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Kommunstyrelsen 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 
/De ltagarl istaErsättare/ 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 41-43 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 41-43 
Sara Josefsson, verksamhetschef OoS, § 41-43 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av dagordning 
Kommunchefens information 
Information från Munkforsbostäder 
Årsredovisning 2021 räddningstjänsten 
Redovisning av motioner och medborgarförslag 
Val till sakområdesforum 
Motion angående hjärtstartare 
Motion angående arbetsförhållanden inom äldreomsorgen 
Motion biståndsbedömd egentid 
Medborgarförslag angående Laxholmen 
Detaljplan Munkfors 9:67 m.fl 
Utökad budget till lärande och stöd enligt skolmiljarden 
Politiskt initiativ fria sommarlovsaktiviteter 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 41 

Upprop 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

~·· i.«: 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 42 

Val av justerare och tid för justering 
Kommunstyrelsens beslut 
Tilljusterare utses Urban Karlsson (C). Justering sker onsdagen den 13 april kl. 13.00. 

ut~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 43 

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg att ärendet" Fria sommarlovsaktiviteter'' tillkommer som punkt nr 15 på 
dagordningen" 

Efter godkännande av dagordning föredrar respektive verksamhetschef sina ärenden. Därefter ajourneras mötet för 
partivisa överläggningar. 

ofi-- 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 44 

Kommunchefens information 

Kommunchef Jan-Olof Appel informerar. 

Ukraina: 
• Tio lägenheter finns iordningställda för flyktingar från Ukraina 
• Fyra personer från Ukraina (med beviljat uppehållstillstånd) finns i eget boende i kommunen 

Allmänt 
• Köpet av Far-inn fastigheten är klart. Nu pågår ett arbete med att få in hyresgäster i fastigheten 
• Information om förvaltningsorganisationen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-1 l 

§ 45 

Information från Munkforsbostäder 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Björn Fogelberg informerar om bostadsbolaget Munkforsbostäder AB i enlighet med kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

• Bolaget har 249 lägenheter fördelade på 25 hyreshus 
• Resultatet 2021 blev plus 13 000 kr (budgeterat var 192 000 kr) 
• Relativt höga underhållskostnader under året: 4,6 miljoner kronor (inräknat är då bland annat en 

brandskada) 
• Vakansgrad: 9 procent vilket ger ett hyresbortfall på 1,5 miljoner kronor 
• Tillgångar totalt: 60,8 mkr, lån: 47,8 mkr, Eget kapital 9,3 mkr 
• Framtid: 

10 lägenheter möblerade och iordningställda för flyktingar från Ukraina 
Erbjuda tvättmaskin/torktumlare till alla hyresgäster ( om plats finns) 
Smedsgatan: 
Måla trappuppgångar, byta ytterdörrar 
Helrenovering lägenheter succesivt 
Heden 
In justering värme, byte termostater, byte 8 värmeväxlare 
Sunnmans 
Nyvändplan 
Byte balkongpartier 
Växthus på innergård för LSS daglig verksamhet 
Allmänt 
Takbesiktning alla tak 
Målning ute Villa Tallbacken/förskolan 2022, Hedenområdet 2022-2026 
Utredningar som pågår: 
Nytt låssystem, Installera hiss i något hus 

d-- 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 46 

Årsredovisning 2021 räddningstjänsten 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Karlstadsregionen samt 
beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-04-0 I 
Årsredovisning 2021 räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Revisionsberättelse 

Ärendet 
Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för 2021. 
Förbundets ekonomiska resultat blev ett underskott på -1 738 tkr vilket är I 075 tkr bättre än budget. 
Det egna kapitalet, som vid ingången av året var 38 611 tkr, kommer med årets underskott att minska 
till 36 873 tkr. De främsta avvikelserna gentemot budget för året är följande 

• Högre intäkter från fakturering av onödiga larm och restvärdesarbete än förväntat. 

• Inte kunnat utföra intern kompetensutveckling och vidareutbildning som planerat på grund av 
covid-19. 

• Långa ledtider på våra större investeringar, vilket har medfört att de inte kunnat tas i bruk 
förrän i början slutet 2021 eller början av 2022. Därmed en minskad avskrivningskostnad för 
2021 än budgeterat. 

