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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm verksamhetschef 
Ulrica Thoren MBN § 26-29 
Anna Alisson MBN § 26-29 
Jolanta Nowicka, ekonom§ 26-43 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Information energi- och klimatrådgivningen, MBN 
Budgetuppföljning mars 
Information verksamhetschef 
Information om detaljplaneläget 
Information om investeringsläget 
IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag för bordtennisturnering "Månelius Trophy" 
IFK Munkfors: Ansökan evenemangsbidrag sommaridrottsskola 
Gamla Bruket, ansökan om evenemangsbidrag till Valborgsfirande 
"Logen E.G Geijer ansöker om evenemangsbidrag för teaterföreställning 
Medborgarförslag Säkrare parkering på Tallåsvägen vid Vårdcentralen 
Medborgarförslag om klistermärken till soptunnor: "Hundbajspåse välkommen" 
Kompiskortet 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 
Föreningen 6:e junikornrnitten ansöker om evenemangsbidrag för nationaldagsfirande 2022 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 26 

Upprop 
Utskottets beslut 
Uppropet godkänns . 

. /Jf 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 27 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2022-04-27 kl. 16.30. 
Till justerare utses Sickan Persson (S) och Peter Andersson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 28 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ärende 18, 6:e junikommitten ansöker om evenemangsbidrag för nationaldagsfirande 2022 läggs till 
föredragningslistan. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 29 

Information energi- och klimatrådgivningen, MBN 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 

Ulrika Thoren och Anna Alisson Forshaga kommun informerarar om sitt arbete som energi och 
klimatrådgivare. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 30 

Budgetuppföljning mars 
Dnr: KS 2022/555 

Utskottets beslut 
Utskottet för Service godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Jolanta Nowicka tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 
Bilaga: Budgetuppföljning Uppföljning per sista mars med helårsprognos 2022. 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar att följa budget. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 31 

Information verksamhetschef 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Kostenheten, vecka 19 tema närproducerat och elevernas favoriter. 
• Pågående arbete om miljööverenskommelser. 
• Regresskrav VA 
• Övergivet hus som förfaller 
• Överföringsledning 
• Entreprenader, höjda ersättningsnivåer med anledning av höjda bränslepriser. 
• Övertagande av Far lnn 
• Rekrytering personal. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

/2f 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 32 

Information om detaljplaneläget 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med detaljplaner. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

/2f 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 33 

Information om investeringsläget 

Utskottets beslut 
Verksamhetschefen får i uppdrag att utreda omfördelning av investeringsmedel. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med investeringar. 
Ledamöterna diskuterar vikten av att torget återställs, men det finns inga investeringspengar avsatta i 
år. 

Utskottet föreslår att verksamheten tar investeringsmedel från: 
• Fastighetsförvaltning system 450 tkr 
• Kommunhuset fönster och lamellmarkiser 3 000 tkr 
• Kommunhusets innertak 200 tkr 

Verksamhetschefen undersöker kostnader för att återställa torget och gå vidare med ett förslag till 
kommunstyrelsen på omfördelning. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 34 Dnr: KS 2022/411 

IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag för 
bordtennisturnering "Månelius Trophy" 

Utskottets beslut 
IFK Munkfors beviljas 6500 kr i evenemangsbidrag för bordtennisturnering "Månelius Trophy". 

Besluts underlag 
Ansökan evenemangsbidrag IFK Munkfors 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-04-04 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag till bordtennisturnering "Månelius Trophy", en 
hyllningstävling vid Munkfors Arena. 

IFK Munkfors anger att kostnaderna för bordtennisturneringen uppgår till 58 800 kronor och ansöker 
om 6500 kr från Munkfors kommuns evenemangsbidrag. Föreningen har i samband med annan 
ansökan lämnat in alkohol- och drogpolicy samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 

Ett evenemangsbidrag på 6500 kronor bedöms som rimligt utifrån kommunens regler och budgeterade 
medel. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors, kansli@ifkmunkfors.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och juster~res signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 35 Dnr: KS 2022/496 

IFK Munkfors: Ansökan evenemangsbidrag 
som maridrottsskola 

Utskottets beslut 
IFK Munkfors beviljas 35 500 kronor i bidrag för sommaridrottsskola 2022. 

Besluts underlag 
Ansökan evenemangsbidrag IFK Munkfors 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-04-0 I 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om bidrag till sommaridrottsskola 2022. Aktiviteterna har tidigare år varit 
mycket populära och är en viktig del i aktivitetsutbudet för unga i Munkfors kommun. 
Sommaridrottsskolan är kostnadsfri för deltagarna och den är även viktig ur ett folkhälsoperspektiv då 
den ger unga möjlighet att pröva på idrotter vilket medverkar till intresse för motion och friskvård. 
Sommaridrottsskolan är dessutom en arbetsplats för kommunalt feriearbete. 

