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FÖRVARINGSPLATS
UNDERSKRIFT

Thony Liljemark

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

BESLUTANDE
LEDAMÖTER

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

Lars Olsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Tore Lennartsson (C), ej tjänstgörande ersättare

ÖVRIGA

Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Björn Fogelberg, ekonomichef
Sara Josefsson, verksamhetschef omsorg och stöd
Kristin Törnqvist, Region Värmland §§ 16-20
Linnea Grankvist, Region Värmland§§ 16-20
Anneli Örtqvist, Fairtrade §§ 16-19
Mats Almemark, kommunrevisionens ordförande
Anna Grenholm, verksamhetschef service

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 2 av 23

Kommunfullmäktige
Samrnanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

ÄRENDEN
Upprop
Godkännande av föredragningslistan
Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering
Information Fairtrade
Information God och nära vård
Information valet
Föredragning av kommunens och koncernens årsredovisning 2021. Ajournering för allmänhetens
frågestund avseende årsredovisningen
Kommunens och koncernens årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
Kommunens upplåning 2022
Investeringsmedel Forsnässkolan
Fastställande av partistöd 2022
Gemensam målbid - Framtidens Värmland, tillsamman utvecklar vi God och nära vård
Medborgarförslag om gång- och cykelväg
Avsägelse Kommunrevisor Torkel Westerlund
Anmälningar
Informationsärenden

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 3 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

§ 16

Upprop
Kommunfullmäktiges beslut
Uppropet godkännas.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 4 av 23

PROTOKOLL

2022-03-29

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

§ 17

Godkännande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 5 av 23

PROTOKOLL
2022-03-29

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 18

Val av justerare och fastställande av tid och plats för
justering
Kommunfullmäktiges beslut
Justering sker 2022-04-04 kl I 0.00 vid kommunhuset. Till justerare utses Gunilla Sundqvist (S) och
Bert Larsson (SO) .

1Sk
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 6 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 19

Information Fairtrade
Anneli Örtqvist, Fairtrade Sverige, informerar om Fairtrade och det område inom organisationen hon
ansvarar för som är Fairtrade city.
Munkfors kommun har varit Fairtrade city sedan 2006. I landet finns 47 diplomerade Fairtrade city.
Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom.
Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn ti Il högt ställda sociala, ekonom i ska och
miljömässiga krav.
Den som väljer att köpa Fairtrade-rnärkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att
stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och
handla Fairtrade-rnärkta produkter bidrar man till en mer hållbar värld.
I samband med informationen ges möjlighet att ställa frågor.
Ordförande tackar för informationen.

121Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 7 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 20

Information God och nära vård
Kristin Törnqvist och Linnea Grankvist, Region Värmland, informerar om målbild för Framtidens
Värmland - tillsamman utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

r samband med informationen ges möjlighet att ställa frågor.
Ordförande tackar för informationen.

I~
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 8 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 21

Information valet
Kommunsekreterare Thony Liljemark som är valsamordnare informerar om valet den 11 september
och om valnämndens beslut att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska vara röstmottagare
på valdagen.
I Munkfors kommun finns tre valdistrikt och lika många vallokaler. Varje vallokal bemannas av sex
röstmottagare fördelade på två arbetslag plus två reserver.
Ledamöterna informerades om vikten av att i god tid anmäla eventuellt förhinder för att arbeta som
röstmottagare på valdagen.
I samband med informationen ges möjlighet att ställa frågor.
Ordförande tackar för informationen.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 9 av 23

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

§ 22

Föredragning av kommunens och koncernens
årsredovisning 2021.
Kommunchef Jan-Olof Appel och ekonomichef Björn Fogelberg föredrar årsredovisningen.
Efter föredragningen ajourneras mötet kl 19.36 för allmänhetens frågestund.
En fråga ställdes.
Sammanträdet återupptas kl. 19 .41 .