• Nya parametrar gällande livslängdsantagandet framtagna av Rll'Svkommitten (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld) som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner 
och regioner. Därmed en extra kostnad för avsättningar till pensioner på 1,4 miljoner som 
belastar resultatet. 

• Rekordår beträffande GRIB-utbildning. MSB löste ut alla optioner och vi genomförde 2st 
delkurs 1 och 4st delkurs 2. 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 47 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen 

Besluts underlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Ärendet 
Rapportering av obehandlade motioner och medborgarförslag ska ske till kommunfullmäktige två 
gånger per år, vår och höst. 

Följande motioner och medborgarförslag har besvarats sedan förra 
rapporteringstillfället i oktober 2021: 

Dnr: 2021/352 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg. Avslogs av kommunfullmäktige 2022-03-29 

Dnr: 2021/8 
Medborgarförslag skatepark. Beviljades av kommunfullmäktige 2021-11-02 

Följande motioner och medborgarförslag har vid rapporteringstillfället inte behandlats 
av kommunfullmäktige 

Dnr: 2021/7 
Motion egentid i hemtjänsten. 

Dnr: 2021/432 
Motion om arbetsförhållanden i äldre- och demensvården 

Dnr: 2021/425 
Motion om hjärtstartare. 

Dnr: 2022/519 
Medborgarförslag om Laxholmen 

Beslutet skickas till 
Kommunsekretariatet 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 48 

Val till sakområdesforum 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande personer till Regionens sakområdesforumen: 

Hälso- och sjukvårdsforum: 
Nicklas Hartwig (S) ledamot 
Birgitta Nilsson (S), ersättare 
Annika Zetterström (C), ledamot 
Tore Lennartsson (C), ersättare 

Kollektivtrafik och regional utveckling 
Mathias Lindquist (S), ledamot 
Annette Felixson (S), ersättare 
Jörgen Hedeås (C), ledamot 
Urban Karlsson (C), ersättare 

Kultur och bildningsforum 
Pia Falk (S), ledamot 
Agnetha Johansson (S), ersättare 
Urban Karlsson (C), ledamot 
Jörgen Hedeås (C), ersättare 

Besluts underlag 
Missiv Värmlandsrådets arbetsformer 

Ärendet 
Sakområdesforum - ledamöter och personliga ersättare 
När ordföranderådet ställde sig bakom förslag till Värmlandsrådets arbetsformer innebär det att 
ordföranderådet inrättade tre (3) sakområdesforum 

• Hälso- och sjukvårdsforum, 
• Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum 
• Kultur- och bildningsforum 

Av arbetsformerna framgår det att kommunerna erbjuds att i varje sakområdesforum utse två (2) 
ledamöter och med möjlighet till personliga ersättare. Dessa personliga ersättare har närvarorätt enbart 
i ordinarie ledamots frånvaro. 
Region Värmland deltar med två (2) eller fler ledamöter. Även Region Värmland har möjlighet att utse 
ersättare som har närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro. 
Det är den egna organisationen som ansvarar för ersättningen av respektive deltagare, vilket följer 
principen i Samverkansavtal Värmland. Även utseende av ordförande respektive vice ordförande i 
sakområdesforum följer principen i Samverkansavtal Värmland. Region Värmland utser ordförande i 
sakområdesforum och vice ordföranden kommer från kommunerna. 
Det är givet den enskilda kommunen/regionen som avgör vilken instans som utser 
kommunens/regionens ledamöter och ersättare. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 48 (forts) 

Ambitionen är att de tre sakområdesforumen ska kunna starta upp med ett första möte under maj 
månad 2022. Väljer kommunen att delta med full representation i alla sakområdesforum är det således 
sex (6) ledamöter och lika många personliga ersättare som ska utses. 

Beslut skickas till 
Region Värmland 
De valda 

d_- .. 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 49 

Motion angående hjärtstartare 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedan beskrivet förslag om att tillhandahålla 
hjärtstartare i egen regi. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-08-26 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har genom Björn Bäckström SD lämnat in en motion angående en hjärtstartare. 
Sverigedemokraterna i Munkfors föreslår: att kommunen tillhandahåller en hjärtstartare i anslutning 

/ 

till COOP och ICA i centrum. En lämplig plats är vid postutdelningen i COOP. 

