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BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Digital justering
PARAGRAFER § 97-§ 118

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

Thony Liljemark
ORDFÖRANDE

Mathias Lindquist
JUSTERARE

Jörgen Hedeås
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BESLUTANDE

LEDAMÖTER

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

ERSÄTTARE

/DeltagarlistaErsättare/

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef
Anna Falk, verksamhetschef lärande och stöd § 97-99 och 
föredragning
Björn Fogelberg, ekonomichef § 97-99 och föredragning
Sara Josefsson, verksamhetschef omsorg och stöd § 97-99 
och föredragning
Anna Grenholm, verksamhetschef service § 97-99 och 
föredragning
Thony Liljemark, kommunsekreterare
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare och fastställande av tid för justering
Godkännande av föredragningslistan
Kommunchefens information
Förslag budgetramar 2023
Förslag till kommunfullmäktiges mål 2023
Budgetuppföljning
Remiss regionala serviceprogrammet
Medfinansiering Klarälvsloppet
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med risk- 
missbruk och beroende
Förstudie gällande integrerade beroendemottagningar – vuxna 25 år och äldre
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund
Årsredovisning Värmlands läns kalkningsförbund
Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023
Redovisning partistöd 2021
Tilläggsanslag till investering i kommunal ledningsplats
Riktlinjer våld i nära relationer
Riktlinjer för avgift vid placering
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Avgift till Klarälvens vattenvårdsförbund
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden

Comfact Signature Referensnummer: 48144SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-09-12

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 4 av 28

§ 97

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.
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§ 98

Val av justerare och fastställande av tid för justering
Kommunstyrelsens beslut
Jörgen Hedeås (C) utses att justera dagens protokoll. Digital justering.
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§ 99

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändring: Ärendena Rapportering SoL och LSS ej 
verkställda gynnande beslut samt revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning utgår.

Efter att föredragningslistan godkänns föredrar tjänstepersonerna sina ärenden. Därefter ajourneras 
sammanträdet för partivisa överläggningar.
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§ 100

Kommunchefens information
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar

 Sommaren har varit relativt lugn

 Ukraina: Inget nytt gällande flyktingar från Ukraina

 Forsnässkolan: Renoverings/byggnadsarbeten pågår. Tar lite tid men slutresultatet kommer bli 
mycket bra

 Forsnäshallen: Vattenskadan är snart åtgärdad
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§ 101

Förslag budgetramar 2023
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetramar för 2023.

Ärendet
Förslag till budgetramar för 2023 presenteras för kommunstyrelsen.
 
Verksamhet      Budget 2022    Generell uppr  särskilda tillägg   Försl, budg 2023    2024       2025
Kommunledning  40 644              813                  1 796                               43 253      44 118    45 000
Utskott OoS         99 593             1 992                2 053                               103 638    105 414  107 593
Utskott LoS         109 002           2 180                2 541                               113 723    115 482  116 542
Utskott service    15 657             313                     -546                                 15 424      15 732    16 047

Summa                264 976           5 298                5 844                                276 043  280 751  285 187

Beslutet skickas till
Ekonomi
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§ 102

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfullmäktiges mål för 2023.

Förslag till kommunfullmäktiges mål för 2023:

Den attraktiva medborgarkommunen

•En positiv befolkningsutveckling
•Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i minst 4 kulturevenemang i Munkfors/Ransäter
•Förbättrade elevresultat i skolan
•Skapa praktikplatser, arbetsmarknadsåtgärder eller liknande i kommunens alla verksamheter för 
personer långt från arbetsmarknaden

Den attraktiva företagskommunen

•Minst 25 genomförda företagsbesök.
•Näringslivsrankning inom topp 100.
•Nyföretagar-träffar 4ggr/år.
•Tillgänglig industrimark

Den attraktiva föreningskommunen

•Antal föreningar fler än 65.
•Minst 6 föreningsträffar per år.
•Föreningsforum-träffar 4ggr/år.

