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BESLUTANDE

LEDAMÖTER

Eva-Karin Nilsson (S) ersätter Mathias Lindquist (S)
Annette Felixson (S)
Björn Bäckström (SD)
Nicklas Hartwig (S) 
Urban Karlsson (C)
Pia Falk (S)
Torbjörn Thorèn (S) ersätter Eric Henriksson (S)
Staffan Jofjell (V)
Gunilla Sundqvist (S)
Tohni Trollvika (SD)
Karin Jensen (S) ersätter Mathias Andersson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Jörgen Hedeås (C)
Hans Backström (S) 
Eric Clifford (S)
Lars Olsson (SD)
Sickan Persson (S) 
Håkan Larsson (S)
Anna-Karin Byström (S)
Maria Sandgren Loa (V)
 

ERSÄTTARE

Håkan Jäder (V), ej tjänstgörande ersättare 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef
Björn Fogelberg, ekonomichef
Anna Falk, verksamhetschef lärande och stöd
Anna Grenholm, verksamhetschef service
Birgitta Svensson, kultur-, näringslivs- och turismchef § 98-
101
Petter Hjerpe, Englundstipendiat § 98-101
Mats Almemark, revisor
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare (digital justering)
Godkännande av föredragningslistan
Utdelning av Englundstipendiet
Föredragning av Budgetförslag 2023. Ajournering för allmänhetens frågestund
Budget 2023, plan 2024 och 2025
Skattesats 2023
Kommunens upplåning 2023
Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Renhållningstaxa 2023
Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2023
Delegering av ansvar för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Taxa för offentlig kontroll annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet
Reglemente Miljö- och byggnämnden - sprängämnesprekursorer
Revidering av förbundsordning Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM)
Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan
Renhållningsordning och avfallsplan
Val av kommunstyrelse (9 ledamöter och 22 ersättare)
Val av valnämnd (5 ledamöter, tre ersättare)
Val av 4 ledamöter och 4 ersättare till gemensam miljö- och byggnämnd
Val av revisor
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare samt 1 revisor till Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds 
direktion
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Värmlandsrådet
Val av ledamöter till fullmäktigeberedning
Valdistrikt och röstmottagare
Anmälningsärenden
Informationsärenden
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§ 98

Upprop
Kommunfullmäktiges beslut
Uppropet godkänns.
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§ 99

Val av justerare (digital justering)
Kommunfullmäktiges beslut
Till justerare utses Håkan Larsson (S) och Urban Karlsson (C).
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§ 100

Godkännande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärendet ”Valdistrikt och röstmottagare/valförrättare” som nytt 
ärende nr 27.
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§ 101

Utdelning av Englundstipendiet
Kommunfullmäktiges ordförande Pia Falk (S) och Birgitta Svensson, näringslivs-, kultur- och 
turismchef, överlämnar stipendiet till Petter Hjerpe som tilldelas stipendiet med följande 
motivering: 

”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”.
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§ 102

Föredragning av Budgetförslag 2023. Ajournering för 
allmänhetens frågestund

Kommunchef Jan-Olof Appel och ekonomichef Björn Fogelberg föredrar förslaget till 
kommunens driftbudget och investeringsbudget för 2023.
Efter föredragningen ajourneras sammanträdet för allmänhetens frågestund kring förslaget. Inga 
frågor ställs.
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§ 103

Budget 2023, plan 2024 och 2025
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättad budget för år 2023.

Beslutsunderlag
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-11-04
Budget 2023 Munkfors kommun
Sammanträdesprotokoll från utskotten med budgetbeslut.

Ärendet  
Kommunstyrelsen har tidigare tagit ett beslut om budgetramar för 2023. Därefter har budgetförslaget 
arbetats fram av verksamheterna och beslutats i utskotten. Förslaget innehåller några mindre 
ramjusteringar som tillkommit efter KS beslut om budgetramar. En ram på 164 tkr flyttas från 
kommunledning till lärande o stöd, vilket motsvarar delar av tjänster som flyttats tidigare. En ram på 
84 tkr tillförs service för Forsnäsbadets driftkostnader.  

I förslaget är det budgeterade resultatet för kommunen +1,9 mkr, vilket motsvarar 1 % av eget kapital. 
Budgetförslaget innehåller även förslag för investeringsbudget. 

I förslag till budget 2023 ingår en höjning av samtliga taxor med 2 % som kommunen debiterar, 
förutom renhållningstaxa och taxa för kommunens allmänna vatten och- avloppsanläggning som 
hanteras i separata beslut. 

Budgeten är mer osäker än vanligt pga den höga inflationen och den konjunkturförsämring som pågår. 
I förslaget har 1 mkr avsatts för att täcka ökade kostnader pga den höga inflationen, främst avses 
kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Hur pengarna ska fördelas får beräknas senare, när vi mer 
tydligt kan se vilka kostnadsökningar det blir. Det är till exempel oklart hur det blir med elprisstöd för 
2023. 

