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BESLUTANDE

LEDAMÖTER

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

ERSÄTTARE

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Björn Fogelberg, ekonomichef § 134-136
Anna Grenholm, verksamhetschef service § 134-136
Anna Falk, verksamhetschef LoS, § 134-136
Sara Josefsson, verksamhetschef OoS, § 134-136
Rolf Johnsson, plan- och byggchef § 134-136
Birgitta Svensson, kultur-, turism- och näringslivschef § 
134-136
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare (digital justering)
Godkännande av föredragningslistan
Kommunchefens information
Budget 2023, plan 2024 och 2025
Skattesats 2023
Kommunens upplåning 2023
Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Justering av renhållningstaxa 2023
Prioriterade detaljplanearbeten
Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2023
Sammanträdestider kommunstyrelsen 2023
Sammanträdestider ordförande/beredningsgruppen 2023
Delegering av ansvar för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Ny taxa för offentlig kontroll annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet
Reglemente miljö- och byggnämnden - sprängämnesprekursorer
Revidering av förbundsordning Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM)
Organisationstillhörighet Klarälvdalens samordningsförbund (Klasam)
Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan
Renhållningsordning och avfallsplan
Riktlinje avvikelser och bifogad rutin
Kommunkoncernens fastighetsorganisation
Medborgarförslag om spång över Ransätersmossen
Kulturstipendium 2022
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
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§ 134

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.
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§ 135

Val av justerare (digital justering)
Kommunstyrelsens beslut
Till justerare utses Eric Henriksson (S). Digital justering.
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§ 136

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändring: Ärende 11 revidering kommunstyrelsens delegeringsordning 
utgår och ersätts med ärendet Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos.

Efter godkännande av föredragningslistan föredrar tjänstepersonerna sina respektive ärenden på ärendelistan. 
Därefter ajourneras sammanträdet för partivisa överläggningar.
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§ 137

Kommunchefens information
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar:

 Köket på Forsnässkolan snart klart

 Utemiljön vid Forsnässkolan pågår, beroende på väder och hur det blir uppehåll under vintern

 Fritidsgårdsentrén klar

 Rekrytering av ny enhetschef teknik pågår (nuvarande tjänsteinnehavare avgår med pension)

 Ny GIS-ingenjör rekryterad

 Ny förenings- och folkhälsostrateg rekryterad

 Nye kommunikatören börjar på måndag den 21 november

 Kommunens webb ska fräschas upp och uppdateras

 Ekonomi: Bra och stabilt i år - 2023 blir lite tuffare
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§ 138

Budget 2023, plan 2024 och 2025
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 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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§ 139

Skattesats 2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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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§ 140

Kommunens upplåning 2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att 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

Comfact Signature Referensnummer: 54084SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-11-14

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 11 av 34

§ 141

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning
Kommunstyrelsens 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.

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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§ 142

Justering av renhållningstaxa 2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Comfact Signature Referensnummer: 54084SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-11-14

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 13 av 34

§ 143

Prioriterade detaljplanearbeten
Kommunstyrelsens beslut
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:
1. 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 
bostadsområde på 
Munkåsen

Utredningsområde i ÖP Klar 2023-02-28

Förstudie av 
bostadsområde i Munkebol

Utredningsområde i ÖP Klar 2023-06-30

Förstudie av 
bostadsområden i Ransäter

Utredningsområde i ÖP Klar 2023-06-30

Centrumområdet Förstudie för 
bostadsbyggande i 
Centrumomrdet och 
sammanföring av flera äldre 
planer. Inkluderande 
befintliga plan för 
Tallåsvägen 10 och g:a 
Solåsen.

Klart 2023-01-31

Förstudie för att hitta 
lämplig mark längs väg 62 
för industri

Planlagd industrimark som 
kan tas i anspråk för 
byggnation saknas

Klart 2023-04-30
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§ 143 (forts)

Beslut skickas till
Miljö- och byggnämnden
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§ 144

Budgetuppföljning per den sista oktober 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 2022-11-14.
Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos 2022.

