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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Mathias Lindquist (S) 
PiaFalk(S) 
Mathias Andersson (S) 
Karin Jensen (S) ersätter Annette Felixson (S) 
Nicklas Hartwig (S) 
Jörgen Hedeås (C) 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Eric Henriksson (S) 
Urban Karlsson (C) 
Sickan Persson (S) 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Sara Josefsson, verksamhetschef OoS, § 13-15 och 
föredragning 
Anna Grenholm, verksamhetschef U S, § 13-15 och 
föredragning 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 13-15 och föredragning 
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 13-15 och föredragning 
Jonas Bergström, IT-chef,§ 13-15 och föredragning 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare samt tid och plats för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Kommunchefens information 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt: Information från Munkfors energi 
Årsredovisning 2021 
Budgetuppföljning per sista februari med helårsprognos 
Kommunens upplåning 2022 
Uppföljning internkontroll 2021 kommunledning 
Budgetprocess 2023 
Investeringsmedel Forsnässkolan 
Prishöjningar livsmedel 
Fastställande av partistöd 2022 
Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om evenemangsbidrag till Värmlänningarna 
Gemensam målbild - God och nära vård 
Renhållningsordning och avfallsplan - betydande miljöpåverkan 
Renhållningsordning och avfallsplan - utställning renhållning 
Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden 
Uppföljning IKP 2021 service 
Forsnäsbadet: Tjänstekoncessionsavtal 
Begäran om befrielse VA-avgift 
Medborgarförslag om gång-cykelväg 
Begäran om reducerad anslutningsavgift 
Internkontrollplan 2022 omsorg och stöd 
Rapportering ej verkställda beslut 
Uppföljning internkontrollplan lärande och stöd 2021 
Undantag från lokaliseringsprincipen bredbandsutbyggnad 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 33 



Kommunstyrelsen 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 13 

Upprop 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 14 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Pia Falk (S) utses tilljusterare. Justering sker i kommunhuset onsdag 16 mars kl 13.00. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 15 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärendet Remiss undantag från lokaliseringsprincipen 
bredbandsutbyggnad tillkommer. 

Efter godkännande av föredragningslistan föredrar tjänstepersonerna sina respektive ärenden på 
föredragningslistan. Därefter ajourneras mötet för gruppvisa partiöverläggningar. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 6 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 16 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar. 

Flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina 
• Förberedelser för flyktingmottagande pågår 
• Kommunens ledningsgrupp har täta möten 
• Migrationsverkets huvudscenario är att det kan komma 76 000 flyktingar från Ukraina första 

halvåret men det kan bli så många som över 200 000 
• Kommunerna har fått förfrågan från länsstyrelsen om hur många boendeplatser de kan 

erbjuda, Munkfors kommun har 20 lägenheter tillgängliga för flyktingar varav I O lägenheter 
( 49 boendeplatser) kan iordningställas snabbt 

• När förfrågan kom från länsstyrelsen påbörjades omgående arbete med att skaffa sängar, 
madrasser, stolar och andra inventarier. Kommunen har även gått ut med att man gärna tar 
emot utrustning från allmänheten. Kommunen har även kontakt med civilsamhällets 
biståndsorganisationer för att höra vad de kan bistå med 

• Kommunen omprioriterar till viss del personal inom organisationen för att på så sätt kunna 
lösa det praktiska arbetet med förberedelserna inför flyktingmottagandet 

Allmänt om krisledning 
• Kommunens ledningsgrupp är lokal krisledningsgrupp och den leder arbetet med 

händelser som inte kräver nya politiska beslut 
• Inträffar en händelse som bedöms som en extraordinär händelse i fredstid träder den 

gemensamma krisledningsnämnden (som Munkfors kommun har tillsamman med övriga 
kommuner i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund) i länet in 

• Vid anmodan om allmän höjd beredskap i landet är kommunstyrelsen krisledningnämnd 
• I länet finns även ett krishanteringsråd som länsstyrelsen hanterar 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 17 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt: Information från 
Munkfors energi 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Kommunchef Jan-Olof Appel, tillika vd för Munkfors energi AB, informerar: 