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 10 av 23

2022-03-29

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 23

Kommunens och koncernens årsredovisning 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 Munkfors kommun.
Kommunstyrelsen 20222-03-14 § 18
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
Ekonom i chefen

;)/
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 11 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 24

Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.
(Maria Sandgren Loa (V) agerar ordförande på denna punkt)
2. Valnämnden samt de enskilda ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.
3. De gemensamma nämnderna miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden,
hjälpmedelsnämnden och drifts- och servicenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa
nämnder beviljas ansvarsfrihet.
4. Den gemensamma krisledningsledningsnämnden samt de enskilda ledamöterna i denna nämnd
beviljas ansvarsfrihet (Mathias Andersson (S) agerar ordförande på denna punkt)
Jäv
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte Mathias Lindquist, Pia Falk, Sickan
Persson, Nicklas Hartwig, Mathias Andersson, Urban Karlsson, Jörgen Hedeås, Karin Jensen, Eric
Clifford, Anna-Karin Byström, Håkan Larsson, Birgitta Nilsson, Annika Zetterström, Gunilla
Sundqvist
I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte Mathias Andersson, Eric Clifford, Håkan
Larsson
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte Hans Backström, Urban Karlsson,
Eva-Karin Nilsson
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte Gunilla Sundqvist, Jörgen Hedeås
I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte Nicklas Hartwig, Håkan Larsson
I beslutet om ansvarsfrihet för drifts- och servicenämnden deltar inte Mathias Lindquist, Nicklas
Hartwig
I beslutet om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden deltar inte Mathias Lindquist, Eric Henriksson,
Pia Falk, Urban Karlsson
Ärendet
Kommunrevisionens ordförande Mats Almemark föredrar revisionsberättelsen.
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen inom kommunen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder
revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och den inriktning samt gett det
resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och övriga bilagor.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ordförandens och justerares signaturer
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Kommunen som förenar
Sida 12 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

§ 24 (forts)
Grundat på vår granskning bedömer vi att kommunens räkenskaper i allt väsentligt
är rättvisande. Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen samt att den sammanställda redovisningen inte i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Årets resultat för kommunen är+ 16,4 mnkr och budgeterat resultat för 2021 var
+ 1,6 mnkr. Kommunen lever upp till Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
för år 2021. Kommunledning, omsorg och stöd, lärande och stöd samt service visar
på övergripande nivå en god budgetföljsamhet. Verksamheternas driftredovisning
visar ett överskott om +7,0 mnkr.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget
2021. Av årsredovisningen framgår att samtliga indikatorer kopplat till fullmäktiges
fastställda finansiella mål är uppfyllda.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt i budget 2021. Av årsredovisningen framgår att tre av fem
verksamhetsmål bedöms som uppfyllda och två mål; "den attraktiva
medborgarkommunen" och den "attraktiva arbetsgivarkommunen" som ej
uppfy lida. Av 19 indikatorer bedöms 16 som upp fy lida, 2 som ej upp fy lida och 1
kan ej bedömas. Vi kan konstatera att förutsättningarna för måluppfyllelse har
påverkats negativt av pandemin.
Utifrån ovanstående är vår samlade bedömning att årsredovisningens resultat i allt
väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk
hushållning.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är
förenligt med de övergripande mål som fullmäktige uppställt i budget 2021.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och valnämnden samt de enskilda ledamöterna i
dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att de gemensamma nämnderna miljö- och byggnämnden,
överförmyndarnämnden, hjälpmedelsnämnden, drifts- och servicenämnden och
krisledningsnämnden samt kommunens ledamöter i dessa nämnder beviljas
ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning 2021 godkänns.
Revisionsrapporter har enligt fastställt revisionsreglemente löpande

~~ ·11 J
Ordförandens och justerares signaturer
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

§ 24 (forts)
överlämnats till kommunfullmäktige.
Vårt anslag i budgeten har disponerats på det sätt som framgått av
budgetavräkningen. Public Sector inom PwC har biträtt oss vid revisionen.
Sida
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PROTOKOLL
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§ 25

Kommunens upplåning 2022
Kommunfullmäktiges beslut
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 31
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 15 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 26

lnvesteringsmedel Forsnässkolan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar 5,95 Mkr för investering i Forsnässkolan
Besluts underlag
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

I~
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
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Kommunfullmäktige
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§ 27

Fastställande av partistöd 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2022 enligt följande: Socialdemokraterna: 91
392 kr, Centerpartiet: 29 512 kr, Sverigedemokraterna: 17 136 kr, Vänsterpartiet: 10 948 kr.
Partier som får kommunalt partistöd ska senast 30 juni 2022 lämna in en redovisning över hur
partistödet för 2021 har använts.

