
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-10-10

__________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. 
SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen
SÄTTS UPP 2022-10-13
TAS NED 2022-11-06
FÖRVARINGSPLATS

UNDERSKRIFT

Thony Liljemark

PLATS OCH TID Kommunhuset, Älven
2022-10-10, kl. 16:00-17.10. Ajournering kl. 16.35-17.00.

BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Digital justering  
PARAGRAFER § 121-§ 133

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

Thony Liljemark
ORDFÖRANDE

Mathias Lindquist (S)
JUSTERARE

Eric Henriksson (S)
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Kommunen som förenar  

Sida 2 av 16

BESLUTANDE

LEDAMÖTER

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Anna-Karin Byström (S) ersätter Mathias Andersson (S)
Annette Felixson (S)
Nicklas Hartwig (S), fr. kl. 16.25
Jörgen Hedeås (C)
Eric Henriksson (S)
Urban Karlsson (C)
Sickan Persson (S)

ERSÄTTARE

ÖVRIGA 
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Björn Fogelberg, ekonomichef. § 121-123 och föredragning
Therese Pettersson, personalchef. § 121-123 och 
föredragning
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare. Digital justering
Godkännande av föredragningslistan
Delårsbokslut
Riktlinje för visselblåsning
Bo Englundstipendiet
Revidering kommunstyrelsens delegeringsordning
Redovisning motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag om åtgärder längs del av Fryksdalsvägen för säkrare gång- och cykeltrafik
Ansökan om kommunalt bidrag för projekt gällande Kvarnbäcken inom Munkfors kommun 
fiskevårdområdesförening
Rapportering SoL och LSS gynnande ej verkställda beslut
Delegeringärenden
Anmälningsärenden
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§ 121

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.
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§ 122

Val av justerare. Digital justering
Kommunstyrelsens beslut
Till justerare utses Eric Henriksson (S).
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§ 123

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändring: Ärendena 5, 9,10,11,12 och 17 utgår.

Efter godkännande av föredragningslistan föredrar tjänstepersonerna sina respektive ärenden. Därefter 
ajourneras sammanträdet för partivisa överläggningar.
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§ 124

Delårsbokslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten för 2022. 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten för granskning till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05.
Delårsrapport 2022 Munkfors kommun.

Ärendet  
Munkfors kommuns delårsrapport för 2022 innehåller delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos. Delårsbokslutet för kommunen visar på ett positivt resultat på 14,0 mkr per 
31/8. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 6,4 mkr. Budgeten är på 1,7 mkr. 
Verksamheternas årsprognos visar ett underskott på -1,3 mkr budget. Finansförvaltningen 
har en prognos som är 6,0 mkr bättre än budget. Koncernens resultat per 31/8 är 20,6 mkr.

Prognosen för hur väl målen klaras är bra och pekar mot en måluppfyllelse på 79 % för 
målen. Prognosen för investeringarna pekar mot ett utfall på 38,5 mkr (budget är 30,8 mkr). 

Beslut skickas till
Ekonomi
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§ 125

Riktlinje för visselblåsning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Munkfors kommuns riktlinje för visselblåsning. 

Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27

Ärendet  
En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om 
missförhållanden på en arbetsplats. Rapporterande personer ska kunna använda visselblåsarsystemet 
anonymt och skyddas mot repressalier. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att 
verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner. 

Från och med 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare 
med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. (Fr.o.m. 17 december 2023 gäller kravet 
även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.) 

Syftet med Munkfors kommuns riktlinje för visselblåsning är att i de väsentligaste avseendena lägga 
fast ordningen och organisationen inom kommunen för de interna rapporteringskanalerna och 
förfarandena för rapportering och uppföljning, allt enligt visselblåsarlagens krav. 

Beslut skickas till
Personalchef
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§ 126

Bo Englundstipendiet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Petter Hjerpe stipendiet på 10 000 kronor. Stipendiet delas ut 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-09-26
Statuter Englundstipendiet

Ärendet  
Det i Munkfors kommun 2017 inrättade Englundstipendiet ska gå till någon som gjort en insats för 
Munkfors kommun. Petter Hjerpe föreslås bli 2022 års Englundstipendiat.
Motiveringen lyder: 
”Årets stipendiat är kulturellt mångfacetterad, en naturbegåvning när det gäller skapandet i både sitt 
måleri samt inom musiken”. Han tog Munkfors ut i Europa musikaliskt och han
tog Laxholmen Kulturhus besökare med storm som konstutställare 2022. En värdig mottagare av årets 
Englundstipendium.” 

Beslut skickas till
Petter Hjerpe
Bo Englund
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§ 127

Revidering kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen gällande från 2022-11-
01 

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-10-06
Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Ärendet  
Från och med 17 juli 2022 gäller lagen (2021:890) om skydd för personer som anmäler 
missförhållanden (visselblåsarlagen). Kommunen har upphandlat extern juridisk hjälp att göra steg ett 
i hanteringen när en anmälan kommer in, en så kallad mottagarfunktion.  Därefter vid beslut om 
utredning behövs en delegation från kommunstyrelsen. En uppdatering av kommunens 
delegeringsordning föreslås enl. följande.

För utredning delegerar kommunstyrelsen uppdraget till personalchef med kommunchef som ersättare.