Ärendet  
Enligt bokföring tom sista oktober är årsprognosen för kommunens resultat +8,3 mkr (augusti +6,4). 
Budget är +1,7 mkr. Prognoser: Lärande och stöd +0,3 mkr (bättre än budget), Omsorg och stöd -1,5 
mkr, Service +0,5 mkr, övriga verksamheter följer budget. Finansförvaltningens prognos är +6,2 mkr. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till
Ekonomichef
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§ 145

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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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§ 146

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden 2023. 
Sammanträdena börjar kl 16.00.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-10-10

Ärendet  
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för kommunstyrelsens sammanträden 2023.

Mån    16 jan
-”-       13 feb
-”-       13 mars
-”-       3 apr
-”-       8 maj
-”-       12 juni
-”-       14 aug
-”-       11 sept
-”-       9 okt
-”-       13 nov
-”-       4 dec

Beslut skickas till
Kommunsekreterarna
De förtroendevalda
Kommunikatören
Kommunchef
Verksamhetschefer
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§ 147

Sammanträdestider ordförande/beredningsgruppen 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer nedanstående dagar för ordförande/beredningsgruppens ordinarie 
sammanträden 2023. Sammanträdena börjar kl 16.00.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-10-10

Ärendet  
Kommunchefen föreslår nedanstående dagar för ordförande/beredningsgruppens sammanträden 2023.

Ons        4 jan
-”-          1 feb
-”-          1 mars
-”-          22 mars
-”-          26 april
-”-          31 maj
-”-          28 jun
-”-          30 aug
-”-          27 sept
-”-          1 nov
-”-          22 nov

Beslut skickas till
Kommunsekreterarna
Utskottsordföranden
KSO
Oppositionsföreträdare
Kommunchef
Verksamhetschefer
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§ 148

Delegering av ansvar för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:
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
Här skriver du brödtext.
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§ 149

Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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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§ 150

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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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§ 151

Ny taxa för offentlig kontroll annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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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§ 152

Reglemente Miljö- och byggnämnden - 
sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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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§ 152 (forts)
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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§ 153

Revidering av förbundsordning Klarälvdalens 
samordningsförbund (KLASAM)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
Här skriver du brödtext.
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§ 154

Organisationstillhörighet Klarälvdalens 
samordningsförbund (Klasam)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar organisera KLASAM inom verksamhetsområde Lärande och stöd.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-06

Ärendet  
Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM) planeras få med ny förbundsordning sitt säte i Munkfors 
kommun. Verksamheten ska därmed ha en tillhörighet inom kommunens förvaltning och fysiskt ha sitt kontor i 
kommunen. 
KLASAM:s övergripande mål är att i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga bedriva finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är till nytta för medborgarna. 
Inom kommunens verksamhetsområden är gränssnittet närmast mellan KLASAM och de verksamheter som finns 
inom kommunens verksamhetsområde Lärande och stöd. Målgruppen är i många fall de samma då syftet med 
KLASAM är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och dels att underlätta för 
en effektiv resursanvändning. 
KLASAM föreslås med ovanstående som motiv och bakgrund att organisatoriskt tillhöra Munkfors kommuns 
verksamhetsområde Lärande och stöd. 

Beslut skickas till
Kommunchef
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§ 155

Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan
Kommunstyrelsens 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 §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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§ 156

Renhållningsordning och avfallsplan
Kommunstyrelsens 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
Verksamhetschef service
Miljö- och Byggnämnden för Forshaga och Munkfors
Sunne kommun
Torsby kommun
Hagfors kommun
Länsstyrelsen
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§ 157

Riktlinje avvikelser och bifogad rutin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer gällande avvikelse

Beslutsunderlag
Riktlinjer  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-24.

Ärendet  

Rapportering av avvikelser är en del av verksamhetens systematiska förbättringsarbete. I detta ingår 
också klagomåls- och synpunktshantering samt hantering av lex Sarah. Ett systematiskt 
förbättringsarbete, som även består av förebyggande riskanalyser, analys av händelser samt åtgärder 
och uppföljning syftar till att ge säker service och omsorg med god kvalitet till varje enskild individ. 
För rättssäker hantering av avvikelser har upprättats bifogade riktlinjer. 

