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Comfact Signature Referensnummer: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Mathias Lindquist (S) 
Pia Falk (S) 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Mathias Andersson (S) 
Annette Felixson (S) 
Karin Jensen (S) ersätter Nicklas Hartwig (S) 
Jörgen Hedeås (C) (fr. kl. 17.27) 
Peter Andersson (S) ersätter Eric Henriksson (S) 
Urban Karlsson (C) 
Sickan Persson (S) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel kommunchef 
Thony Liijemark, kommunsekreterare 
Anna Grenholm, verksamhetschef service § 56-58 
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 56-58 
Sara Josefsson, verksamhetschefOoS, § 56-58 
Therese Pettersson, personalchef, § 56-58 
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 56-58 
Nathalie Andersson, kommunikatör,§ 56-58 

Ordförandens ochjusterares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 2 av 25 

Corn (act Signature Rclerc11s11u111111cr: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

ÄRENDEN 
Upprop 
val av justerare och fastställande av tid och plats för justering 
Godkännande av föredragningslistan 
Kommunchefens information 
Planavtal Rudstorp I : 18 
Årsredovisning 2021 Klasam 
Finansiering Leader 
Förlusttäckningsbidrag hembygdsföreningen i Ransäter 
8 udgetuppfö lj ni ng 
Kommunikationsstrategi 
Medborgarförslag om alkohol- och droginformation 
Medborgarförslag om säkrare parkering på Tallåsvägen vid vårdcentralen 
Medborgarförslag om klistermärken till soptunnor gällande hundbajspåsar 
Riktlinjer och finansiering kompiskort 
Systematisk arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 
Uppföljning internkontroll OoS 2021 
Detaljplan Munkåsen 3:158 
Påbörjande av renovering av torget 
Avtal yrkesvux 
Delegeringsärenden 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 25 

Com fact Signature Refere11s11u111111er: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 56 

Upprop 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 25 

Cornfact Signature Rerere11s11u111111er: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 57 

val av justerare och fastställande av tid och plats för 
justering 
Kommunstyrelsens beslut 
Till justerare utses Pia Falk (S). Digital justering. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 25 

Co111 fact Signature Rdere11s11u111111er: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 58 

Godkännande av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan godkänns med tillägg av följande ärenden: Detaljplan Munkåsen 3: 158, påbörjande av renovering av 
torget samt avtal yrkesvux. 

Efter godkännande av föredragningslistan föredrar tjänstepersonerna sina repsektive ärenden. Därefter ajourneras 
sammanträdet för partivisa överläggningar. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 25 

Comfact Signature Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 59 

Kommunchefens information 
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar. 

Ukraina: 
• Boendeplatserna finns iordningställda men är ännu inte tagna i anspråk 

Sommarplanering i kommunens verksamheter: 
• Sommarplaneringen pågår. Bemanningsläget är hyfsat bra men det finns fortfarande 

semestervikariat som behöver bemannas 

Forsnässkolan: 
• Upphandling av iordningställande av utemiljön vid Forsnässkolan pågår 
• Upprustning av skollokalerna fortsätter, allt åtgärdas och fräschas upp 

Löneöversyn: 
• Klart förutom för lärare och vårdförbundet 

Visselblåsarfunktion: 
• Upphandlas tillsammans med Karlstad kommun 

Ledningsgruppen: 
Strategidag för ledningsgruppen hålls denna vecka på onsdag 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 25 

Comlact Signature Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 60 

Planavtal Rudstorp 1: 18 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sökande planbesked. Sökanden står för kostnader för planändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Ansökan om planbesked 

Ärendet 
Anna Grenholm, fastighetsägare till fastigheten Rudstorp I: 18 ansöker om planbesked för att ändra 
byggnadsplan från 1954. Sökanden önskar en planändring där prickmark tas bort för att möjliggöra 
byggnation av en carport. Fastighetsägaren betalar kostnaderna för planändringen enligt upprättat 
planavtal. 

Beslut skickas till 
Anna Grenholm 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 25 

Co111 fact Signature Rd'erc11s11u111111cr: 38 I 42SI::: 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 61 

Årsredovisning 2021 Klasam 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

I. Kommunfullmäktige godkänner Klarälvdalens samordningsförbunds årsredovisning för 2021. 
2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Årsredovisning Klarälvdalens samordningsförbund 2021 
Revisionsberättelse 

Ärendet 
Klarälvdalens Samordningsförbund har översänt årsredovisning för år 2021 jämte revisionsberättelse 
för behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet visar år 2021 ett resultat på 350 935 kr. Det egna kapitalet uppgår till 
I 721 000 kr. 