Besluts underlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-0 I.

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 17 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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§ 28

Gemensam målbid - Framtidens Värmland, tillsamman
utvecklar vi God och nära vård
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Verksarnhetschef OoS

12?
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
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Kommunfullmäktige
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§ 29

Medborgarförslag om gång- och cykelväg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Omröstning.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Jörgen Hedeås yrkande om återremiss.
Utfall: 15 ja-röster, 6 nej-röster.

Ja-röster

Nej-röster

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Karin Jensen (S)
Mathias Andersson (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Nicklas Hartwig (S)
Anna-Karin Byström (S)
Torbjörn Thoren (S)
Maria Sandgren Loa (V)
Sickan Persson (S)
Eric Clifford (S)
Bert Larsson (SO)
Birgitta Nilsson (S)
Håkan Larsson (S)
Hans Backström (S)

Urban Karlsson (C)
Eva-Karin Nilsson (S)
Björn Bäckström (SO)
Anders Örtendahl (C)
Jörgen Hedeås (C)
Annika Zetterström (C)

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner bifall för kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Förslag på dagens möte
Jörgen Hedeås (C) yrkar att medborgarförslaget återremitteras för ytterligare utredning.
Mathias Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Besluts underlag
Medborgarförslag inkom 2021-07-02
Ks 2022-03-14 § 34
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
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 19 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 29 (forts)
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 20 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

§ 30

Avsägelse Kommunrevisor Torkel Westerlund
Kommunfullmäktiges beslut
Framställan beviljas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Torkel Westerlund daterad 2022-03-09

Ärendet
Torkel Westerlund avsäger sig uppdraget som förtroendevald kommunrevisor.

Beslut skickas till
Torkel Westerlund

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 21 av 23

PROTOKOLL
2022-03-29

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 31

Anmälningar
Kommunfullmäktiges beslut
Nedanstående ärenden anses anmälda. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning

Anmälningsärenden
Dnr: 2022/410
Medborgarförslag gällande klistermärken för soptunnor "Hundbajspåsar välkomna"
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14 (finns publicerat på www.munkfors.se)
Dnr: 2022/337
Anmälan ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Ny ledamot är Anna-Karin Byström
(S), ny ersättare är Rebekka Homilius (S)

/jl
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 22 av 23

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-29

§ 32

lnformationsärenden
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar

Kriget i Ukraina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats för Sverige. Landet befinner sig inte under
vapenhot men hotbilden har ökat, enligt centrala myndigheter
25 182 flyktingar varav 461 ensamkommande barn från Ukraina har hittills registrerats i
landet
Migrationsverket beräknar att det på grund av kriget kommer 76 000 flyktingar första halvåret
Totalt är tre miljoner människor nu på flykt undan kriget, merparten är kvar i Polen
Ännu har Munkfors kommun inte anvisats flyktingar men på sikt är bedömningen att det
kommer flyktingar till vår kommun
Kommunen har god beredskap och kommunens ledningsgrupp träffas regelbundet för
avstämning och planering
Kommunen har iordningställt tio lägenheter för flyktingboende och detta är långsiktiga
boendeplatser
Kommunen har fått in uppgifter från föreningar och andra aktörer om 200 boendeplatser i tex
vandrarhem och stugbyar
Skyddsrum: Kommunen ansvarar för skyddsrum i kommunens fastigheter och dessa
skyddsrum ska kunna göras användbara inom 48 timmar

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 krisledningsnämnd
I länet finns även ett krishanteringsråd som länsstyrelsen hanterar

/lt
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 23 av 23