• Munkfors kommun äger 60 procent av Munkfors energi, Voestalpine äger 40 procent 
• Energibolaget eldar avfallsbränsle, biobränsle och har även möjlighet att elda olja 
• I anläggningen finns 3 pannor 
• Verksamheten pågår dygnet runt 
• Under 2021 uppgick försäljningen till 35 Gwh fjärrvärme och 6,3 Gwh el 
• Under året tog bolaget emot 20 377 ton bränsle 
• Resultatet 2021 blev 12, 7 miljoner kronor 
• Antal anställda: Tio plus två i beredskap 
• Skulder: 37 miljoner kronor 
• Kunder: 500 villor, bostadsbolag, industrier 
• Fjärrvärmetaxan sänktes under året. Bolaget har nu Värmlands lägsta taxa för villakunder 
• Fjärrvärmenätet har byggts ut för bland annat anslutning av avloppsreningsverket i Munkfors 
• Utmaningar: Marknadsföra värdet av fjärrvärme, förtätning i befintligt nät samt att hålla 

anläggningen i gott skick 

d- .. 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 18 

Årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns och överlämnas för granskning till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Munkfors kommun. 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08. 

Ärendet 
Kommunens och koncernens årsredovisning för år 2021 har sammanställts. Kommunens resultat är 
+ 16,4 mkr (2020: + 11,9 mkr). Budgeterat resultat var 1,6 mkr. 
Resultatet gör att ytterligare 13,6 mkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven, som därefter 
innehåller 75,9 mkr. 

Resultatet är 14,8 mkr bättre än budget, varav kommunledning +2,3 mkr, lärande och stöd +2,6 
omsorg och stöd +0,8 och service + 1,2. Finansförvaltningens resultat var+ 7,9 mkr. 

Koncernens resultat är ett överskott på +23,9 mkr. Där ingår även resultat för Munkforsbostäder +0,0 
och Munkfors Energi +7,5 (kommunens andel med 60 % ägande av resultatet på 12,4 mkr). Detaljer 
framgår av bilagd årsredovisning. 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 19 

Budgetuppföljning per sista februari med helårsprognos 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14. 
Budgetuppföljning per den sista februari med helårsprognos 2022. 

Ärendet 
Enligt bokföring tom sista februari är årsprognosen för kommunens resultat+ 1, 7 mkr, vilket är lika 
med budget. Samtliga verksamheter och finansförvaltningen har årsprognoser som följer budget. En 
detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Ekoniomichef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 33 



Kommunstyrelsen 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 20 

Kommunens upplåning 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2022 har 
rätt att nyupplåna med högst 45 mkr (vilket ersätter tidigare beslut om rätt att nyupplåna enligt KF 
§79, 2021-11-30). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 

Ärendet 
KF har tidigare fattat beslut om att delegera rätten att hantera lån för år 2022 (KF §79, 2021-11-30). 
Där ingick ett beslut om rätt att nyupplåna med högst 20 mkr. Nu finns behov av att höja ramen för 
nyupplåning, med bakgrund i att ett lån på 15 mkr har tagits i början av året och att investeringar på 3 I 
mkr har budgeterats för år 2022. Eftersom det nu bara kan lånas högst 5 mkr ytterligare, behöver ett 
nytt beslut tas för att skapa en större marginal ifall mer lån behöver tas. 

Detta beslut fattas årligen för att skapa en rationell hantering av kommunens lån, annars måste varje 
beslut om lån tas av kommunfullmäktige (enligt kommunallagen). Beslutet innebär en delegation av 
rätten att fatta beslut om lån till kommunstyrelsen. Därtill har kommunstyrelsen, enligt gällande 
delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Den 
praktiska hanteringen görs av ekonomichef och undertecknande av kontrakt görs av kommunens 
firmatecknare som är kommunalråd och kommunchef. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 21 

Uppföljning internkontroll 2021 kommunledning 

Kommunstyrelsens beslut 
Att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Besluts underlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-03-08. 
Internkontrollplan för kommunledning 2021. 

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. En 
uppföljning av internkontrollplan för kommunledning 2021 bifogas. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 22 

Budgetprocess 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budgetprocess 2023 enligt kommunchefens presentation. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-09 
Tidplan budgetprocess 2023 

Ärendet 
Kommunchefen presenterar ett förslag till tidplan för budgetprocessen 2023. 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Budgetberedningen 
Utskotten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 23 

lnvesteringsmedel Forsnässkolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar 5,95 Mkr för investering i Forsnässkolan 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Bilaga Forsnässkolan hus 1-4 