Bedömning 
Munkfors kommun ställer sig positiv till förslaget, men att tillhandahålla hjärtstartare innebär att 
ansvara för service och kalibrering för att försäkra dess funktionalitet. Kommunen kommer att 
tillhandahålla hjärtstartare i Far Inns lokaler inom snar framtid. 

Beslut skickas till 
Björn Bäckström SD 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 50 

Motion angående arbetsförhållanden inom äldreomsorgen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-08-30 
Beslut utskott OoS 2022-03-21 §22 

Ärendet 
Vänsterpartiet har genom Maria Sandgren Loa lämnat in en motion angående arbetsförhållanden 
främst på Björkdungen under pandemin. 

Maria Sandgren Loa föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
I. Arbetsscheman med delade turer avskaffas. 
2. Att förhållandet med tidbank avskaffas för att de anställda ska kunna använda sin lediga tid till 

återhämtning och själva kunna förfoga över sin lediga tid. 
3. Att alla ska erbjudas heltid och att detta ska schemaläggs utan tidbank. 

Bedömning 
Omsorg och stöd utreder frågan. Berörda medarbetare har fått möjlighet att yttra sig i frågan via en 
enkät. Resultatet visar att 47% önskar fast schema 26% vill ha påverkningsbart schema och 26% vill 
ha en kombination av fast och påverkningsbart schema. 
Omsorg och stöd kommer att använda enkätresultatet som underlag för diskussion, skapa mer kunskap 
genom omvärldsbevakning samt försöka arbeta fram ett förslag på ledningsgruppens planeringsdag i 
maj. 

Beslut skickas till 
Maria Sandgren Loa, Vänsterpartiet 
Verksam hetschef 

i,/' (/{te_ 
O~nmdens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 14 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 51 

Motion biståndsbedömd egentid 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att behovet kan tillgodoses genom 
verkställighet av befintlig insats. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-06-14 

Ärendet 
Anna-Karin Byström (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att Omsorg och stöd ska: 

1. Se över möjligheten till biståndsbedömd Egen tid i kommunens äldreomsorg. 
2. Att en tydlig beskrivning tas fram om hur och till vad "Egen tid" ska användas. 

Bedömning 
Vägledning kring bistånds-handläggning enligt Sol inom omsorg och stöd är ett dokument som antogs 
i KS 2019. I dokumentet står att den enskilde har möjlighet att under två tillfällen på ett år byta ut städ 
insatsen mot till exempel invändig rengöring av frys och spisfläktfilter, fönsterputsning och 
gardinbyte. Verksamheten Omsorg och stöd anser att behovet kan tillgodoses genom verkställighet av 
befintlig insats. Dock behövs det en tydlig beskrivning av möjligheten som sedan implementeras i 
utförarverksamheten. Informationen måste dessutom lämnas till den enskilde redan vid gynnande 
beslut. 

Beslut skickas till 
Anna-Karin Byström Socialdemokraterna 
Verksamhetschef 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 52 

Medborgarförslag angående Laxholmen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Medborgarförslag inkommet 2021-04 

Ärendet 
Sigurd Svensson har inkommit med ett medborgarförslag angående att upprätta ett rum på Laxholmen 
för Munkfors historia med utställning och berättelser från Munkarnas tid där det bland annat framgår 
hur namnet Munkfors kom till. 
Förslagsställaren tror att en utsällning i ett särskilt rum på beskrivet tema skulle ge många besök av 
turister och skolor samt av invånarna och i Munkfors-Ransäter och de som flyttat från kommunen. 
Sigurd hänvisar till föreningar i Karlstad som sysslar med Munkarnas tidiga framfart .. 

Förslaget är en intressant men i dagsläget finns inte utrymme för ett genomförande i Laxholmen 
kulturhus. Verksamheten har en inriktning på utställningar av nutidskonst och lokalerna i sin helhet 
ska nyttjas till detta samt ha plats för kommunens skulpturdonation av Bo Englund. 
Fastigheten Laxholmen i övrigt är upptagen av Munkforsrevyn på våning två och på översta våningen 
av Arbetsmarknadsenheten samt daglig verksamhet. 

