
Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

MUNKFORS 
RANSÄTER 
.Munkfors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

Kommunhuset, lokal älven 
2022-11-23, kl. 09:30-11.30 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 87-§ 102 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Peter Andersson (S), vice ordförande 
JUSTERARE 

Sickan Persson (S) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Service 
2022-11-28 
2022-12-20 

Maria Lindqvist 

Co111 fäet Signature Referensnummer: 55102SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 

Peter Andersson (S) 
Sickan Persson (S) 
Jörgen Hedeås (C) 

ERSÄTTARE 
Anna-Karin Byström (S) 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm, verksamhetschef 
Jolanta Nowicka, ekonom §§ 87-96 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 20 

C'nm lact Signaturc Rcfcreusnununcr :i5 I 02sr 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Budgetuppföljning oktober 
Internkontrollplan 2023 
Verksamhetschefens information 
Information om detaljplaneläget 
Information om investeringsläget 
Information markärende 
Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar 
Ansökan evenemangs bidrag, Ransäters hembygdsgård julmarknad 
Ansökan om evenemangsbidrag för skridskodisco 
Ansökan om evenemangsbidrag för konstutställningen Herrarnas salong 2022 
Ansökan om evenemangsbidrag Vårsalong 2022 
Delegationsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 3 av 20 

Comfact Sig11aturc Rclcrcnsuununct .. 5~ I IJ2SF 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 87 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 
Peter Andersson vice ordförande (S) ersätter Eric Henriksson (S) ordförande. 
Ann-Karin Byströrn ersätter Peter Andersson (S). 
Ingen ersättare för Karin Jensen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 20 

Com lact Sig11at111c Rdcn:11s11u111111cr , , I 02\1 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 88 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker digitalt. 
Sickan Persson (S) väljs till justerare. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 20 

C'omlact Signature Rcfcrcnsnumrncr: _-, I 02s1- 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 89 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 20 

Comlact Signature Rcfcrcnsnuuuncr: ,, I IJ2SL" 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 90 

Budgetuppföljning oktober 
Dnr: KS 2022/ 1592 

Utskottets beslut 
Utskottet för Service godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Anna Grenholm tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Bilaga: Budgetuppföljning Uppföljning per sista oktober med helårsprognos 2022 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar ett positivt resultat på 530 tkr. För den taxefinansierade delen vatten- och 
avlopp och renhållning prognosticeras ett minusresultat om 950 tkr. 

54 % av målen har bedömts uppfyllas, 25 % av målen kan ej bedömas ännu. 20 % bedöms redan nu ej 
kunna uppnås. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Service 
Ekonom Jolanta Nowicka 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 20 

C 01111:tct Siguaturc RL:lcrc11s11u111111cr. 55102SI · 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 91 

lnternkontrollplan 2023 
Dnr: KS 2022/1514 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
I. Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2023 för service. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att alla politiker ska gå en utbildning i internkontroll. 

Besluts underlag 
Besluts underlag Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-10 
IK Kontrollplan Munkfors kommun 2023 Service. 

Förslag på mötet 
Jörgen Hedeås C yrkar i tillägg att alla politiker ska gå en utbildning i internkontroll. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om utskottet bifaller liggande förslag och finner bifall för detta. Han frågar 
därefter om utskottet bifaller Jörgen Hedeås tilläggsyrkande och finner bifall. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska 
respektive utskott anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet 
är att kontrollera kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter och riktlinjer. 

Verksamheten service har tagit fram en kontrollplan för 2023 med kontrollpunkter för verksamheterna 
kost, teknik, bibliotek och föreningsliv. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 20 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 92 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns 

Ärendet 
• Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på förrådet 
• Tillsyn av livsmedelsanläggningar 
• Tillsyn av avloppsreningsverket Munkfors och Ransäter 
• Tillsyn av återvinningscentralen 
• Rekrytering ny teknisk chef, intervjuer pågår 
• Rekrytering biblioteksassistent 50% 
• Nytt avtal med El kretsen AB 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 20 

( 0111li.1c1. <;ignaturc Rd'cn.:11snu111111cr: 5~ I 02\I: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 93 

Information om detaljplaneläget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med detaljplaner. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 20 

( 0111 li.lcl Sig11atun: lh:lcn.:t1~1llllllll1CI' '' i U::'Sl. 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 94 