Den hållbara kommunen

•Öka antalet fordon med eldrift i koncernen.
•Klimat/miljö-träff.
•Källsortering i kommunens verksamheter ska öka.
•Verka för att förbättra laddningsinfrastrukturen för elfordon.
•Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030 och knyta verksamheterna till målen inom Agenda 2030

Den attraktiva arbetsgivarkommunen

•Sjukfrånvaro <5% i kommunens verksamheter
•God arbetsmiljö (Tillbud/Avvikelser/Olyckor)
•En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät)
•Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Finansiellt mål

•Ekonomiskt resultat ska ge ett överskott med minst 1% i förhållande till kommunens eget kapital.
•Investeringar: Kommunen låneskuld ska hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i 
huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar, framförallt 
inom avgiftsfinansierad verksamhet.
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§ 102 (forts)
•Taxor och avgifter:
Avgifternas andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska, skall 
det finnas ett politiskt beslut om detta.
•Ekonomisk rapportering:
En kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos skall upprättas per den sista februari. 
april, augusti och oktober. Övriga månader görs en ekonomisk avstämning enligt önkemål. Vid 
avvikelser skall åtgärder för att hålla en budgetram redovisas.
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§ 103

Budgetuppföljning per den sista augusti med 
helårsprognos
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorg och stöd att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till 
beslutad budget och återrapportera vid kommande kommunstyrelsemöte.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12.
Budgetuppföljning per den sista augusti med helårsprognos 2022.

Ärendet  
Enligt bokföring tom sista augusti är årsprognosen för kommunens resultat +6,4 mkr (april +1,4). 
Budget är +1,7 mkr. Prognoser: Lärande och stöd +0,3 mkr (bättre än budget), Omsorg och stöd -1,3 
mkr, Service -0,4 mkr, övriga verksamheter följer budget. Finansförvaltningens prognos är +6,0 mkr. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till
Ekonomi
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§ 104

Remiss regionala serviceprogrammet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut att remissvaret blir att Munkfors kommun inte har några synpunkter på 
Region Värmlands remissutgåva.

Beslutsunderlag
Region Värmlands remissutgåva.  
Enhetschefen för näringsliv- tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05

Ärendet  
Region Värmland har utarbetat ett förslag till Regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030. En 
förutsättning för att kunna sträva mot denna vision är att det råder ett ömsesidigt samspel mellan 
landsbygder och städer, där hela länets styrkor och förutsättningar tas tillvara och där man tillsammans 
driver utvecklingen framåt.  För att alla ska kunna leva och bo i Värmland, oavsett bostadsort, krävs 
kommersiell service i form av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet. 
Det regionala serviceprogrammet –handlar om hur Region Värmland tillsammans med Länsstyrelsen 
Värmland, kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället med flera kan agera och samverka för att 
stärka förutsättningarna för kommersiell service i alla delar av Värmland.
Genom regionala serviceprogrammet finns stöd att söka för både rådgivning, investeringar, drift och 
utvecklingsprojekt för att skapa och stödja regionala och lokala initiativ. Arbetet med stöd till service i 
landsbygder sker på flera nivåer. Bland annat är det ett av regeringens verktyg för att nå en hållbar 
regional utveckling i hela landet. 
Region Värmland har ansvar för att ta fram det regionala serviceprogrammet och att genomföra 
uppdraget tillsammans med privata, ideella och offentliga aktörer i Värmland.

Remissvar från Munkfors kommun senast 2022-10-07

Beslut skickas till
Senast 2022-10-07 till region@varmland.se, ange Diarienummer RUN/220207
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§ 105

Medfinansiering Klarälvsloppet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkfors kommun medfinansierar Klarälvsloppet med 50 tkr för 2022

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-09-05
Ansökan med evenemangsbudget från Klarälvsloppet

Ärendet  
Klarälvsloppet ansöker om medfinansiering på 50 tkr för genomförande av loppet 24-25 september
Loppet som körs på Klarälvsbanan från Uddeholm genom Munkfors beräknas i år locka 650 nationella 
deltagare och 200 internationella deltagare. Många av de startande tillhör världselit men loppet lockar 
även motionärer från många olika länder.
Klarälvsloppet ägs av Svenska rallyt AB men eftersom rallyt nu flyttat till Umeå har en 
överenskommelse gjorts som innebär att ägandet i närtid övergår till Uvåns näringslivscenter i 
Hagfors.