Ärendet 
Renoveringen av Forsnässkolan har pågått under en tid och skolan börjar nu bli upprustad och mer 
nutida ändamålsriktig. 
För att hela skolan ska nå upp till en standard där byggnaden som helhet ska var helt genomgången 
och uppdaterad behöver ytterligare investeringsmedel tillskjutas. Detta beror på ett eftersatt underhåll 
under många år vad gäller själva byggnaden och ytskikt samt att delar inom byggnaden så som 
exempelvis värmesystemet inte blir kompletta och synkroniserade med nya och gamla komponenter i 
systemet så som det ser ut nu. 
Till detta kommer även en komplettering som gäller tillgänglighetsanpassning för fritidsgården som 
ligger i källarplan på en av byggnaderna. 
För fortsatt renovering som beror på eftersatt underhåll gäller det för hus 1-4 och de delar som inte 
renoverats tidigare. I huvudsak avser det fönsterbyten, fasadrenoveringar mot atriumgård, dörrbyten, 
el och YVS - arbeten samt ventilationsarbeten. 
För fritidsgården avser det en tillgänglighetsanpassning av entre och ett fönster. 
Beräknad kostnad är för eftersatt renovering 5,4 Mkr och för tillgänglighetsanpassningen 0,55 Mkr. 
När denna del av upprustning blir klar är i stort sett hela Forsnässkolan renoverad och en ny 
underhållsplan för framtiden kan upprättas. 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 24 

Prishöjningar livsmedel 

Kommunstyrelsens beslut 
Utskottet noterar informationen 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från kostcheferna 

Ärendet 
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har under det senaste året genomfört 
gemensamma livsmedslupphandlingar vilket har från den I 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 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 25 

Fastställande av partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2022 enligt följande: Socialdemokraterna: 91 

392 kr, Centerpartiet: 29 512 kr, Sverigedemokraterna: 17 136 kr, Vänsterpartiet: 10 948 kr. 
2. Partier som får kommunalt partistöd ska senast 30 juni 2022 lämna in en redovisning över hur 

partistödet för 2021 har använts. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-01. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av 
kommunalt partistöd. Kraven för att ett parti ska få kommunalt partistöd är att partiet är 
representerat i kommunfullmäktige och att man föregående år lämnat in en redovisning för 
vad stödet använts till samt en granskningsrapport. Samtliga partier i kommunfullmäktige 
lämnade 2021 in godkända redovisningar och granskningsrapporter. 
Partistödet i Munkfors kommun baseras på föregående års prisbasbelopp. 2021 års 
prisbasbelopp var 4 7 600kr. 
Partierna får ett grundstöd om 10 % av det aktuella basbeloppet samt ett mandatstöd om 13 
% av basbeloppet. 

Beslut skickas till 
Ekonomi 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 26 

Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om 
evenemangsbidrag till Värmlänningarna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Hembygdsföreningen i Ransäter ett evenemangsbidrag om 50 000 
kronor till spelet "Värmlänningarna" 2022. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för kulturarrangemang, verksamhet 3155. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från hembygdsföreningen i Ransäter 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Ärendet 
Hembygdsföreningen i Ransäter ansöker om 50 000 kr i evenemangsbidrag till spelet 
"Värmlänningarna" 2022. 
För 2021 erhöll hembygdsföreningen kommunal medfinansiering med 50 000 kronor. 

Värmlänningarna har spelats i amfiteatern Gropa vid hembygdsgården i Ransäter sedan 1954. Spelet 
framfördes första gången på Kungliga teatern 1846 och är sedan dess en av vår tids klassiker som 
filmats flera gånger med välkända artister/skådespelare i rollerna. 

I kommunens regler för evenemangsbidrag anges att bidraget kan sökas av alla stödberättigade 
föreningar. Där sägs också att prioriterade föreningar är de vars verksamhet berikar kulturlivet och 
breddar kulturutbudet samt skapar mötesplatser för unga och gamla och bidrar till integration. 
Hembygdsföreningens uppsättning av Värmlänningarna uppfyller kraven och därför föreslås att 
föreningens ansökan om evenemangsbidrag beviljas. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 27 

Gemensam målbild - God och nära vård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Munkfors kommun beslutar att fastställa målbild "Framtidens Värmland - Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg" samt åtar sig att arbeta i enlighet med 
målbildens innehåll. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 220225. 
Underlag region Värmland. 

Ärendet 
Den gemensamma målbilden "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa och omsorg" har tagits fram i samverkan mellan flera parter. Arbetet med målbildsprocessen har 
letts av en samordningsgrupp bestående av tjänstepersoner från länets kommuner och Region 
Värmland. Processen har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och 
sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. Det gemensamma målet om 
en god och jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter i samverkansarbetet. 
Värm landsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag till målbild samt 
uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande och åtagande att arbeta i enlighet 
med målbildens innehåll. 
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en framgångsfaktor är att aktivt 
dra lärdom under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar. 