Information om investeringsläget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om hur investeringsläget ser ut. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 20 

Corulact Signaturc Rt;l1:rc11,11u111111cr: ,, I 02Sl: 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 95 

Information markärende 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om ett markärende som kommit in till kommunen, en 
medborgare vill köpa en bit mark av kommunen. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 12 av 20 

Corufac; Sig11atu1 e Referensnummer. 'i'i I 02Sl 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 96 Dnr: KS 2022/1356 

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen instämmer i förslaget till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar, inkom 2022-10-04 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-28 

Ärendet 
Munkfors kommun har från miljödepartementet fått på remiss Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar. I remissen vill departementet ha synpunkter 
på Naturvårdsverkets redovisning och förslag. 

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras: 
Avfall från detaljhandeln: Förslaget innebär en avgränsad valfrihet för butiker inom 
detaljhandeln, vilket innebär att de får möjlighet att välja om de vill hantera sitt avfall själva. 
Möjligheten till valfrihet innebär att kommunen fortsättningsvis har ett ansvar och att de 
aktörer som inte vill ta hand om sitt eget avfall inte heller behöver göra det. 
Använt matfett: Förslaget innebär att insamling och behandling av använt matfett undantas 
från det kommunala ansvaret. 
Utgrävd jord med invasiva främmande arter: Förslaget innebär att kommunerna får ett tydligt 
ansvar för utgrävda massor med invasiva främmande arter från hushållen. 

Naturvårdsverket lämnar även förslag till nya avfallskoder för avfall med invasiva främmande arter, 
eftersom det är viktigt att tydliggöra ansvaret och säkerställa att avfallet behandlas på ett sådant sätt att 
spridning förhindras. Naturvårdsverket lämnar i skrivelsen förslag till författningsändringar i 
miljöbalken och avfallsförordningen rörande avfall från detaljhandeln, använt matfett och utgrävd jord 
med invasiva främmande arter. 

Då det gäller de övriga undersökta avfallsströmmarna föreslås ingen förändring. Det innebär att det 
kommunala ansvaret kvarstår för matavfall från restauranger och storkök, fett från fettavskiljare, 
kontorspapper, trädgårds- och parkavfall, grovavfall samt kommunalt avfall från sjukhus. 

Naturvårdsverket har genomfört en konsekvensanalys av de författningsförslag som lämnas i 
skrivelsen. Många aktörer berörs av de förändringar som föreslås. Samtidigt bedöms även 
nollalternativet, det vill säga om inga förändringar genomförs, få stora konsekvenser. Detta gäller i 
första hand hantering av avfall från detaljhandeln och använt matfett från restauranger och liknande 
verksamheter. 

Om förslagen om en avgränsad valfrihet för detaljhandeln och ett undantag för använt matfett från 
kommunalt ansvar genomförs, krävs det att Naturvårdsverkets tillgång till uppgifter säkerställs. Det 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 20 

Com lact Signuturc Rcfcrcusnummcr: 55102SI _ 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 96 forts 
har inte varit möjligt att inom tidsramen för detta uppdrag lämna ett slutligt förslag på 
uppgiftslämnande. Om författningsförslagen genomförs behöver därför olika alternativ för 
genomförande i denna del utredas vidare och en analys av konsekvenserna för berörda aktörer behöver 
genomföras. 

Service bedömning och förslag till yttrande 
Förslagen ligger enl. kommunens mening i linje med de förändringar i avfallshantering som sker 
succesivt och som varit ett önskemål från verksamhetsutövare. I Munkfors är utbudet av alternativa 
entreprenörer inom avfallsområdet begränsat, det är därför bra att kommunen har kvar det slutliga 
ansvaret för det kommunala avfallet från detaljhandeln om inte verksamhets utövarna själva löser det. 
Emellertid skulle vi hellre se att det kommunala ansvaret kvarstår men med en dispensmöjlighet för 
verksamhetsutövare som själva kan hantera sitt avfall på ett sätt som bidrar till minskad 
klimatpåverkan eller ökad resurshushållning. Vi ser också en risk att eventuella entreprenörer väljer att 
"plocka ut russinen ur kakan" och lämnar övrigt till kommunen, vilket medför svårigheter i planering 
och finansiering för kommunen. 