Beslut skickas till 
Sigurd Svensson 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 53 

Detaljplan Munkfors 9:67 m.fl 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar upprättad detaljplan för Munkfors 9:67 samt de av 9:35, Munkfors 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 
Antagandehandling från Miljö- och byggnämnden 
Förslag detaljplan Munkfors 9:67 samt del av 9:35, Munkfors kommun 

Ärendet 
Syftet med planläggningen är att bredda användningen så att det är möjligt att etablera andra 
verksamheter än handel inom planområdet. Detta uppnås i huvudsak genom att ändra områdets 
användning från handel (H) till centrum (C). 
Då Munkfors 9:67 sålts för ett specifikt ändamål tillåts i södra delen av området också verksamhet i 
form av insamling och lagring av vegetabiliska oljor (Zl ). Munkfors kommun har även planer på att 
flytta en återvinningsstation till området varför kvartersmarken också ges användningen teknisk 
anläggning- återvinningsstation (E 1 ). I norr avsätts ett område med naturmark (NATUR) som 
skyddszon kring en bäckravin samt för att möjliggöra öppen dagvattenhantering mellan 
kvartersmarken och bäcken. 
Planen upprättas med standard planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 

Granskning 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 15 september till och med 6 oktober 2021. 
De synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens kommentarer till dessa har 
redogjorts för i granskningsutlåtandet, som är en del av antagandehandlingen. 
Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändring av planförslaget: 
- En bestämmelse har införts om erosionsskydd för naturmarken i norr. 
- Vidare har ett antal mindre korrigeringar gjorts både i planbeskrivningen och plankartan 

Beslut skickas till 
Plan- och bygghandläggare Lindha Rothen 
Verksamhetschef service, Anna Grenholm 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 54 
Utökad budget enligt bidraget Skolmiljarden till lärande och 
stöd för 2022 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Lärande och stöd tilldelas en extra budget med 435 tkr för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 

Ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det 
statliga stödet med ett bidrag "Skolmiljarden" på 1,4 miljarder kronor för 2022. Syftet med tillskottet 
är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Munkfors kommun har tilldelats 435 tkr och bidraget 
avser lärande och stöds verksamhet. 
Rådet för kommunal redovisning (som styr kommunernas redovisning) har klassificerat bidraget som 
ett generellt statsbidrag och då måste intäkten bokföras på Finansförvaltningen. För att Lärande och 
stöd ska kunna ta del av pengarna behöver detta beslut om extra budget fattas. Lärande och stöd får 
själva fatta beslut om hur budgeten ska fördelas i detalj. 

Beslut skickas till 
Lärande och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 55 

Politiskt initiativ från Socialdemokraterna: Fria 
sommarlovsaktiviteter 
Kommunstyrelsens beslut 
Utskott/verksamhet service tillförs 60 000 kronor till finansiering av fria sommarlovsaktiviteter. 
Anslaget på 60 000 kronor finansieras ur budgetreserven. 

Beslutsunderlag 
Politiskt initiativ från Socialdemokraterna 

Ärendet 
Liksom under 2021 vill socialdemokraterna under 2022 tillhandahålla fria sommarlovsaktiviteter i 
form av idrottsskola och simskola. 
Av denna anledning föreslår socialdemokraterna att utskott/verksamhet service tillförs 60 000 kronor 
för finansiering av aktiviteterna. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef service 
Ekonomi 

~·· 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 56 

Delegeri ngsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Delegeringsärenden 

Beslut fattade av ordförande 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef/personalchef/ekonomichef/rektor 
Dnr 2022:497 
Beslut om grundbidrag 2022 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 20 av 21 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-11 

§ 57 

Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Anmälningsärenden 
Dnr: 2022/515 
Miljö- och byggnämnden: Budgetuppföljning februari 2022, verksamhetsplan 2022, internkontroll 
uppföljning202 l, internkontroll 2022 

Dnr: 2022:535 
Minnesanteckningar krishanteringsråd 2022-03-31 

Dnr: 2022:534 
Interreg Sverige-Norge kickoff 

Dnr: 2022:531 
Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur 

Dnr: 2022:524 
Protokoll Agera Värmland årsmöte 2022 

Dnr: 2022/508 
Drifts- och servicenämnden: Verksamhetsplan och budget 2022 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 21 