Beslut skickas till
Klarälvsloppet
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§ 106

Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala 
mottagningar för unga 13-25 år med risk- missbruk och 
beroende
Kommunstyrelsen beslut

1. Munkfors kommun godkänner inte rapporten som underlag för samverkan
2. Munkfors kommun vill samverka gällande målgruppen i syfte att träffa överenskommelser 

mellan kommun och Region. Samverkan ska ske i befintliga verksamheter inom Munkfors 
kommun och Vårdcentralen i Munkfors i enlighet med God och nära vård och 
samsjuklighetsutredningens intentioner.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-09-05
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk 
skadligt bruk och beroende, inkom 2022-06-09

Ärendet  
Detta inriktningsdokument är ett underlag för etablering av en Länsgemensam mottagning och lokala 
mottagningar för unga i Värmland. Tanken är att det ska utmynna i samverkansöverenskommelser 
mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. Målgruppen för mottagningarna är ungdomar 
och unga vuxna 13–25 år som är i riskzonen för eller har utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller 
beroende av alkohol, narkotika, dopning eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk 
eller social problematik, samt deras närstående. Huvudmannaskapet är delat mellan
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kommunerna arbetar enligt SoL och hälso- och sjukvården enligt 
HSL.
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till tidigare rapport om 
en Länsgemensam beroendemottagning för unga samt en Fördjupad analys inom Region Värmland. 
Samtliga länets 16 kommuner och Region Värmland har lämnat synpunkter på rapporten som gick ut 
på remiss 2019/2020.
Den Länsgemensamma mottagningen och de lokala mottagningarna ska vara lättillgängliga 
verksamheter för unga samt dennes anhöriga samt för andra aktörer/verksamheter den unga kan vara 
aktualiserad i. Ett nära samarbete ska finnas mellan de integrerade verksamheterna och andra 
verksamheter som möter unga, unga vuxna, t. ex elevhälsa, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, 
Första linjen unga, Barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatriska öppenvården, Frivården samt andra 
former av integrerade mottagningar som Beroendecentrum och Riddarnäset. Verksamheterna ska både 
ha en rådgivande och samarbetande funktion med andra aktörer.

Målet är att individen ska komma till en verksamhet med samlad kompetens och erbjuda samtida vård 
för olika tillstånd, där socialtjänstdelen ansvarar för psykosocial utredning, stödåtgärder och 
behandling och hälso- och sjukvårdsdelen för psykologisk och medicinsk omvårdnad, utredning och 
behandling.
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§ 106 (forts)
Verksamheterna ska arbeta med insatser enligt Nationella riktlinjer och medicinska riktlinjer inom 
området samt övrig evidens – med avseende behandling av riskbruk, skadligt bruk/beroende, psykisk 
sjukdom/symtom samt psykosociala stödåtgärder. Kunskap om medicinska, psykologiska och sociala 
aspekter mellan individ, familj och samhälle ska finnas. Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas 
mellan huvudmännen för att underlätta informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. De 
planerade integrerade verksamheterna går i linje med SKRs Handlingsplan mot missbruk och 
beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer 13-29 år (2019), 
samsjuklighetsutredningens inriktning om integrerade mottagningar, den planerade nya 
socialtjänstlagens del om lättillgänglig vård utan biståndsbeslut Hållbar Socialtjänst, God och Nära 
vårdarbetet i länet med inriktning på en mer personcentrerad vård.

Inriktnings dokumentet är att betrakta som ett förslag på hur en länsgemensam mottagning och lokala 
mottagningar kan organiseras och bemannas. Slutgiltig bemanning, kompetens och andra detaljer kring 
exempelvis lokaler överlämnas åt parterna att komma fram till i kommande överenskommelser.