Revisorerna bedömer att styrelsen i Klarälvdalens Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Mathias Lindquist S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende. Sickan Persson (S) agerar 
ordförande på denna paragraf. 

Beslut skickas till 
Klarälvdalens samordningsförbund (förbundschef)) 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 25 

Com (act Signature Referensnummer: 38 I 4'.2SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 62 

Finansiering Leader 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering för programmet LEADER 7-sam Värmland med 
296 000 kronor per år för perioden 2023-2027. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Ärendet 
Munkfors kommun har ansökt om medlemskap i LEADER 7-sam Värmland för 
programperioden 2023-2027. 
Det finns sedan tidigare ett beslut om att vi ska medfinansiera under förutsättning att vi blir 
beviljade medel så vi kan starta ett LEADER-område. Nu är budgeten för ansökan satt och 
beslutad medfinansiering betalas ut årsvis i förskott. 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Projekt- och utvecklingsledare 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 25 

Com Iact Signature Referensnummer: 38 l 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 63 

Förlusttäckningsbidrag hembygdsföreningen i Ransäter 
Kommunstyrelsens beslut 
Hembygdsföreningen i Ransäter beviljas 609 tkr i förlusttäckningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Rekvisition från hembygdsföreningen i Ransäter 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-10 § 147 om förlusttäckningsbidrag för Ransäters 
hembygdsförening. Enligt beslutet kan förlusttäckningsbidrag utfalla med som mest hela 
lönekostnaden för en tjänst per år. 

2021-04-12 §27 beslutade kommunstyrelsen om förlusttäckningsbidrag för åren 2022 och 2023 med 
samma villkor som i beslutet från 2018. 

Budgeterade medel för förlusttäckningsbidraget är 500 tkr. 
Enligt rekvisitionen har hembygdsföreningen i Ransäter haft kostnader uppgående till 609 tkr för en 
tjänst under 2021. 
Mellanskillnaden I 09 tkr föreslås finansieras via kommunstyrelsens budgetreserv. 

Beslut skickas till 
Hembygdsföreningen i Ransäter 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 25 

Corn (act Signature Referensnummer: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 64 

Budgetuppföljning 
Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 

Besluts underlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09. 
Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 2022. 

Ärendet 
Enligt bokföring tom sista april är årsprognosen för kommunens resultat+ 1,4 mkr (februari+ 1,7). 
Budget är+ I, 7 mkr. Omsorg och stöd redovisar en prognos på -0,7 mkr, övriga verksamheter följer 
budget. Finansförvaltningens prognos är +0,4 mkr. En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Ekonomichef 

Ordförandens ochjusterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 25 

Comfact Signature Referensnummer: 38 l 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 65 

Kommunikationsstrategi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Munkfors kommuns kommunikationsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 
Kommunikationsstrategi 

Ärendet 
Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur vi med hjälp av kommunikation ska 
uppnå kommunfullmäktiges mål samt levandegöra Vision 2030 - en kommun som förenar. Strategin 
är ett vägledande dokument som beskriver hur vi som representerar Munkfors kommun ska arbeta med 
intern och extern kommunikation i olika sammanhang, kanaler och mot olika målgrupper. Med 
utgångspunkt i kommunikationsstrategin kan sedan separata aktivitets- och kommunikationsplaner tas 
fram för funktioner, verksamheter eller projekt. 

Beslut skickas till 
Personalchef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 13 av 25 

Com lact Signature Referensnummer: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 66 

Medborgarförslag om alkohol- och droginformation 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Sigurd Svenssons medborgarförslag avslås med hänvisning till att 
arbetet redan genomförs. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2021-12-06 
ANDTS samordnares tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Ärendet 
ANDTS arbetet innehåller många olika delar där information till eleverna är en del. 
Information är viktigt och arbetet med detta förbättras ständigt. Tobaksfri duo är en av aktiviteterna 
för att förebygga rökning den vänder sig till elever med start i åk 5. Tobaksfri duo arbetar vi med varje 
år. 
Vartannat år genomförs undersökningen om elevers drogvanor i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Vi får 
resultaten även från våra elever som går i åk 2 i andra kommuner. Där ligger Värmland i framkant då 
andra regioner genomför med större intervall mellan undersökningarna. 
Polisen gör besök i skolan och på fritidsgården i åk 8 för att informera om alkohol/ droger och vad 
som händer när man blir straffmyndig. Här försöker vi ha en dialog med ungdomarna. 
I samband med skolavslutningen anordnas drog och alkoholfria aktiviteter då vi vet att 
skolavslutningen är en tid när många provar alkohol för första gången. 
Utöver detta finns frågorna med i utbildningen och flera informationsinsatser görs löpande även från 
yngre år men då med betoning på föräldrarna. 