Gällande matfett bör en auktorisation för omhändertagande entreprenörer införas istället för en 
avreglering, på så sätt kan kommunen fortsätta ta omhand avfallet som redan idag går till återvinning, 
ej förbränning, om inte auktoriserad entreprenör erbjuder tjänster i området. På så sätt får kommunen 
information om avfallsmängder och kan säkerställa att inget avfall dumpas i avlopp eller på annan 
plats. 

Vad gäller ansvaret för utgrävd jord med invasiva främmande arter anser kommunen att detta medför 
ökade kostnader och behov av ökad kunskap, vilket kommunerna med stora variationer i hantering 
över åren kommer att ha mycket svårt att täcka med avfallstaxor. Idag finns ingen anläggning för att 
omhänderta dessa massor vilket kan medföra långa transporter och medföljande risker om spridning. 
Omhändertagande på plats bör vara huvudregel och endast bortförande till anläggning en 
dispensmöjlighet. Park- och trädgårdsavfall bör i sin helhet omhändertas där det uppstår för att sluta 
näri ngskretsloppen. 

Beslut skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 20 

Comfact Signature Referensnummer: 55102SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 97 Dnr: KS 2022/ 1504 

Ansökan evenemangsbidrag, Ransäters hembygdsgård 
julmarknad 

Utskottets beslut 
Ransäters hembygdsgård beviljas 11 400 kronor i evenemangsbidrag för arrangemangetjulmarknad 
19 november 2022. Av annonser och annan marknadsföring ska framgå att Munkfors kommun stöder 
evenemanget. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Ansökan från Ransäters hembygdsgård 2022-10-20 

Ärendet 
Ransäters hembygdsgård anordnar traditionell julmarknad 19 november 2022. 
Av ansökan framgår att det är fritt inträde och gratis parkering för besökarna. 
Arrangörerna framhåller att mycket av arbetet med julmarknaden görs av ideella krafter som vill göra 
allt för att göra marknaden till en plats för främst barnfamiljer. 
En av programpunkterna är att tomten delar ut godispåsar till alla barn. 
Vid tidpunkten för ansökan har 40 säljare med varierande utbud anmält deltagande i marknaden. 

Det sökta evenemangs bidraget ska täcka kostnader för annonsering och godispåsar. Föreningen 
ansöker om 11 400 kronor. 

Bifogat ansökan finns alkohol och drogpolicy samt evenemangsprogram. 

Föreningen har tidigare inkommit med verksamhetsberättelse och stadgar. 

Ett bidrag som uppgår till det sökta beloppet bedöms förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. 

Beslut skickas till 
Ransäters hembygdsgård 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 [årenar 
Sida 15 av 20 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 98 Dnr: KS 2022/1543 

Ansökan om evenemangsbidrag för skridskodisco 

Utskottets beslut 
IFK Munkfors beviljas 4 185 kronor i evenemangsbidrag för skidskodisco den 27 december. Av 
annonser och annan marknadsföring ska framgå att Munkfors kommun stöder evenemanget. Det ska 
också framgå att evenemanget är inkluderande på så sätt att det finns korv för alla oavsett kostvana. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-0 I 
Ansökan IFK Munkfors 2022-1 1-0 I 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om evenemangsbidrag till föreningens traditionella skridskodisco den 27 
december. Till ansökan har bifogats evenemangsprogram samt alkohol- och drogpolicy. Ekonomisk 
redovisning och verksamhets berättelse har lämnats in tidigare. 

Föreningen anger att kostnaderna uppgår till 4 185 kronor fördelat på följande: Korv I 460 kr Bröd 
625, Festis 700 kr, bild och ljud 500 kr samt annons 900 kr. 

Skridskodiscot är kostnadsfritt för deltagarna och öppet för alla åldrar. 

Ett evenemangs bidrag med 4 185 kronor bedöms som förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. 