Beslut skickas till
Ekonomichef
Kommunchef
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§ 104

Skattesats 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:02 per skattekrona.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-11-04.

Ärendet  
Skattesatsen för nästa år skall fastställas av kommunfullmäktige. Skattesatsen för 2022 är 22:02 kr och 
förslaget är att den ska vara oförändrad för år 2023.

Beslut skickas till
Ekonomienheten
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§ 105

Kommunens upplåning 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att besluta om kommunens 
kontokredit upp till 20 mkr, nyupplåna upp till 50 mkr och omsätta lån.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

Ärendet  
Detta beslut fattas årligen för att skapa en rationell hantering av kommunens lån, annars måste varje 
beslut om att förnya lån tas av kommunfullmäktige. 

Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Eftersom det inte är rationellt att alla beslut om lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut 
som delegerar rätten att fatta beslut till kommunstyrelsen. Därtill har kommunstyrelsen, enligt gällande 
delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. 
Hantering görs av ekonomichef och undertecknande av lånekontrakt görs av kommunens 
firmatecknare som är kommunalråd och kommunchef. 

Beslutet gäller både rätten att nyupplåna och att omsätta lån (dvs ersätta lån vars avtalstid går ut). 

Kommunkoncernen har tidigare haft en kontokredit kopplad till sitt bankkonto för att säkerställa den 
kortsiktiga likviditeten. Det är dock en avgift kopplad till krediten och den har tagits bort när 
koncernen haft god likviditet. Det kan finnas behov att återinföra krediten. Här delegeras även rätten 
att ta beslut om kontokrediten till kommunstyrelsen. 

Beslut skickas till
Ekonomienheten
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§ 106

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning
Kommunfullmäktiges beslut

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.

Beslutsunderlag
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 
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§ 107

Renhållningstaxa 2023
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 höja samtliga avgifter i 
Renhållningstaxa antagen av 2021-12-21 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
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§ 108

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden 2023. 
Sammanträdena börjar kl 18.30.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-10-10

Ärendet
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för kommunfullmäktiges sammanträden 2023.

Tis    31 jan
-”-     28 feb
-”-     28 mars
-”-     25 april
-”-     30 maj
-”-     20 juni
-”-     29 aug
-”-     26 sept
-”-     31 okt
-”-     28 nov
-”-     12 dec
 

Beslut skickas till
Kommunikatören
De förtroendevalda
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§ 109

Delegering av ansvar för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för tillsyn enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter delegeras till miljö- och 
byggnadsnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner och förs in i nya avtalet mellan Forshaga 
och Munkfors.
2. Ansvaret gäller från och med att beslut fattas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-09-30

Ärendet  
En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i kraft 1 augusti 2022. Kommunen är 
ansvarig för hantering av anmälan och tillsyn enligt §§ 24-25 lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257).

Det nya ansvarsområdet om tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer väl ihop med miljö- och 
byggnämndens befintliga ansvar. Gemensam tillsyn kan då göras då de flesta av aktuella 
försäljningsställen troligtvis även säljer tobak och folköl vilket redan ingår i miljö- och byggnämndens 
tillsynsansvar.

Taxa för tillsyn tas upp i separat ärende.

Beslut skickas till
mbn@forhaga.se
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§ 110

Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
Taxan ska gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 
Taxa för tillsyn enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Ärendet  
Den 1 augusti 2022 trädde lag om tobaksfria nikotinprodukter ikraft. Enligt lagen har kommunen 
ansvar för tillsynen av de fysiska försäljningsställen som bedriver handel med tobaksfria 
nikotinprodukter. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att timavgiften för tillsyn enligt lag om tobaksfria produkter ska 
vara densamma som den senast fastslagna timavgifter enligt taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

Beslut skickas till
mbn@forshaga.se
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§ 111

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
Taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-05

Taxa strålskyddslag 

Ärendet  
Sedan 2007 har kommunernas miljö- och byggnämnd eller motsvarande haft tillsynsansvaret 

för verksamheter med kosmetiska solarier enligt strålskyddslagen (1988:220). 

Som en del i genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv upphävdes strålskyddslagen 

(1988:220) den 1 juni 2018 och ersattes med en ny strålskyddslag (2018:396). Bestämmelserna 

om solarier i den gamla strålskyddslagen överfördes till den nya strålskyddslagstiftningen. 