Beslut skickas till 
Sigurd Svensson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 25 

Cornfact Signature Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 67 

Medborgarförslag om säkrare parkering på Tallåsvägen vid 
vårdcentralen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår 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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 25 

Com Iact Signature Referensnummer: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 68 

Medborgarförslag om klistermärken till soptunnor gällande 
hundbajspåsar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget beviljas. 

Beslutsu nderlag 
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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 25 

Com (act Signature Referc11s11u111111er: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 69 

Riktlinjer och finansiering kompiskort 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för Kompiskortet samt att kostnader 
förenade med användandet tas från verksamhet 300 I Föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens bes! ut 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 300 I 
Föreningsbidrag. 

Beslut skickas till 
V erksamhetschef service 
Enhetschef LSS 
Förenings-och folkhälsostrateg 
Ekonomavdelningen 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 25 

Comfact Signature Relere11s11u111111er: 3814'.:'.SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 70 

Systematisk arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och tackar för redovisningen. 

Besluts underlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 

Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen har utfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende 2021. 
Resultatet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är de instanser som har det 
övergripande arbetsro i lj öansvaret. 

Beslut skickas till 
Personalchef. 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 25 

Comfact Signature Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 71 

Uppföljning internkontroll OoS 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-03. 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2021 omsorg 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 omsorg och stöd bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
V erksamhetschef omsorg och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 25 

Cornfact Signature Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 72 

Detaljplan Munkåsen 3:158 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Munkåsen 3: 158, Munkfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar daterade 2022-04-14 (planbeskrivning, plankarta och 
sam rådsredogörelse) 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Protokollsutdrag MBN 2022-04-26 

Ärendet 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra utbyggnad av bostadskomplement norr om 
befintlig bostadsfastighet M unkåsen 3: 15 8. 
Detta uppnås genom att med ny planläggning ändra användningen från allmän platsmark PARK till 
kvartersmark, bostäder (8). 
Planen upprättas med begränsat standardförfarande enligt PBL 20 I 0:900 (SFS 2021 :788), 
vilket innebär att planen kan antas direkt efter samrådet om alla berörda parter aktivt 
godkänner förslaget och inga ändringar behöver göras i planförslaget. 
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 4 - 29 mars 2022. Samtliga berörda 
sakägare har inkommit med sitt godkännande av planförslaget. Dessa tillsammans med 
kommunens kommentarer finns i samrådsredogörelsen. 
Inkomna svar har inte föranlett några förändringar av planförslaget och detaljplanen kan därmed gå 
vidare direkt till 
antagande. 

Beslut skickas till 
MBN 
Verksamhetschef service 

Ordförandens ochjusterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 25 

Co111 (act Signature Referensnummer: 38 I 42SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 73 

Påbörjande av renovering av torget 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela investeringsmedel enligt följande: 

• 2 400 000 kr från investeringsbudgeten till fönster på kommunhuset omfördelas till 
återställning av del av Torget 

• investeringen i nya fönster på Kommunkontoret skjuts till 2023. 

Beslutsunderlag 
Utskottet service § 33 2022.04-20 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerade den 20 april serviceutskottet om investeringsläget. 
Torgets renovering finns inte med i investeringsbudgeten för året. Efter de ledningsarbeten som har 
utförts behöver en större del av torget återställas. Tekniska enheten föreslår därför att den 
renoverings plan som togs fram 2017 /8 påbörjas och att investeringsmedel omfördelas från övriga 
projekt inom service verksamhet. Ledamöterna diskuterade vikten av att torget återställs, men är inte 
villiga att avstå från de asfalteringsarbeten som projekterats för året utan föreslår att verksamheten 
omfördelar investeringsmedel från nytt fastighetsförvaltningssystem, kommunhuset, nya fönster och 
lamellmarkiser samt innertak, totalt 3 650 tkr. 