Munkfors svar

Munkfors kommun anser att 

- länet ska invänta beslut om huvudmannaskap för missbruk och beroendevård innan utredning 
av länsgemensam beroendemottagning utreds och tecknandet av gemensam 
samverkansöverenskommelse. 

- kommun och region på lokal nivå kan samordna och samverka  i God och nära vårds och 
samsjuklighetsutredningens anda för att komma igång med samverkan skyndsamt och för att 
inte tappa fart i väntan på beslut om huvudmannaskapet för missbruk och beroendevård.  

- Kommunen ställer sig inte bakom förslaget med lokal mottagning med säte i Hagfors.

Kommunen anser inte att målgruppen kommer att besöka en lokal mottagning i Hagfors och 
även med mobil verksamhet i Munkfors så tror vi att vi får ett bättre utfall om Regionens 
resurser istället läggas på befintlig vårdcentral i Munkfors för att säkerställa bemanning av 
läkare, psykolog som kan samverka med befintlig personal i kommunens socialtjänst samt 
andra verksamheter i enlighet med God och nära vård och samsjuklighetsutredningen. 
Munkfors kommun kan dock se att behovet kan se annorlunda ut i en stor kommun.

Beslut skickas till
par.johansson@forshaga.se senast 30 september 
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§ 107

Förstudie gällande integrerade beroendemottagningar – 
vuxna 25 år och äldre”.
Kommunstyrelsen beslut

 Länet ska invänta beslut om huvudmannaskap för missbruk och beroendevård innan utredning 
och tecknandet av gemensam samverkansöverenskommelse.

 Munkfors kommun godkänner inte inriktningsdokumentet som underlag för fortsatt 
samverkan. 

 Munkfors kommun vill samverka gällande målgruppen i syfte att träffa överenskommelser 
mellan kommun och Region. Samverkan ska ske i befintliga verksamheter inom Munkfors 
kommun och Vårdcentralen i Munkfors i enlighet med God och nära vård och 
samsjuklighetsutredningens intentioner.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-09-05
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk 
skadligt bruk och beroende, inkom 2022-06-09

Ärendet  
Detta inriktningsdokument är ett underlag för etablering av en Länsgemensam mottagning och lokala 
mottagningar för unga i Värmland. Tanken är att det ska utmynna i samverkansöverenskommelser 
mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. Målgruppen för mottagningarna är ungdomar 
och unga vuxna 13–25 år som är i riskzonen för eller har utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller 
beroende av alkohol, narkotika, dopning eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk 
eller social problematik, samt deras närstående. Huvudmannaskapet är delat mellan
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kommunerna arbetar enligt SoL och hälso- och sjukvården enligt 
HSL.
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till tidigare rapport om 
en Länsgemensam beroendemottagning för unga samt en Fördjupad analys inom Region Värmland. 
Samtliga länets 16 kommuner och Region Värmland har lämnat synpunkter på rapporten som gick ut 
på remiss 2019/2020.
Den Länsgemensamma mottagningen och de lokala mottagningarna ska vara lättillgängliga 
verksamheter för unga samt dennes anhöriga samt för andra aktörer/verksamheter den unga kan vara 
aktualiserad i. Ett nära samarbete ska finnas mellan de integrerade verksamheterna och andra 
verksamheter som möter unga, unga vuxna, t. ex elevhälsa, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, 
Första linjen unga, Barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatriska öppenvården, Frivården samt andra 
former av integrerade mottagningar som Beroendecentrum och Riddarnäset. Verksamheterna ska både 
ha en rådgivande och samarbetande funktion med andra aktörer.