En större förändring är att radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till 

omfattas av den nya lagen. Strålskyddslagen utgör speciallagstiftning och ska i huvudsak 

tillämpas före miljöbalken vid tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 

Radontillsynen utövades tidigare med stöd i miljöbalkslagstiftningen och avgift kunde 

debiteras enligt Forshaga och Munkfors kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (KF Munkfors §80/2018 / KF Forshaga §132/2018). 

Förslaget innebär att timavgiften i strålskyddstaxan är den senast fastställda timavgiften i 

Forshaga och Munkfors kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden lämnar förslaget till taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen vidare till kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslut skickas till
mbn@forshaga.se
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§ 112

Taxa för offentlig kontroll annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet. 
Taxan ska gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet 

Ärendet  
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävs den 
tidigare gällande livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF, Äldre 
livsmedelsavgiftsförordning). Genom den nya livsmedelsavgiftsförordningen avskaffas det tidigare 
avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering (7 § LAF). Årliga förskottsbetalade avgifter enligt 3 och 9 §§ ÄLAF får dock 
genom övergångsbestämmelser till LAF fortsatt tillämpas av kontrollmyndigheten fram till utgången 
av 2023. 

Beslut skickas till
mbn@forshaga.se
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§ 113

Reglemente Miljö- och byggnämnden - 
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 
§ Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att justera nämndens reglemente med hänsyn till 
rubricerat ansvar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-05
Information/protokollsutdrag från MBN

Ärendet  
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade 
sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid 
överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder 
och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021, gäller skärpta regler. Regelverk 
att förhålla sig till är EU- förordning 20I9/7148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, 
Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer. 
Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. 
Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika 
slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. 
Produkter med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, 
kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, 
införa, inneha och använda. 
Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt 
svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt Lagen om 
sprängämnesprekursorer). 

Tillsyn 

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att 
bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom 
kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En 
kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s 
förordning om sprängämnesprekursorer. 
Kommunerna har således ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna gällande 
sprängämnesprekursorer. 
Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer "sprängämnesprekursorer 
som omfattas av restriktioner" till enskilda behöver bland annat kontrollera att dessa innehar tillstånd 
från MSB för att förvärva produkterna. För vissa av produkterna råder dessutom förbud att sälja dem 
till enskilda. 
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Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i 
sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är exempelvis: 
- Lantbruks- och trädgårdshandel 
- Bygg och järnhandel 
- Byggmarknader och målarbutiker 
- Butiker för RC-hobby 
- Pool- och spabutiker 
MSB kommer att underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats 
tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. Detta i enlighet 
med 6b § förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. 
Merparten av Sveriges kommuner har gett nämnden som ansvarar för miljöfrågor i uppdrag att hantera 
tillsyn enligt denna lag. Utifrån det föreslås att Miljö- och byggnämnden Forshaga och Munkfors 
kommuner ansvarar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Beslut skickas till
mbn@forshaga.se
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§ 114

Revidering av förbundsordning Klarälvdalens 
samordningsförbund (KLASAM)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige Munkfors kommun godkänner förslag till reviderad förbundsordning för 
Klarälvdalens samordningsförbund.

Beslutsunderlag
Förslag till ny förbundsordning 

Ärendet  
Klarälvdalens samordningsförbund inledde under våren 2022 en dialog med Munkfors kommun om att 
flytta sätet för förbundet till Munkfors kommun och den 20 april vid ett medlemsmöte ställde sig 
medlemmarna positiva till förslaget. För att förbundets säte ska kunna flyttas till Munkfors kommun 
krävs att förbundsordningen revideras. 
Den 21 september fastställde styrelsen förslaget till förbundsordning och uppdrog till förbundschef att 
sända förslaget för beredning och beslut hos parterna senast årsskiftet 2022/23.
Beslut om fastställande av förbundsordningen tas i fullmäktige i respektive kommun och region samt 
ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som ledningen har delegerat till 
enligt respektive myndighets arbetsordning. 
Kommunfullmäktige föreslås att godkänna förslaget till ny förbundsordning där Munkfors kommun 
blir nytt säte för förbundet.

Beslut skickas till
Klarälvdalens samordningsförbund
Hagfors kommun
Forshaga kommun
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§ 115

Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan
Kommunfullmäktiges beslut
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 §1 andra stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Avfallsplanen 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
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§ 116

Renhållningsordning och avfallsplan
Kommunfullmäktiges beslut
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
Verksamhetschef service
Miljö- och Byggnämnden för Forshaga och Munkfors
Sunne kommun
Torsby kommun
Hagfors kommun
Länsstyrelsen
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§ 117

Val av kommunstyrelse. 9 ledamöter och 22 ersättare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för 
tiden 2023-01-01-2026-12-31

Beslutsunderlag
Partiernas nomineringar

Ordinarie ledamöter
Mathias Lindquist (S), ordförande
Annette Felixson (S), vice ordförande
Nicklas Hartwig (S)
Pia Falk (S)
Peter Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Urban Karlsson (C)
Staffan Jofjell (V)
Björn Bäckström (SD)