Tekniska enheten har därefter tagit in en budgetoffert för återställning av en lämplig del av torget och 
föreslår följande: 

• 2 400 000 kr från investeringsbudgeten till fönster på kommunhuset omfördelas till 
återställning av del av Torget 

• investeringen i nya fönster på Kommunkontoret skjuts till 2023. 

Beslut skickas till 
Tekniska enheten 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 25 

Cornlact Sigunture Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 74 

Avtal yrkesvux 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning i Värmland. 

Beslutsunderlag 
SAMVERKANSAVTAL I VÄRMLAND: regional yrkesinriktad vuxenutbildning (bilaga 1) 
Rapporten "Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland" (bilaga 2) 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-04-27 

Ärendet 
En regional utredning från 2018 utförd av Public Partner framför uppfattningen att det krävs en ökad 
samverkan kring yrkesvux som sträcker sig utanför kommungränserna för att möjliggöra ett effektivt 
resursutnyttjande av den samlade resursen i syfte att förbättra kompetensförsörjningen. 

Den statliga utredningen "Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning" SOU 2020:33 under ledning av Lars Stjernqvist lämnar ett antal förslag 
gällande yrkesvux. 

Utredningens förslag: Vuxnas möjlighet att delta i yrkesutbildning i regionalt yrkesvux inom 
samverkansområdet ska öka. Det ska förtydligas i förordningen om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning att personer hemmahörande i ett samverkansområde fritt ska kunna 
söka till sådan utbildning som statsbidrag lämnas för och som erbjuds inom samverkansområdet. Den 
kommun som anordnar utbildningen ska ta emot en behörig sökande från en annan kommun i 
samverkansområdet om ansökan avser sådan utbildning som statsbidrag lämnas för. Om alla behöriga 
sökande inte kan antas till utbildningen, ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och 
en svag ställning på arbetsmarknaden. 

Utredningens förslag: Det ska förtydligas i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning att Skolverket vid sin fördelning av statsbidrag även ska beakta i vilken utsträckning 
utbudet av sådan utbildning som bidrag lämnas för tillgodoser behoven på hela arbetsmarknaden i de 
samverkande kommunerna. 

Utredningens förslag har därefter lett fram till propositionen "Dimensionering av gymnasial utbildning 
för bättre kompetensförsörjning" Prop 2021/22: 159 som behandlas av riksdagen den 16 juni och som 
i princip följer utredningens förslag. 

Rapporten "Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland", gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstad, togs fram i december 2021 för att ge beslutsfattare, 
tjänstepersoner och arbetsmarknadens parter ett diskussionsunderlag gällande ett samverkansavtal. 
Rapporten har delgivits kommunerna i Värmland, Region Värmland och arbetsmarknadens parter där 
synpunkter har framförts som beaktats inför att avtalsförslaget togs fram. 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 25 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 74 (forts) 

Genom samverkansavtalet skapas förbättrade möjligheter för; ökad kompetensförsörjning, ett breddat 
utbildningsutbud, förbättrade kontakter med arbetsmarknadens parter, ökade möjligheter till 
yrkesutbildning för individen, minskad arbetslöshet och ett minskat försörjningsstöd. 

Beslut skickas till 
Johan Kullander skoldirektör Karlstad kommun johan.kullander@karlstad.se 
V erksamhetschef lärande och stöd 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 25 

Cornfact Signnturc Referensnummer: 38142SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 75 

Delegeri ngsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Delegeringsärenden 

Beslut fattade av ordförande 

Beslut fattade av kommunchef 
Dnr: 2022:463 - Avtal Första linjen unga norra 

Beslut fattade av verksamhetschef/personalchef/ekonomichef/rektor/enhetschef 
Dnr: 2021/413 Försäljning av tomtmark 2: 14 7 

Dnr: 2022:353 - Swedish Film Licens Avtal, certifikat 2022, Fritidsgården 

Dnr: 2022:542 - Beslut om interkommunal ersättning vuxenutbildning 2 st 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 25 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-05-09 

§ 76 

Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Anmälningsärenden 
Dnr: 2022/682: Business Region Värmland: politisk representant i styrgruppen 

Dnr: 20222/483: Rapport från PWC: granskning av räddningstjänstförbundet 2021 

Dnr: 2022/379: Protokollsutdrag, reglemente och egenavgifter, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor 

Dnr: 2022/227: Verksamhetsskyddsanalys val 2022 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 25 

Cornfact Signature Ref'erc11s11u111111er: 38142SE 
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