IFK Munkfors anger att kostnaderna för sommaridrottsskolan uppgår till 35 550 kronor. Föreningen 
har i samband med annan ansökan lämnat in alkohol- och drogpolicy samt verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning. 

Kommunstyrelsen har anslagit 60 000 kr till sommarlovsaktiviteter. Anslaget ska räcka till 
sommaridrottsskola och simskola. 

Ett evenemangsbidrag på 35 000 kronor bedöms som rimligt utifrån kommunens budgeterade medel. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors kansli@ifkmunkfors.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 21 



Utskott service 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 36 Dnr: KS 2022/610 

Gamla Bruket, ansökan om evenemangsbidrag till 
Valborgsfirande 

Utskottets beslut 
Utskottet för service beviljar föreningen Gamla bruket 10 000 kronor i evenemangsbidrag till 
arrangemanget valborgsfirande 2022. 

Besluts underlag 
Ansökan om evenemangsbidrag från Gamla bruket 2022-04-05 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Föreningen Gamla Bruket ansöker om evenemangsbidrag till valborgsmässofirande 2022. 
Föreningen har bifogat policy rörande missbruk och jämställdhet. 
Valborgsmässofirandet är öppet för alla och inget inträde tas ut. 
Programmet uppges bestå av vårtal, vårsånger, brasa och fyrverkerier. 

Föreningen beräknar att kostnaderna för arrangemanget uppgår till totalt 11 300 kr. De ansöker om 
bidrag med 11 000 kr. 
Ett bidrag på 10 000 kronor för årets Valborgsfirande bedöms vara förenligt med kommunens 
budgeterade medel. 

Bidraget tas ut budget för föreningsbidrag 300 I. 

Beslut skickas till 
Föreningen Gamla bruket 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 37 Dnr: KS 2022/564 

"Logen E.G Geijer ansöker om evenemangsbidrag för 
teaterförestä 11 ni ng 

Utskottets beslut 
Logen E.G. Geijer beviljas 1 000 kronor i evenemangsbidrag för teaterföreställning "När vi ljuger, är 
det sant". 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 
Ansökan från Logen E.G. Geijer 

Ärendet 
Logen E.G. Geijer ansöker om evenemangsbidrag för en teaterföreställning, "När vi ljuger är det sant" 
i Stensdalens ordenshus den 24 april. 
Föreningen ansöker om I 000 kronor. 
Föreningen har tidigare lämnat in alkohol- och drogpolicy samt redovisning av verksamhet och 
ekonomi. 

Ett bidrag på 1 000 kronor anses förenligt med kommunens regler och budgeterade medel. 

Beslut skickas till 
Logen E.G. Geijer (cannon-sigge@hotmail.com) 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 38 Dnr: KS 2021/705 

Medborgarförslag Säkrare parkering på Tallåsvägen vid 
Vårdcentralen 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förslås avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2021-12-06 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-04-04 

Ärendet 
Sigurd Svensson föreslår i sitt medborgarförslag att man ska måla linjer som visar parkering förbjuden 
vid vårdcentralens övergångställe på Tallsåsvägen. Söder ut från Sunnmans väg bör det sitta en skylt 
med parkering förbjuden mot Blia. 

Tekniska enheten anser att förslaget innebär att trafikregler ska markeras på vägen. Detta är inte 
förenligt med riktlinjerna i Vägar och gators utformning (VGU). Alla trafikregler kan inte skyltas och 
markeras. Alla som framför ett fordon som kräver körkort är skyldiga att känna till reglerna om 
parkering vid övergångställen, korsningar och utfarter. Tekniska enheten anser att för att uppnå en 
bättre och långsiktig efterlevnad av trafikreglerna är en bättre lösning att kommunal trafikövervakning 
införs i kommunen. 

Beslut skickas till 
Sigurd Svensson 

/2/J 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 39 Dnr: KS 2022/410 

Medborgarförslag om klistermärken till soptunnor: 
"Hundbajspåse välkommen" 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget beviljas. 

Jäv 
Eric Henriksson (S) deltar inte i överläggningen och beslut i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Medborgaförslag inkom 2022-03-17 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Hundägare Madelene Fröden tycker att det är för glest med hundlatriner i kommunen och föreslår att 
kommunen ska trycka upp klistermärken att dela ut till de kommuninvånare som har egen soptunna. 
På klistermärket ska det stå" Var så god och släng din hundbajspåse här". Den kommuninvånare som 
vill sätter upp klistermärket på sin soptunna så att hundägaren kan slänga hundbajspåsen. 