Beslut skickas till 
IFK Munkfors 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 16 av 20 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 99 Dnr: KS 2022/ l 549 

Ansökan om evenemangsbidrag för konstutställningen 
Herrarnas salong 2022 

Utskottets beslut 
Ransäter Munkfors konstförening beviljas 3 500 kr i evenemangsbidrag för konstutställningen 
Herrarnas salong 2022. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Ansökan från Ransäter-Munkfors konstförening 2022-11-02 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors konstförening ansöker om evenemangsbidrag för konstutställningen Herrarnas 
salong 2022 som arrangerades 22-23 samt 29-30 oktober. 
Bifogat ansökan finns evenemangsprogram samt alkohol- och drogpolicy. Föreningen har tidigare 
lämnat in ekonomisk redovisning. 

Enligt evenemangsprogrammet arrangerades Herrarnas salong i samarbete med ABF men det framgår 
inte av ansökan om denna organisation bidragit ekonomiskt. 

Kostnaderna för arrangemanget uppgår enligt ansökan till 5 500 kronor fördelat på: försäkring 800 kr, 
annons 4 400 kr samt blommor och godis vid vernissage 300 kronor. 

Ansökan har inkommit efter genomfört evenemang och av annons framgår inte att evenemanget stöds 
av Munkfors kommun. Evenemanget uppfyller därför inte helt kommunens riktlinjer. Service bedömer 
ändå att evenemanget är värdefullt för kulturutbudet i kommunen och föreslår att ett 
evenemangsbidrag om 3 500 kronor utbetalas till Ransäter-Munkfors konstförening. 

Utskottet för service har tidigare anfört att evenemangs bidrag bör sökas före att ett evenemang 
inträffar. 

Beslut skickas till 
Ransäter-Munkfors konstförening(info@rmkf.se) utbetalning till: Bg 5270-5274 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 20 

Comlact Signaturc Rcli:re11s11unrnicr: '' I 02SL" 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ I 00 Dnr: KS 2022/154 7 

Ansökan om evenemangsbidrag Vårsalong 2022 

Utskottets beslut 
Ransäter-Munkfors konstförening beviljas I 500 kronor i evenemangsbidrag för Vårsalong 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Ansökan från Ransäter-Munkfors konstförening 2022-11-02 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors konstförening ansöker om evenemangsbidrag för konstutställningen Vårsalong 
2022 som arrangerades 19-20 samt 26-27 mars. 
Bifogat ansökan finns evenemangsprogram samt alkohol- och drogpolicy. Föreningen har tidigare 
lämnat in ekonomisk redovisning. 

Enligt evenemangsprogrammet arrangerades Vårsalongen i samarbete med ABF men det framgår inte 
av ansökan om denna organisation bidragit ekonomiskt. 

Kostnaderna för arrangemanget uppgår enligt ansökan till I 646 kronor fördelat på: försäkring 728 kr, 
tulpaner 80 kr samt annons 838 kr. 

Utskottet för service har tidigare anfört att evenemangs bidrag bör sökas före att ett evenemang 
inträffar. Det för denna ansökan aktuella evenemanget genomfördes i mars vilket är närmare nio 
månader sedan. Verksamheten service anser ändå att evenemanget är värdefullt för kulturutbudet i 
Munkfors och föreslår att ett evenemangsbidrag med I 500 kronor beviljas Ransäter-Munkfors 
konstförening. 

Beslut skickas till 
Ransäter-Munkfors konstförening(info@rmkf.se) utbetalning till: Bg 5270-5274 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 20 

Co111 fact Signature Refere11s11u111111er: 55102SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 101 

Delegeringsbeslut 
Dnr: KS 2022/1637 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 

KS/2022: 1638 - Rekrytering Förenings-och Folkhälsostrateg 

KS/2022: 1509 - Rekrytering GIS-ingenjör 

KS/2022: 1497 - Begärd förrättning ärende S2 l l 226, Lantmäteriet 

KS/2022: 1495 - Ansökan om ledarutbildningsbidrag IFK Munkfors 

Beslut fattade av enhetschef 
KS/2022: 1596 - Rekrytering kock/kokerska 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 20 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-11-23 

§ 102 

Anmälningsärenden 
Dnr: KS 2022/1636 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendet 
KS/2022: 1635 - [ES] FM2022-l 56 l 0:4 Information om installation av solcellspaneler inom 
riksintressen för totalförsvarets militära del 

KS/2022: 1587 - Ansökan om sponsring Missing People Sweden 

KS/2022: 1530 - Lagakraft vunnen fördjupad översiktsplan Sunne tätort 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 
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