Målet är att individen ska komma till en verksamhet med samlad kompetens och erbjuda samtida vård 
för olika tillstånd, där socialtjänstdelen ansvarar för psykosocial utredning, stödåtgärder och 
behandling och hälso- och sjukvårdsdelen för psykologisk och medicinsk omvårdnad, utredning och 
behandling.
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§107 (forts)
Verksamheterna ska arbeta med insatser enligt Nationella riktlinjer och medicinska riktlinjer inom 
området samt övrig evidens – med avseende behandling av riskbruk, skadligt bruk/beroende, psykisk 
sjukdom/symtom samt psykosociala stödåtgärder. Kunskap om medicinska, psykologiska och sociala 
aspekter mellan individ, familj och samhälle ska finnas. Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas 
mellan huvudmännen för att underlätta informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. De 
planerade integrerade verksamheterna går i linje med SKRs Handlingsplan mot missbruk och 
beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer 13-29 år (2019), 
samsjuklighetsutredningens inriktning om integrerade mottagningar, den planerade nya 
socialtjänstlagens del om lättillgänglig vård utan biståndsbeslut Hållbar Socialtjänst, God och Nära 
vårdarbetet i länet med inriktning på en mer personcentrerad vård.

Inriktnings dokumentet är att betrakta som ett förslag på hur en länsgemensam mottagning och lokala 
mottagningar kan organiseras och bemannas. Slutgiltig bemanning, kompetens och andra detaljer kring 
exempelvis lokaler överlämnas åt parterna att komma fram till i kommande överenskommelser.

 
Under december 2019 togs beslut i den politiska styrgruppen för missbruk och beroende i Värmland 
att regionen fick uppdraget att utreda förutsättningar för integrerade beroendemottagningar för vuxna 
25 år och äldre. I oktober 2021 anställdes Linda Svensson som processledare för detta uppdrag. 
Processledarens primära uppgift har varit att kartlägga det aktuella läget gällande missbruk och 
beroende i Värmlands län samt fortsätta dialoger med ledning och styrning för missbruk och beroende 
i Värmland om behov av lokala beroendemottagningar för vuxna. En rapport med förslag på hur dessa 
verksamheter kan byggas upp skulle arbetas fram för presentation för ledningen inom missbruk och 
beroende i länet. 

Utgångsläget var att arbeta fram ett förslag på en modell för integrerade beroendemottagningar för 
vuxna från 25 år, men under tiden har det också framkommit många frågor kring fortsatt utveckling 
och brister i vårdkedjor inom området skadligt bruk och beroende i Värmland. Rapporten har därför 
formats på så sätt att förutom förslaget på modell för integrerade mottagningar i länet, så beskrivs och 
ges förslag på utvecklingsområden inom beroendevården i Värmlands län. 

I rapporten beskrivs samtidigt parallella processer som pågår på nationell nivå, exempelvis 
omställningen till nära vård som på många sätt går hand i hand med det som 
samsjuklighetsutredningens förslag på reform föreslår. Grunden i förslagen som beskrivs i denna 
rapport är utifrån det aktuella delbetänkandet som kom i november 2021 gällande 
samsjuklighetsutredningen. 

Beslut skickas till
Linda.svensson3@regionvarmland.se
Verksamhetschef
IFO chef
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§ 108

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för år 2021.
Kommunfullmäktige beviljar direktionens ledamöter 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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§ 109

Årsredovisning Värmlands läns kalkningsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 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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§ 110

Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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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§ 111

Redovisning partistöd 2021
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
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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§ 112

Tilläggsanslag till investering i kommunal ledningsplats
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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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§ 113

Riktlinjer för våld i nära relationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för våld i nära relation.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för våld i nära relation 
Tjänsteskrivelse, daterat 2022-06-13

Ärendet  
Under 2021 träde ett antal lagar och förordningar i kraft. Ett nytt brott kallat barnfridsbrott, 4 kap. 3§ 
Brottsbalken (1962:700), träde den 1 juli 2021. För att förebygga våld och andra övergrepp i nära 
relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Till 
socialtjänstens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller 
andra övergrepp ska ändra sitt beteende, 5 kap 11 a § SoL. Utifrån de föreändringas som har sket i 
lagstiftningen har riktlinjerna för våld i nära relation uppdaterats utifrån aktuell lagstiftning. 