Ersättare
Marit Olsson (S)
Krister Nilsson (S)
Agneta Johansson (S)
Sanna Olsson (S)
Hans Backström (S)
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Alexander Boeve (S)
Karin Jensen (S)
Anna-Karin Byström (S)
Mathias Andersson (S)
Crister Blom (S)
Julia Falkevik (S)
Tohni Trollvika (SD)
Lars O Olsson (SD)
Jörgen Hedeås (C)
Håkan Jäder (V)
Annika Zetterström (C)
Håkan Hagström (C)
Maria Sandgren Loa (V)
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Beslutet skickas till
De valda
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§ 118

Val av valnämnd (5 ledamöter, tre ersättare)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i Valnämnden för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31.

Ledamöter 
Ulrik Andersson (S), ordförande
Eva-Karin Nilsson (S) vice ordförande
Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Maria Sandgren Loa (V)

Ersättare
Håkan Larsson (S)
Peter Larsson (S)
Staffan Jofjell (V)

Beslut skickas till
De valda
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§ 119

Val av 4 ledamöter och 4 ersättare till gemensam miljö- och 
byggnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i gemensam miljö- och 
byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.

Beslutsunderlag
Partiernas nomineringar

Ledamöter

Eva-Karin Nilsson (S)

Hans Backström (S)

Crister Blom (S)

Jop Barnevelt (C)

Ersättare

Sanna Olsson (S)

Hans Nilsson (S)

Håkan Jäder (V)

Beslut skickas till
De valda
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§ 120

Val av revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Irene Andersson (S) till ledamot i kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Nominering från Socialdemokraterna

Ärendet  
Kommunrevisionen ska bestå av fem ledamöter. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-25 
valdes fyra av dem. En femte ledamot till kommunrevisionen finns nu nominerad.

Beslut skickas till
Den valde
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§ 121

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare samt 1 revisor till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds direktion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbunds direktion för tiden 2023-01-01—2026-12-31.

Beslutsunderlag
Partiernas nomineringar

Ledamöter

Mathias Lindquist (S) 
Urban Karlsson (C)

Ersättare
Anders Henriksson (S)
Staffan Jofjell (V)

Beslut skickas till
De valda
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§ 122

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Värmlandsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i Värmlandsrådet för 
tiden 2023-01-01 – 2026-12-31

Beslutsunderlag
Partiernas nomineringar

Ledamöter

Mathias Lindquist (S) 
Staffan Jofjell (V)

Ersättare
Annette Felixson (S)
Urban karlsson (C)

Beslut skickas till
De valda

Comfact Signature Referensnummer: 55982SE



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-11-29

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 31 av 34

§ 123

Val av ledamöter till fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer att ingå i fullmäktigeberedningen.

Hans Nilsson (S), ordförande
Ulrik Andersson (S)
Staffan Jofjell (V)
Jörgen Hedeås (C)
Björn Bäckström (SD)

Beslutet skickas till
De valda
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§ 124

Valdistrikt och röstmottagare
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige översänder ärendet gällande valdistrikt till kommunstyrelsen för 
beredning.

2. Kommunfullmäktige översänder ärendet gällande externa röstmottagare/valförrättare till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-09

Ärendet  
Utifrån aktuell lagstiftning har länsstyrelsen påtalat att Munkfors kommun behöver se över 
valdistrikten i kommunen.
Det finns även ett behov av att utreda frågan om externa röstmottagare/valförrättare.
Valnämnden väcker därför dessa ärenden och föreslår att kommunfullmäktige översänder dem till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 125

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisade ärenden anses anmälda och läggs till handlingarna

Anmälda ärenden

Dnr: 2022/1498  Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategi för Munkfors kommun

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14 (finns publicerat på kommunens webb)
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§ 126

Informationsärenden
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar:

 Överföringsledning Ransäter-Munkfors: Arbetet pågår

 Forsnässkolan: Arbetet med utemiljön är en bra bit på väg men det blir ett uppehåll i 
arbetet under vintern/kallperioden

 Far Inn: Arbete pågår med att få till uthyrningslokaler i fastigheten. Kommer även att 
arbetas med bussangöring och det kommer bli en offentlig toalett i byggnaden

 Lediga lokaler: Finns i fastigheten på Tallbacksvägen (Gamla Värmlandstrafik)

 Konjunktur/ekonomi: Vi går mot kärvare tider men företagen i Munkfors går fortfarande 
väldigt bra och deras inflöde av order är bra

 Kompetensförsörjning: Svårt att hitta medarbetare till vården, LSS och skolan. Det är 
kärvare än tidigare och är ett bekymmer.
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