Beslut skickas till 
Region Värmland. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 28 

Renhållningsordning och avfallsplan - betydande 
miljöpåverkan 

Kommunstyrelsens beslut 
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 § 1 andra stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Utredning 
Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller genomförande av en åtgärd som 
anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 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 19 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 29 

Renhållningsordning och avfallsplan - utställning 
renhållning 

Kommunstyrelsen beslut 
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 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 § 1 andra stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Utredning 
Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller genomförande av en åtgärd som 
anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 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 20 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 30 

Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning i frågan. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Remiss från Hjälpmedelsnämnden HMN/210038, 2021-12-10 

Ärendet 
Genom den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmland samarbetar samtliga 16 värmländska 
kommuner i en gemensam struktur för hjälpmedelsförsörjning. Kostnadsansvaret mellan Region 
Värmland och kommunerna är att Regionen och kommunerna finansierar 50% av kostnaderna vardera. 
Fördelningen mellan kommunerna baseras på åldersgruppen 80 år och äldre. 

Den 22 september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att nämndens uppdrag även ska omfatta 
Välfärdsteknik, och att Välfärdsteknik ska ingå som en del i nämndens åtagande. 
Kommunerna ombeds att at ställning till och bereds möjlighet att yttra sig om två föreslagna scenarier. 
För de scenarier kommunerna förväntas att ta ställning till har ingen ekonomisk analys eller något 
förslag till upphandlingsprocess redovisats. I deluppdraget saknas även ekonomisk och juridisk analys. 

Med anledning av ovanstående bedömer Munkfors kommun att det inte går att ta ställning till 
remissens förslag. 

Beslut skickas till 
Region Värmland erik.lisshammar@regionvarmland.se 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 31 

Uppföljning internkontrollplan 2021 service 

Kommunstyrelsens beslut 
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 22 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 32 

Forsnäsbadet: Tjänstekoncessionsavtal 

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

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Avtal 

Ärendet 
Petlex handelsbolag har sedan 25 januari 2019 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 exkl. 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 23 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 33 

Begäran om befrielse VA-avgift 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om befrielse från den fasta avgiften för vatten och 
avlopp på Stormossvägen I i Munkfors. 
Eventuella kostnader som till exempel pluggning bekostas av fastighetsägaren. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande och finner 
bifall för detta. 

Förslag på mötet 
Socialdemokraterna yrkar att begäran om befrielse av VA-avgift beviljas men att eventuella kostnader 
som tex pluggning bekostas av fastighetsägaren. 

Ursprungligt förslag till beslut 
Begäran avslås. 

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

Ärendet 
Marina Sandberg ansöker om att bli befriad från den fasta avgiften för vatten och avlopp på 
Stormossvägen 1, 684 91 Munkfors. 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 
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 
Marina Sandberg 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 34 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de framlagda yrkandena under proposition och finner bifall för Mathias Anderssons 
(S) yrkande. 

Förslag på mötet 
Mathias Andersson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås med motiveringen att det längs den 
aktuella sträckan finns befintliga lämpliga passager för gång- och cykeltrafikanter. 
Jörgen Hedeås (C) yrkar att medborgarförslaget beviljas. 

Ursprungligt förslag till beslut 
Medborgarförslaget beviljas. 

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

Ärendet 
En gång- och cykelväg mellan Skolgatan 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 25 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 35 

Begäran om reducerad anslutningsavgift 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om befrielse från den fasta avgiften och reducerad 
anslutningsavgift. 

Beslutsgång 
Ordförande fråga om kommunstyrelsen ställer sig bakom yrkandet från Socialdemokraterna och finner 
bifall för detta. 

Förslag på mötet 
Socialdemokraterna yrkar att begäran om befrielse från fast avgift och reducerad anslutningsavgift 
beviljas i enlighet med ansökan. Yrkandet motiveras med att kommunen tidigare beviljat detta då 
fastigheter sålts och syftet varit att på den sålda fastigheten uppföra ett garage. 

Ursprungligt förslag 
Begäran avslås. 

