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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. 
SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige
SÄTTS UPP 2022-10-04
TAS NED 2022-10-26
FÖRVARINGSPLATS

UNDERSKRIFT

Thony Liljemark

PLATS OCH TID Munkfors förenings- och konferenscenter
2022-09-27, kl. 18:30-18.50

BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Digital justering  
PARAGRAFER § 70-§ 80

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

Thony Liljemark
ORDFÖRANDE

Pia Falk § 70-72, 74-80          Jörgen Hedeås § 73
JUSTERARE

Nicklas Hartwig (S)                Björn Bäckström (SD)
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BESLUTANDE

LEDAMÖTER

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

ERSÄTTARE

 
 
 
 
  
 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef
Mats Almemark, revisor
Thony Liljemark, kommunsekreterare
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av föredragningslistan
Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund
Årsredovisning Värmlands läns kalkningsförbund
Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023
Redovisning partistöd 2021
Tilläggsanslag till investering i kommunal ledningsplats
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Tack för mandatperioden
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§ 70

Upprop
Kommunfullmäktiges beslut
Uppropet godkänns.
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§ 71

Val av justerare och tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Till justerare utses Nicklas Hartwig (S) och Björn Bäckström (SD). Digital justering.
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§ 72

Godkännande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 73

Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund
Kommunfullmäktiges beslut

 Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för år 2021godkänns.

 Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Jäv

Pia Falk (S) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-30 
Revisionsberättelse för år 2021
Granskning av bokslut 2021

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund

Ärendet  
Värmlands läns Vårdförbunds direktion har översänt årsredovisning för år 2021 
jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för behandling och 
ställningstagande angående ansvarsfrihet.

Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat på plus 301 tkr. Budgeterat resultat för 
2021 var 324 tkr.

Revisorerna bedömer att den finansiella måluppfyllelsen är förenlig med de 
finansiella målen för 2021 eftersom samtliga finansiella mål uppfylls. Den 
verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara förenlig med de 
verksamhetsmässiga målen eftersom 9 av 12 verksamhetsmål uppfylls.
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns.

Beslut skickas till
Värmlands läns vårdförbund (par.johansson@forshaga.se)
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§ 74

Årsredovisning Värmlands läns kalkningsförbund
Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige godkänner Värmlands läns kalkningsförbunds årsredovisning för 2021.

 Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-08-30
Årsredovisning 2021 Värmlands läns kalkningsförbund
Revisionsberättelse

Ärendet  
Värmlands läns kalkningsförbund har översänt årsredovisning för 2021 samt revisionsberättelse.
Förbundet redovisar för 2021 ett negativt resultat på -151 tkr för verksamheten.
Enligt kommunallagens balanskrav ska underskott återställas inom tre år för att förbundet ska klara 
kommunallagens krav på ekonomi i balans. Det finns inget sparat balanskravsresultat från tidigare år. 
Årets underskott ska återställas inom tre år.

Revisorernas granskning av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att verksamheten bedrivits 
i enlighet med förbundsordningen och förbundets ändamål. Revisorerna bedömer att räkenskaperna är 
rättvisande och att de presenteras i årsredovisningen i enlighet med lagen om kommunal redovisning. 
Revisorernas samlade bedömning är att förbundet och dess direktion genomfört verksamheten och 
verkat i den riktning medlemskommunerna avsett vid bildandet av kommunalförbundet.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
godkänns.

Beslut skickas till
Värmlands läns kalkningsförbund
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§ 75

Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta 28 631 kr i egenavgift till Värmlands läns kalkningsförbund för 
2023.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-09-05
Skrivelse från Värmlands läns kalkningsförbund 2022-06-08

Ärendet  
Värmlands läns kalkningsförbund har översänt underlag för avgift till förbundet för år 2023.
Avgiften beräknas utifrån den kalkningsplanering som görs av länsstyrelsen tillsammans med 
Värmlands läns kalkningsförbund där Munkfors kommun såsom huvudman är medlem.
Enligt kalkningsplanen för år 2023 beräknas totalt 164 ton kalk spridas inom Munkfors 
kommun. Beräknad totalkostnad är 185 587 kr varav kommunens egenavgift är 28 631 kr.

