar, växtlighet för ökad 
biologisk mångfald, träd för svalka under värmeböljor och så vidare för att medverka till flera mål. 

I dagsläget finns inga investeringsmedel till projektet utan förslaget är att medborgarförslaget beviljas 
och tas med i prioritering av investeringsbudget kommande år. 

Beslutet medverkar till att kommunen uppfyller Agenda 2030 och barnkonventionen: Ja 

Beslut skickas till 
Emelie Lundberg 
Verksamhetschefen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 20 Dnr KS 2021/740 

Ansökan om start/utvecklingsbidrag Ransäter Munkfors 
Konstförening 

Utskottets beslut 
Ransäter-Munkfors konstförening beviljas 1 500 kronor i start- och utvecklingsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-15 
Ansökan från Ransäter-Munkfors konstförening 2021-12-15 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors konstförening ansöker om start och utvecklingsbidrag. Föreningen strävar efter att 
få fler medlemmar och ser en utveckling av kursverksamheten som ett led i detta arbete. Föreningen 
fick nyligen möjlighet att byta lokal som är mera ändamålsenlig. 
I samband med lokalbytet belastades förening av dubbla hyror för oktober och november vilket gav en 
extra kostnad på 8 000 kr. 

Kommunens regler för start och utvecklingsbidrag medger att bidrag beviljas för att en förening ska 
utföra praktiska aktiviteter för att öka antalet medlemmar. Lokalbytet bedöms vara en sådan aktivitet. 
Högsta belopp som kan beviljas är 1 500 kr. 

Förening har till ansökan bifogat stadgar, styrelseprotokoll samt alkohol- och drogpolicy. 

Beslut skickas till 
Munkfors-Ransäter Konstförening: info@rmkf.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 21 Dnr KS 2022/801 

Ansökan om evenemangsbidrag vår-och höstsalong 2022 
Ransäter Munkfors Konstförening 

Utskottets beslut 
Ransäter-Munkfors konstförening beviljas 3 251 kronor i evenemangsbidrag för arrangemangen 
vår- och höstsalong 2022. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 2021-12-27 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors konstförening arrangerar under 2022 konstutställningarna vår- och höstsalong. 
Enligt ansökan bedöms kostnaderna för arrangemangen uppgå till 3 251 kronor. 
Bifogat ansökan finns alkohol- och drogpolicy. Föreningen ansöker om bidrag till hela kostnaden med 
motiveringen att föreningen nyligen bytt lokal och då drabbats av dubbla hyror under en period vilket 
medfört att ekonomin blivit ansträngd. 

Ett evenemangs bidrag på 3 251 kronor bedöms som förenligt med kommunens regler och budgeterade 
medel. 

Bidraget utbetalas till bankgiro 5270-5274 

Beslut skickas till 
Ransäter-Munkfors konstförening (info@rmkf.se) 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 22 Dnr KS 2022/133 

Ansökan om evenemangsbidrag för ldrottscafe IFK 
Munkfors 

Utskottets beslut 
IFK Munkfors beviljas 5 000 kronor i evenemangsbidrag för arrangemanget Idrottskafe den 21 maj 
2022. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från IFK Munkfors 2022-02-01 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag för ett idrottskafe som anordnas den 21 maj 2022. 
Kostnaderna för arrangemanget beräknas uppgå till 6 600 kronor. 
Ett evenemangsbidrag på 5 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens regler och budgeterade 
medel. 

Föreningen har till ansökan bifogat alkohol- och drogpolicy liksom miljöpolicy och program för 
evenemanget. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors (kansli@ifkmunkfors.se 
Ekonomi 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 23 Dnr KS 2022/132 

Rapportering medborgarförslag och motioner 

Utskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Ärendet 
Rapporteringen skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. 

Verksamhetschefen redogör för besvarade och beviljade motioner och 
medborgarförslag och ger en statusrapport kring dessa ärenden. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 26 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 24 

Delegeringsbeslut 
Dnr KS 2022/45 

Utskottets beslut 

Utskottet godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef 

KS/2022: 166 - Barn- och ungdom samordnare på biblioteket 

KS/2021: 199 - Park-och trädgårdsarbetare, förlängning av avtal 

Beslut fattade av ordförande serviceutskott 

KS/2021 :778 - Ordförandebeslut, föreningsbidrag 2021, Skalltjäms fiskevårdsområdesförening. 

KS/2021 :777 - Ordförandebeslut, föreningsbidrag 2021 Klarälven inom Munkfors kommuns 
fiskevårdsområdesförening 

KS/2021 :776 - Ordförandebeslut, föreningsbidrag 2021 Gamla Bruket. 

KS/2021 :775 - Ordförandebeslut, föreningsbidrag 2021 OK Grane. 

Beslut fattade av ekonom 
Beslut fattade av teknisk chef 

Beslutet skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 27 av 28 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-23 

§ 25 

Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021/756 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner rapporten. 

Ärendet 

KS/2022: 148 - Regional förvaltningsplan för vildsvin i Värmlands län 

KS/2022: 143 - Rapportering gällande tillsyn enligt Biocidförordningen utförd 2021 

KS/2022: 142 - Årsredovisning för Munkfors kommun 2021. Energi och Klimatrådgivningen 

KS/2022: 13 8 - Rapportering avseende kontroll av växtskyddsmedel utförd 2021 

KS/2022: 116 - Samråd inför ansökan om bergtäkt enl. MB 9 kap. på fastigheten Ransäter 1 :8, 
Munkfors kommun 

KS/2022: 15 - Åtgärdsprogrammet för havsmiljön: Årlig rapportering 2021 av ÅPH 23 

KS/2022:5 - Begäran om uppgifter gällande förberedelser inför en eventuell brist på 
fäl lningskem i kal ier. 

KS/2021 :782 - Remiss vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV) och annat sätt. 

KS/2021 :771 - Meddelande om kungörelse samt förslag till beslut om vattenskyddsområdet Visten i 
Forshaga kommun. Yttrande skickat 220125 

KS/2021 :760 - Vattenmyndighetens åtgärdsprogram - återrapportering. 

KS/2021 :751 - Naturvårdsverkets årliga uppföljning av tillsyn enligt Miljöbalken. 

KS/2021 :687 - Kommunens rapportering av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten. 

KS/2021:378 - Anmälan vattenverksamhet biotopvård Klarälven i Munkfors 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 28 av 28 


