
Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

MUNKFORS 
RANSÄTER 
Mw1kjor-s Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

Kommunhuset, lokal älven 
2022-10-26, kl. 08:00-12.00 
Ajournering 08.02-10.52 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 71-§ 86 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Eric Henriksson (S) 
JUSTE RARE 

Jörgen Hedeås (C) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Service 
2022-10-28 
2022-11-21 

Maria Lindqvist 

Comfact Signature Referensnummer: 5209 l SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm, verksamhetschef 
Jolanta Nowicka, ekonom§§ 71-74 
Kjell Bengtsson, enhetschef Tekniska§§ 71-74 
Monica Sonesson Olsson, Kostchef §§ 71-74 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 20 

Co111 lact Signatun; Rcl".-:re11,1111t11111cr: ~2091 Si: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Budgetdiskussion 
Budget 2023 
Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten -och avloppsanläggning 2023 
Renhållningstaxa 2023 
Detalj p lanepri ori teri ngar 
Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan 
Renhållningsordning 2022-2030 
Sammanträdestider 2023 service 
Medborgarförslag, Spång över Ransätermossen 
Information verksamhetschef 
Information investeringsläget 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 20 

Curnlac: Sig11ature f~efcre11s1rnmrnt:r- ~211') 151-· 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 71 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 20 

Cornfact Sig11ature Referensnummer: :i200 I sr"· 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 72 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker digitalt. 
Till justerare utses Jörgen Hedås (C). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 20 

c 'ornfact Signaturc Relerc11~11u111111cr· ::'-2t)C) I SI'. 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 73 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 6 av 20 

Cornluct Sign,nurc Rdcrc11s11u1111nc1·· ~2U9 ! SF 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 74 

Budgetdiskussion 

Utskottet ajournerar mötet och diskuterar budget 2023. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 7 av 20 

( 0111 f\1c1 Signaiurc Rcfcreusnurmuer: ~20C) I SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 75 

Budget 2023 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget och mål 2023 för Serviceutskottet. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 
Budget 2023 Service 

Ärendet 
Ett budgetförslag för 2023 har utarbetats för verksamhetsområde Service. Budgetförslaget innehåller 
mål och ekonomi. Budgetförslaget är lagt på 15 424 tkr vilket är den ram som service tilldelats. 

I budgetförslaget har elkostnader räknats upp med 4 %, matkostnader med 2 % och bränsle med 4 % 
jämfört med budget för 2022. Tillägg för förändringar i avtal med badentreprenör med 84 tkr. Under 
2023 finns bidrag för en heltidsanställning på Biblioteket. 

Avgifter för renhållning har ökats med 6 % på alla avgifter och för allmänna va-tjänster har 
grundavgiften ökats med 6 %. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 20 

( omfact Signature Referensnummer _,2!J9 I SI 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 76 

Justering av taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten - 
och avloppsanläggning 2023 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 höja grundavgifterna i 
brukningsavgifterna i Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antagen 
2014-12-09 med 6 %. I övrigt är taxan oförändrad. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetschef 2022-10-19 
Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Sammanfattning 
2014 antog Munkfors kommun en ny taxa för Munkfors kommun allmänna vatten- och 
avloppsanläggning och den gäller oförändrad därefter. För att uppnå ökad täckningsgrad med intäkter 
föreslås en ökning av grundavgifterna med 6 %. 

Ärendet 
Under 2021 uppstod ett minusresultat för vatten- och avloppsverksamheten på 514 tkr. Prognosen för 
2022 pekar på ett negativt resultat om ca 700 000 kr. Service föreslår därför en ökning av taxan för att 
uppnå en bättre täckningsgrad. En ökning av grundavgiften med 6 % på samtliga typer av avtal 
innebär en beräknad årlig intäktsökning om 388 000 kr. 
Kostnaden för ett vanligt avtal för en abonnent med en 2,5 kubikmeters vattenmätare blir med 6 % 
ökning 210 kr/år. 

I övrigt föreslås ingen ändring av befintlig taxa. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikatör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 9 av 20 

(',im Iact S1g11ature Rcl'erc11snurn111er: 52lJ') I SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 77 

Justering av renhållningstaxa 2023 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 höja samtliga avgifter i 
Renhållningstaxa antagen av 2021- I 2-2 I med 6 %. I övrigt är taxan oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Förslag till renhållningstaxa gällande från 2023-01-01 

Sammanfattning 
Gällande Renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige 2021-12-21. Avgifterna höjdes då med 4 % 
jämfört med tidigare taxa. Kostnader för renhållningen i form av entreprenadkostnader, skatter och 
avgifter fortsätter att öka. För att uppnå ökad täckningsgrad med intäkter föreslås en ökning av 
avgifterna med 6 %. 