Beslut skickas till
Anna-Lena Andersen
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§ 158

Kommunkoncernens fastighetsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda fastighetsorganisationen med målet om en sammanhållen 
och effektiv drift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-11-03

Ärendet  
Munkfors kommun har i dag direkta intressen och ansvar sammantaget i tre olika fastighetsorganisationer. 
Kommunens egen fastighetsförvaltning inrymmer bl.a. skolverksamhet, äldreomsorg och affärsfastigheter, 
kommunens fastighetsbolag Munkforsbostäder AB förvaltar främst fastigheter för bostäder och den tredje 
fastighetsförvaltningen som kommunen har intressen i är RKHF där ägarna, kommunen och Riksbyggen 
tillsammans förvaltar fastigheter för boende, äldreomsorg och vårdcentral. 
För en smidigare, sammantagen och effektivare förvaltning bör man se över strukturen för fastighetsförvaltningen i 
kommunen och komma med förslag på hur det skulle kunna organiseras. Målet bör vara en sammanhållen 
förvaltning.  
Förslaget är att utreda fastighetsförvaltningen i kommunen med målet om en sammanhållen och effektiv 
förvaltning.

Beslut skickas till
Kommunchef

Comfact Signature Referensnummer: 54084SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-11-14

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 31 av 34

§ 159

Medborgarförslag om spång över Ransätersmossen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till verksamhet service för att få utrett var kommungränsen 
mot Forshaga kommun går i det område som berörs i medborgaförslaget. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom yrkandet om återremiss och finner bifall för 
förslaget.

Förslag på mötet
Eric Henriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att få utrett var kommungränsen mot Forshaga 
kommun går i det område som berörs i medborgarförslaget.

Ursprungligt förslag till beslut
Medborgarförslaget beviljas.

Beslutsunderlag
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
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§ 160

Kulturstipendium 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut utan tjänstemannapåverkan. Beslutet fattas med acklamation.
Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde 13 december.

Beslutsunderlag
Lämnat förslag med motivering
Turism- och näringslivschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19.

Ärendet  
Varje år delar Munkfors kommun ut ett kulturstipendium på 5 000 kronor.
Årets förslag till mottagare av stipendiet är Ann-Sofie Pettersson.

Motivering:
En glädjespridare, visionär, innovatör som med stort engagemang och hjärta bidrar till bygdens 
fortsatta utveckling samt bevarande av Ransäters och hembygdsgårdens kulturhistoriska värde. Som 
hembygdsföreningen i Ransäters ordförande och verksamhetsledare lyckas hon entusiasmera de 
viktiga ideella krafter som behövs.
”Fia” i Ransäter har gjort sig känd som en urkraft som inte räds att ta sig an vare sig det är stora eller 
små utmaningar.

Beslut skickas till
Ann-Sofie Pettersson
Birgitta Svensson
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§ 161

Delegeringsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns

Beslut fattade av

Ordförande

Kommunchef

Dnr: 2022:1239: Samarbetsavtal energirådgivning

Verksamhetschef, ekonomichef, personalchef

Dnr: 2022:1479 Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum
Dnr: 2022:1405 Avtal konsulttjänst Visma
Dnr: 2022:1494 Beslut om lotteritillstånd
Dnr: 2022:1495 Beslut om ledarutbildningsbidrag

Beslut fattade av enhetschef, rektor, annan tjänsteperson

Dnr: 2022:1557 Avtal byggnadsarbeten, förlängning
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§ 162

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Anmälningärenden

Dnr: 2022:1404 Räddningstjänstförbundet Karlstadsregionen: Uppföljning verksamhet och ekonomi 8 
månader (delårsrapport)

Dnr: 2022:1477 Räddningstjänstförbundet Karlstadsregionen: Verksamhetsinriktning och budget 2023

Dnr: 2022:1467 Skolinspektionen: Meddelande om riktad tillsyn grundskola

Dnr: 2022:1468 Skolinspektionen: Meddelande om riktad tillsyn grundsärskola

Dnr: 2022:1435 Anmälan personuppgiftsincident

Dnr: 2022:1478 Arbetsmiljöverket: Föranmälan om inspektion ”förrådet” Uddeholmsvägen Munkfors
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