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

Ärendet 
Jan-Erik Eriksson har för avsikt att av Munkfors kommun köpa fastigheten Munkerud 2: 147 som 
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. Eriksson ansöker om att få reducerad anslutningsavgift och att bli 
befriad från årlig fast avgift för vatten- och avlopp till tomten fastighet 2: 14 7 Fältvägen eftersom han 
inte tänker ansluta sig till va-anläggningen på Munkerud 2: 147. Syftet med att köpa in tomten är att i 
framtiden bygga garage med placering som gör att anslutning av el/dagvatten görs mot bostaden 
fastigheten 2: 129 Fältvägen 1. 

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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 26 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 35 (forts) 

för vatten, avlopp och dagvatten. Området är en del av samlad bebyggelse där vatten och avlopp har 
bedömts behöva allmänna vattentjänster. 

Beslut skickas till 
Jan-Erik Eriksson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 27 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 36 

lnternkontrollplan 2022 för omsorg och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplanen för omsorg och stöd 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
IK Kontrollplan Munkfors kommun Omsorg och stöd 2022. 

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. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef för omsorg och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 28 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 37 

Rapportering ej verkställda beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09 
Individrapporter 

Ärendet 
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre 
månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 3 och 4 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 29 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 38 

Uppföljning internkontrollplan för lärande och stöd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2021 Lärande och stöd. 

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 Lärande och stöd bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 30 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 39 
Remiss: Undantag från lokaliseringsprincipen för 
kommunal bredbandsutbyggnad 12021-03211 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar på remiss Undantag från 
lokaliseringsprincipen 12021-03211 

Besluts underlag 
Stadsnätschefens tjänsteskrivelse 2022.03.11 

Ärendet 
Regeringskansliet har remitterat promemorian om undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad. Munkfors kommun lämnar nedanstående remissvar. 

Remissvar 
Munkfors kommun är positiv till ett undantag från Lokaliseringsprincipen för bredbandsinfrastruktur. 
Kommunen anser att bredbandsinfrastruktur är en, av flera, viktiga förutsättningar för att leva och bo 
bra i vår kommun. Det är för kommunen tydligt, inte minst med tanke på pandemin, att 
fiberinfrastruktur på allvar hanteras som en samhällsviktig infrastruktur och att digitaliseringens 
verktyg ses av oss som en möjlighet. 

Munkfors stadsnät har bidragit till en god utbyggnad av fibernätet både i tätort och på 
landsbygd. Att det byggs, underhålls och hanteras effektivt är viktigt för att möjliggöra en 
ekonomisk hållbar och driftsäker miljö för denna kritiska infrastruktur. 

För Munkfors kommun är det viktigt att det byggs för alla även på mer otillgängliga områden. 
Kommunen har en hög ambition om utbyggnation för att bidra till samhällsutvecklingen. Att 
kunna ansluta områden i andra kommuner nära vår kommungräns där Munkfors stadsnät har 
infrastruktur mer geografiskt tillgängligt skulle generera positiv effekt för Munkfors Stadsnät, 
angränsade stadsnät och inte minst för kunden. 

Beslut skickas till 
remissvar@regeringskansliet.se 
i. esd.remisser@regeringskansliet.se. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 31 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 40 

Delegeringsärenden KS 2022-03-14 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Delegeringsärenden 

Beslut fattade av ordförande 
Dnr: 2022/357 
Beslut om flaggning med ukrainsk flagga 

Dnr: 2021/698 
Fastighetsöverlåtelseavtal gällande Munkfors 9: 13 och Munkfors 9:66 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 2021/698 
Fastighetsöverlåtelseavtal gällande Munkfors 9: 13 och Munkfors 9:66 

Dnr: 2021 /721 
Rekrytering verksamhetschef för omsorg och stöd. 

Beslut fattade av verksamhetschef/personalchef/ekonomichef/rektor 
Dnr: 2022/166 
Barn- och ungdom samordnare på biblioteket 

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

Dnr: 2022/98 
Beslut om distansundervisning Forsnässkolan 26/1-2/2 

Ordförandens och justerare signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 32 av 33 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-03-14 

§ 41 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Anmälningsärenden 
Dnr: 2022/34 7 
Årsredovisning miljö- och byggnämnden 2021 med nämndens beslut 

Dnr: 2022/205 
Verksamhetsberättelse Friskvården i Värm land 2021 

Dnr: 2022/48 
Nomineringsanmodan Agera Värmland 

Dnr: 2022/305 
Region Värmland: Val till sakområdesforum 

Dnr: 2022/341 
Brev från Svensk fågel om kyckling 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 33 av 33 
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