Beslut skickas till
Anna-Lena Andersen, IFO chef 
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§ 114

Riktlinjer för avgift vid placering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för avgift vid placering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-13
Riktlinjer för avgift vid placering

Ärendet  
I socialtjänstlagen (SoL) 8 kap §1 står det ” Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte 
kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut 
ersättning för uppehållet av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed 
jämförbara medel får vård och behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. 
Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra 
stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning. Om ett barn genom socialnämndens 
försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader enligt grunder 
som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som 
avser barnet. Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämt 
enligt 2 §. ”

Socialtjänsten i Munkfors har fast det är lagstadgad möjligt inte tagit ut egenavgift vid placering. 
Riktlinjerna ska fungera som styrdokument för de handläggare som beslutar om placeringar. 
Handläggarna ska vid varje enskild placering rutinmässigt göra en ekonomisk beräkning. Beslut om 
avgift ska tas eller inte kommer att göras individuellt i varje ärende. 

Beslut skickas till
Anna-Lena Andersen, IFO chef 
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§ 115

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-13
Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Ärendet  
Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra 
ekonomiska förmåner. Det är välfärdssystemets yttersta skyddsnät, och bestämmelserna i 
socialtjänstlagen anger att var och en i första hand är skyldig att göra sitt yttersta för att klara sin egen 
försörjning.
Ekonomiskt bistånd ska också vara förebyggande och rehabiliterande, och insatserna ska utformas 
både för att avhjälpa det aktuella behovet och för att stärka den enskildes möjlighet att bli 
självförsörjande.

Syftet med riktlinjerna är:
Att fungera som socialtjänstens styrdokument för de handläggare som utreder och fattar beslut om 
bistånd. Att bidra till mer enhetliga bedömningar för att garantera likställighet och rättssäkerhet.

Riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd uppdateras vid behov för att säkerställa att aktuell 
lagstiftning används i handläggningen av ärende gällande ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen har 
inkommit med en ny handbok gällande handläggning av ekonomiskt bistånd. riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd i Munkfors kommun har uppdaterat utifrån den nya handboken gällande 
handläggning av ekonomiskt bistånd.

Beslut skickas till
Anna-Lena Andersen, IFO chef 
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§ 116

Avgift till Klarälvens vattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna årsavgiften till Klarälvens vattenråd om 6 000 kr. 

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-08-30
Miljö- och byggnämnden § 87 2022-08-23

Ärendet  
Samtliga kommuner inom Klarälvens avrinningsområde behöver bidra med en medlemsavgift för att 
vattenrådets verksamhet ska kunna fortsätta att bedrivas långsiktigt. 
Ordförandeskap och mycket annat arbete bedrivs idag ideellt. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnämnden (mbn@forshaga.se
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§ 117

Delegeringsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Beslut fattade av

Ordförande

Dnr: 2022/1133 Borgensförbindelse

Kommunchef

Dnr: 2022/1133 Borgensförbindelse

Dnr: 2022/918: Fullmakt för ansökan om tillstånd enligt väglagen

Dnr: 2022/970: Beslut om tjänsteförrättande kommunchef

Dnr: 2022/985: Hyresavtal vallokaler

Beslut fattade av verksamhetschef/enhetschef/personalchef/ rektor/MAS

Dnr 2022/997: Överenskommelse munhälsa

Dnr 2022/1101: Aktivitetsbidrag

Dnr 2022/1185: Ledarutbildningsbidrag

Dnr 2022/1178: Grundbidrag till förening
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§ 118

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Anmälningsärenden 
Dnr 2022/1104: Länsstyrelsen: Beslut om skyddsobjekt

Dnr 2022/1129: Överförmyndarnämnden: Budgetuppföljning

Dnr 202/1138: Miljö och byggnämnden: Budgetuppföljning

Dnr 2022/1194: Begäran från NWT angående kommunens representation

Dnr 2021:479: Valmyndigheten Nyhetsbrev

Dnr 2022/998: Förvaltningsrätten: Dom i mål nr 1865-22 (socialtjänst)

Dnr 2022/1106: Förvaltningsrätten: Dom i mål nr 2924-22 (socialtjänst)

Dnr 2022/964: Fackförbundet Kommunal: Skrivelse angående lönesättning

Dnr 2022/1190: Begäran att få ta del av kommunens rutiner för post covid
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