Beslut skickas till
Akten
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§ 128

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

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-09-30

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 april 

2022:

Dnr: 2021/7 
Motion egentid i hemtjänsten. Motionen besvarad av kommunfullmäktige 2022-04-26

Dnr: 2021/432 
Motion om arbetsförhållanden i äldre- och demensvården. Motionen avslogs av kommunfullmäktige 
2022-04-26 

Dnr: 2021/425 
Motion om hjärtstartare. Motionen avslogs av kommunfullmäktige 2022-04-26

Dnr: 2022/519 
Medborgarförslag om Laxholmen. Medborgarförslaget avslogs av kommunfullmäktige 2022-04-26

Följande motioner och medborgarförslag har vid rapporteringstillfället inte behandlats av 

kommunfullmäktige

Dnr: 2021:584
Medborgarförslag om åtgärder längs del av Fryksdalsvägen för säkrare gång- och cykeltrafik

Dnr: 2022:1318
Medborgarförslag om skydd mot olyckor

Beslut skickas till
Kommunsekreterarna

Comfact Signature Referensnummer: 50598SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-10-10

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 12 av 16

§ 129

Medborgarförslag om åtgärder längs del av 
Fryksdalsvägen för säkrare gång- och cykeltrafik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lämna in önskemål till region Värmland om att ärendet prioriteras i 
Regional plan

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2021-10-29
Tjänsteskrivelse 2022-06-22

Ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet längs Fryksdalsvägen. 
Förslagsställaren önskar att det etableras en säker möjlighet för cyklister och gångtrafikanter att 
använda den del av Fryksdalsvägen som nu inte har en trottoar. Förslaget innebär att räcken sätts upp 
likt på gångvägen längs väg 62.  

Service bedömning

Att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är viktigt. Service håller med förslagsställaren om 
att det finns ett behov av en gång- och cykelväg i aktuellt område för att minska risken för skador på 
oskyddade trafikanter som går och cyklar längs vägen till och från befintlig gång- och cykelväg och 
busshållplats. Service anser också att trafiksituationen för oskyddade trafikanter är otydlig i området, 
många går och cyklar i fel riktning på fel sida av vägen eftersom gång- och cykelbana eller trottoar 
saknas och dessutom korsas vägen på många platser utan att det finns varning för detta.  
 
Åtgärden ansluter till och ligger inom vägområde för Trafikverkets vägar därför har service varit i 
kontakt med Trafikverket i ärendet. Tyvärr finns inga medel avsatta för åtgärden. Kommunen kan 
vända sig till Region Värmland för att få denna åtgärd prioriterad. Då är det Trafikverket som utför 
åtgärden med medel från regionplan. Kommunen kan också välja att medfinansiera åtgärden till 100%. 
Då tecknas avtal mellan kommunen och Trafikverket. Ett sista alternativ är att förlägga gångvägen 
utanför vägområdet. Då krävs enbart medfinansieringsavtal med Trafikverket för eventuella passager.  
 
Service bedömer att p.g.a. närliggande verksamheter och bostäder är bäst att ha gång- och cykelvägen 
i anslutning till vägen. Kommunen har ingen mark i området utan enskild mark behöver tas i anspråk. 
Kommunen bör därför arbeta för att ärendet prioriteras i regionplanen. 

Beslut skickas till
Förslagsställaren.
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§ 130

Ansökan om kommunalt bidrag för projekt gällande 
Kvarnbäcken inom Munkfors kommun 
fiskevårdområdesförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening 10 000 kr i bidrag för 
att inventera Kvarnbäckens status. 

Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor inkom 2022-07-06
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-07-13

Ärendet  
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening har beviljats ett bidrag på 40 000 
kronor ur LOVA (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö) för att undersöka Kvarnbäckens 
status enligt projektbeskrivning. Föreningen har erhållit en offert från SGS Analytics Sweden AB för 
att genomföra projektet till en kostnad på 50 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag för den del 
som LOVA-bidraget inte täcker (10 000 kronor).

Kvarnbäcken rinner från myrar på Sunnehöjden via Bråtbäcken och vidare mot sydost och genom 
Munkerud vid Hallarna och mynnar ut i Klarälven söder om Balkan i Munkerud. Vid Hallarna i 
Munkerud finns ett naturligt vandringshinder i form av en brant klippa och vi tycker det vore mycket 
intressant att undersöka om och hur flora och fauna skiljer sig uppströms respektive nedströms detta 
vandringshinder

Beslut skickas till
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening
Verksamhetschef
Ekonomiavdelningen 
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§ 131

Rapportering SoL och LSS gynnande ej verkställda beslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07
Individrapporter

Ärendet  
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre 
månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 2, 2022 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera.

Beslut skickas till
Kommunensrevisorer
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§ 132

Delegeringärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns

Beslut fattade av

Ordförande

Kommunchef

Dnr: 2018:172:  Pub-avtal Ernst&Young

Dnr: 2022:1367: Avtal extern mottagningsfunktion visseblåsartips 

Verksamhetschef, ekonomichef, personalchef

Dnr: 2018:172: Pub-avtal Adda AB

Beslut fattade av enhetschef, rektor, annan tjänsteperson
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§ 133

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Anmälningsärenden

Dnr: 2022:1348: Budgetuppföljning och protokoll Överförmyndarnämnden

Dnr: 2022:1350: Delårsrapport Drifts- och servicenämnden

Dnr: 2022:1297: Omförhandling av samarbetsavtal om gemensam miljö- och byggnämnd
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