Verksamheten service och kundtjänst anser att det är ett bra komplement till befintliga hundlatriner 
och kan i bästa fall minska nerskräpningen med hundbajspåsar. 
Kostnaden för att trycka upp klistermärken är liten och ryms inom budgeten för park- och 
gaturenhållning. Fastighetsägare som sätter upp klistermärke på sin soptunna ansvarar själv för att det 
inte orsakar lukt eller annan olägenhet och kan inte begära ytterligare hämtning av sitt kärl än vad det 
abonnemang som fastighetsägaren har medger. 

Medborgarförslaget föreslås därmed beviljas. 

Beslut skickas till 
Madelene Fröden 
Madelene.froden@hotmail.com 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 40 

Kompiskortet 

Dnr: KS 2021/789 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för Kompiskortet samt att kostnader 
förenade med användandet tas från verksamhet 3001 Föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14 
Riktlinjer för kompiskortet 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2022-02-14 beslutat införa ett s.k. Kompiskort under förutsättning att Hagfors 
kommun också gör det. Kommunstyrelsen ger verksamheten service i uppdrag att utforma förslag till 
riktlinjer för kompiskort som ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Kompiskortet är ett kort till personer över 12 år med beviljade insatser enligt LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen) för att underlätta för att delta i 
meningsfulla fritidsaktiviteter. Innehavaren av kompiskortet har möjlighet att ta med sig en stödperson 
på olika kultur- och idrottsevenemang där det är gratis för stödpersonen om innehavaren betalar. Den 
stödjande personen kan vara en personal, kompis, granne eller familjemedlem. 

Förenings- och folkhälsostrateg har tagit fram förslag till riktlinjer för Kompiskortet. 

Om en förening kan påvisa en betydande inkomstförlust kopplat till kompiskortet kan den ansöka om 
extra medel hos den kommun som personerna kommer ifrån, kostnaden tas då från verksamhet 3001 
Föreningsbidrag. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef service 
Enhetschef LSS 
Förenings-och Folkhälsostrateg 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 41 

Delegeringsärenden 
Dnr: KS 2022/253 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 

Beslut fattade av verksamhetschef 
KS 2021/413 Försäljning av tomtmark 2: 147. 

Park och trädgårdsarbetare två st. 

Beslut fattade av enhetschef, Teknisk chef 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av kommunchef, kommunalråd 
KS/2021 :698 - Köp av fastigheterna Munkfors 9: 13 och 9:66 (Far Inn) 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 42 

Anmälningsärenden 
Dnr: KS 2022/252 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
KS/2022:573 - Avsiktsförklaring, Värrnlandsstrategin "Ett hållbart Värmland som förändrar världen" 
Transport with Zero Pollution in the Baltic Sea Region 

KS/2022:569 - Beslut från Naturvårdsverket, om bidrag för installation av laddningspunkter för 
elfordon 

KS/2022:459 - RF-SISU Värmland, redovisning av stöd till idrotten i Munkfors 2021 

KS/2022:395 - Uppdatering kring kommunernas klimatanpassningsrapportering i Klira 

KS/2022:393 - Remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anl. av invasionen av 
Ukraina. 

KS/2022:354 - Begäran om yttrande, A 118.931/2022 1 maj 2022. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 21 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-04-20 

§ 43 Dnr: KS 2022/621 

6:e [unikornmittån ansöker om evenemangsbidrag för 
nationaldagsfirande 2022 

Utskottets beslut 
6:e junikomrnitten beviljas 5 000 kronor i evenemangsbidrag för nationaldagsfirande 6 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från 6:e junikommitten 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Ärendet 
6:e junikornmitten ansöker om evenemangsbidrag för nationaldagsfirande. Firandet är öppet för 
alla och någon entreavgift tas inte ut. Under dagen bjuds bland annat musikunderhållning, 
aktiviteter och prisande av årets företagare. Kostnaderna beräknas uppgå till 20 000 kronor. 
Föreningen 6 junikomrnitten ansöker om evenemangsbidrag med 5 000 kr. Till ansökan har 
föreningen bifogat sin alkohol- och drogpolicy liksom program från 2019 års arrangemang för att 
med det visa hur man tänker sig upplägget för årets firande. 

Bedömningen är att ett evenemangsbidrag till föreningen 6 junikomrnitten är förenligt med 
kommunens regler för evenemangsbidrag. Utifrån kommunens budgeterade medel 
föreslås därför att ett bidrag på 5 000 kronor beviljas. 

Bidraget tas ur budget för föreningsbidrag 3001. 

Beslut skickas till 
6:e junikornmitten (Birgitta Svensson: bikesvensson@hotmail.com) 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 21 