Beslut skickas till
Värmlands läns kalkningsförbund
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§ 76

Redovisning partistöd 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och lägger redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag
Partiernas redovisningar

Ärendet  
Enligt kommunallagen ska partierna senast 30 juni året efter det år de erhållit kommunalt 
partistöd lämna in en redovisning för hur partistödet använts. 
I de fall ett parti inte lämnar in redovisning i enlighet med kommunallagens föreskrifter kan 
kommunfullmäktige besluta att detta parti inte erhåller partistöd för det kommande året.
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Sverigedemokraternas redovisningar är inkomna i rätt tid och 
uppfyller kraven i kommunallagen samt Munkfors kommuns bestämmelser gällande redovisning av 
partistöd. Vänsterpartiets redovisning är för sent inkommen men då orsaken är tekniska problem som 
medfört att partiets redovisningsperson inte haft möjlighet att ta del av mailutskick om 
redovisningsskyldigheten, får förseningen anses ha en godtagbar förklaring och förseningen bör därför 
inte påverka partiets partistöd för 2023.

Beslut skickas till
De politiska partierna
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§ 77

Tilläggsanslag till investering i kommunal ledningsplats
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 915 000 kr till investeringsbudgeten för investeringar i 
kommunal ledningsplats i Kommunkontoret.

Beslutsunderlag
Förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Munkfors kommun, MSB 2022-06-30
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse

Ärendet  
Kommunfullmäktige har för 2022 anslagit 1,7 miljoner till investering i kommunal ledningsplats i 
Kommunkontoret, inkl. reservels-aggregat. Under början av 2022 har en dialog med MSB hållits om 
den kostnadsbudget och de åtgärder som föreslagits. Under dialogen framkom att det reservels-
aggregat som föreslagits är för litet med tanke på att laddplatser för elbilar kommer att behövas. 
Dessutom behövs helt nya elinstallationer inuti fastigheten. I projektet ingår också carport för bilarna, 
nya ljudisolerade vikbara väggar mellan rummen i ledningsplatsen samt åtgärder för it-säkerhet. För 
att upprätthålla värme i samband med ett elbortfall installeras också en elpatron i fastigheten. Projektet 
har därför blivit av större omfattning än vad som var planerat när budgeten på 3,5 miljoner sattes. Den 
nu föreslagna lösningen har en kostnad på knappt 5,4 miljoner och kommunen erhåller om allt utförs 
50 % i bidrag.

Projektet kan genomföras under 2022 och 2023.

Beslut skickas till
Ekonomi
Tekniska enheten
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§ 78

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisade ärenden anses anmälda. 

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-12
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§ 79

Informationsärenden
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar:

 Befolkningsutveckling/arbetslöshet: Inga stora förändringar

 Arbetsmiljöverkets inspektion: Godkänt och avslutad

 Hjärtstartare för placering i centrum: Beställd men tyvärr lång leveranstid 

 Ekonomi: Räknar med högre räntor och betydligt högre kostnader för drivmedel och 
livsmedel

Tillbakablick på mandatperioden 2018-2022

 2018: HVB-hem för ensamkonmande barn och unga avvecklades. Fiberutbyggnad

 2019: Renovering av Forsnässkolan påbörjades. Nya sporthallen invigdes. Påbörjade arbetet 
med förskolan villa Tallbacken. Fiberutbyggnad

 2020: Pandemi. Invigning Tallbacken förskola

 2021: Fortsatt pandemi. Inissionfastigheten färdigställdes. Fortsatt renovering Forsnässkolan

 2022: Kriget i Ukraina har färgat året. Lokalerna vid Forsnässkolan färdigställdes. Arbete med 
utemiljön pågår

Allmänt

 Kommunens ekonomi stabil – hög måluppfyllelse i verksamheterna

 Varit fyra bra år för Munkfors kommun

Kommunchefen tackar för gott samarbete med politiken under mandatperioden.
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§ 80

Tack för mandatperioden
Ordförande Pia Falk tackar för mandatperioden.
Kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist tackar för mandatperioden.
Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 25 oktober.
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Pia Falk
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702661426)
IDENTIFIKATIONS-ID: 23272fe659ce49568fcf9621c79e4af6
DATUM & TID: 2022-09-29 09:54:49 +02:00

NAMN: Jörgen Hedeås
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46733750069)
IDENTIFIKATIONS-ID: 41d75c0b785942e09595ee731b935fb1
DATUM & TID: 2022-09-29 10:25:42 +02:00

NAMN: Nicklas Hartwig
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46738122021)
IDENTIFIKATIONS-ID: 69ccc664ab744db7b9046d6bd002e9b4
DATUM & TID: 2022-09-29 10:34:09 +02:00
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NAMN: Björn Bäckström
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705292933)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4fb3ed9171f3440f92cd98778927dfba
DATUM & TID: 2022-09-30 13:19:06 +02:00

NAMN: Thony Liljemark
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730611135)
IDENTIFIKATIONS-ID: c9b07f72b8bb46489b8e10e8760fe300
DATUM & TID: 2022-09-30 14:31:22 +02:00
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