Ärendet 
Renhållningsverksamheten resulterade 2021 i ett minusresultat på 720 000 kr. Prognosen för 2022 
pekar på ett negativt resultat om ca 250 000 kr. Service föreslår därför en ökning av taxan för att 
uppnå en bättre täckningsgrad. En ökning av avgifterna med 6 % på samtliga typer av avtal innebär en 
beräknad årlig intäktsökning om 278 000 kr. 
Kostnaden för några vanliga abonnemang är 
-14-dagars tömning med matavfall 2500 kr, en ökning om 140 kr/år 
- månadshämtning med matavfall 2015 kr, en ökning om 115 kr/år 
- kvartalshämtning med matavfall 1585 kr, en ökning om 90 kr/år. 
- osorterat 3185 kr, en ökning om 180 kr/år. 

I övrigt föreslås ingen ändring av befintlig taxa. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Verksamhetschef 
Kommunikatör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 20 

Cornluct Signmurc Rekre11s11ur111nt:r: ."'21J') I SF 



Utskott service 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 78 

Detaljplaneprioriteringar 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till prioriteringsordning av detaljplanearbeten för påbörjande 
under 2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Stadsarkitekten, planenheten i Forshaga som från och med i maj 2022 administrerar detaljplanearbetet 
och verksamhetschefen för service har gjort en prioriteringslista för vilka planarbeten som bör utredas 
samt genomföras under 2022 och 2023. 

Prioriteringen har gjorts utifrån att: 
I. de utredningsområden som finns i befintlig översiktsplan (ÖP 2013) är fortfarande aktuella 

och utredning bör påbörjas, 
2. centrumområdet har många planer med äldre genomförandetid och 
3. industrimark fortfarande behöver lokaliseras. 

Med förstudie nedan avses att bedöma betydande miljöpåverkan, vilken kan ligga till grund för fortsatt 
planarbete behov av ytterligare utredningar, samt inriktning på fortsatt arbete klargörs. 

Prioriteringslista 
Område Behov Önskvärt färdigställande 
Förstudie av Utredningsområde i ÖP Klar 2023-02-28 
bostadsområde på 
Munkåsen 
Förstudie av Utredningsområde i ÖP Klar 2023-06-30 
bostadsområde i Munkebol 
Förstudie av Utredningsområde i ÖP Klar 2023-06-30 
bostadsområden i Ransäter 
Centrumområdet Förstudie för Klart 2023-01-31 

bostadsbyggande i 
Centrumomrdet och 
sammanföring av flera äldre 
planer. Inkluderande 
befintliga plan för 
Tallåsvägen I O och g:a 
Solåsen. 

Förstudie för att hitta Planlagd industrimark som Klart 2023-04-30 
lämplig mark längs väg 62 kan tas i anspråk för 
för industri byggnation saknas 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 20 

Corn Iact Signature Relcre11s11u111111er· 521)91 Slc: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 78 (forts) 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 12 av 20 

Com Iact '-;ignawre Referensnummer --~2co I sr-· 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 79 

Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ny avfallsplan inte medför någon betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14 

Ärendet 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har tillsammans tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2022- 
2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya avfallsplanen medför någon betydande 
miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap § I andra stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

A vfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller genomförande av en åtgärd som 
anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål 
eller krav ställs i den nya avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 
inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger. 

Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller att förslaget till 
avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha 
betydande miljöpåverkan som kräver vidare undersökning med automatik. 
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att förslaget till avfallsplan inte 
medför en betydande miljöpåverkan utifrån miljöbalkens syfte. 

Inför utställning av förslag till Renhållningsordning och avfallsplan beslutade kommunstyrelsen i 
enlighet med ovanstående att planen inte får anses innebära betydande miljöpåverkan. Inget har 
framkommit i utställningsskedet som ändrar ställningstagandet. Slutligt ställningstagande görs av 
kommunfullmäktige. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef service 
Sunne kommun 
Torsby kommun 
Hagfors kommun 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 13 av 20 

(omfact Signat.ure Relere11s1w111111t:1-- ~211c) I ::il: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 80 

Renhållningsordning 2022-2030 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Renhållningsordning med föreskrifter, avfallsplan för 2022-2030 och 
bilagor. Beslutet förutsätter att samma beslut tas i Sunne, Torsby och Hagfors kommuner. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsordning med avfallsplan 2022-2030 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
En renhållningsordning med tillhörande föreskrifter och avfallsplan har tagits fram för Sunne, Torsby, 
Hagfors och Munkfors kommuner. Miljöbalken 15 kap. stadgar att det i varje kommun skall finns en 
renhållningsordning där en avfallsplan skall ingå. Renhållningsordningen innehåller lokala föreskrifter 
för hantering av avfall och avfallsplanen beskriver nuvarande förhållande och anger mål och tänkbara 
åtgärder inom avfallsområdet. 

Förslag till renhållningsordning har ställts ut för granskning under 4 veckor för att ge möjligheter för 
fastighetsägare, invånare och andra intressenter att komma med synpunkter. Inkomna synpunkter har 
bearbetats och i tillämpliga delar arbetats in i föreliggande renhållningsordning med avfallsplan. 

Från och med 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar. Arbetet med att 
möjliggöra detta har just påbörjats och det nya ansvaret innebär att en revidering av avfallsplan och 
föreskrifter kommer att behöva göras inför detta införande. 

Beslut skickas till 
V erksamhetschef service 
Miljö- och Byggnämnden för Forshaga och Munkfors 
Sunne kommun 
Torsby kommun 
Hagfors kommun 
Länsstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 20 

< 'om foc1 Signaune Reicrens11unrn1cr: 521J9 I SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 81 

Sammanträdestider 2023 service 

Utskottets beslut 
1 . Utskottet fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden. 
2. Sammanträdena börjar kl. 09.30 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11. 

Ärendet 
Verksamhetschefen för service föreslår nedanstående dagar för utskottets ordinarie sammanträden 
2023-01-01-2023-12-31 

Onsdag 25 januari 
" 22 februari 
" 22 mars 
" 12 april 
" 17 maj 
" 21 juni 
" 20 september 
" 18 oktober 
" 22 november 
" 20 december 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 20 

Cn11Jl~1LI Signatun.: Referensnummer: 52U9 I SI_. 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 82 

Medborgarförslag, Spång över Ransätermossen 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget genom att ta med åtgärden spång på 
Ransätersmossen i den grönplan (natur- och friluftslivsplan) som ska arbetas fram i samband med 
arbetet med ny Översiktsplan. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag inkom 2021-11-12 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Ärendet 
Erik Andersson har inkommit med ett medborgaförslag angående att bygga en spång över Ransäters 
mossen cirka 400 meter lång. Spången ska gå från västra till östra sidan av mossen. I en förlängning 
skulle det vara möjligt att göra en rundslinga och ansluta till promenadstråk längs Klarälven. 

Service bedömning 
Området öster om Klarälven, södra delen av kommunen saknar i dagsläget organiserade vandringsmål. 
Området ansluter till Klarälvsbanan och skulle därför kunna bli ett bra komplement till kommunens 
vandringsmål. Våtmarker som mossar är speciellt utpekade i länets miljö- och naturarbete och det går 
att söka bidrag för inventering av våtmarkernas status, behov av restaurering och åtgärder för natur 
och friluftsliv. Aktuell våtmark finns inte med i den nationella våtmarksinventeringen och dess 
naturvården verkar inte vara bedömda. Medborgarförslaget har diskuterats i kommunens 
vandringsgrupp och bedömningen är att det kan vara intressant och möjligt att genomföra, men att 
spänger kräver ett långsiktigt engagemang med tillsyn och underhåll. Kommunen har begränsade 
resurser för detta arbete. En ny led behöver därför övervägas noggrant utifrån målgrupp och övriga 
värden såsom behov av naturvård, klimatanpassning. 

Sammantaget ser service positivt på medborgarförslaget och anser att det bör användas i kommunens 
strategiska arbete med natur- och friluftslivsplan och tas med där som en åtgärd som kan gynna både 
friluftsliv och öka kunskaperna om våtmarker hos invånare och besökare. 

Beslut skickas till 
Erik Andersson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 20 

Cc,nit~ict S1g11ature Referensnummer 52119 I ~;l. 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 83 

Information verksamhetschef 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Anställt en ny GIS ingenjör 
Ny Förenings- och Folkhälsostrateg 
Städersättning, att söka hos Naturvårdsverket (plastförpackningar ute) 
Energiåtgärder 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 20 

Corulact Sig11a1ure Relcrc11~11t1111nH:T ~21J01Sl 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 84 

Information investeringsläget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 

Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om hur investerings läget ser ut. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 20 

Com 1:1cl Signature Rctcreusnummcr: 52(JC) I SJ: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 85 

Delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 

Beslut fattade av enhetschef 
KS 2022/1254 - [TRV 2022100341] Begäran om yttrande gällande transportdispens. 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 20 

Cnm Ian Signallin; Rcferensnurnmcr: 52tJ'j l SI: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-10-26 

§ 86 

Anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2022:1443 - Beslut TRV 2022_100341, transport husmodul 

KS/2022: 1395 - Begäran om kontaktperson i kommunen utifrån energibesparingsåtgärder 

KS/2022: 1346 - Kontaktuppgifter till miljöansvarig, båtskroten 

KS/2022:1314 - Beslut om riksintresse för kommunikationer - trafikslagens anläggningar 

KS/2022: 1294 - Kontakt vid avstängning av väg, PEAB 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 20 

Corn facl Sig1wturc Referensnummer: 521191 s1: 
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