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Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 

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

Anna-Karin Byström (S) 

Anna Grenholm, verksamhetschef 
Jolanta Nowicka, ekonom§§ 103-108 
Peter Larsson (S) 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 2 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
V erksamhetschefens information 
Information detaljplaneläget 
Information investeringsläge 
Ansökan om bidrag för 2023 Missing People Värmland 
IFK Munkfors: Ansökan om anläggningsbidrag för 2023 
Munkfors IBK: Ansökan lokalbidrag för 2023 
Stiftelsen Erlandergården: Ansökan om kommunbidrag 2023 
Munkfors MC: Ansökan om anläggningsbidrag och lokalbidrag för 2023 
PRO Munkfors: Ansökan om lokalbidrag för 2023 
Logen E G Geijer: Ansökan om lokalbidrag för 2023 
OK Grane: Ansökan om anläggningsbidrag 2023 
Föreningen Gamla bruket: Ansökan om lokalbidrag 2023 
Granhöjdens motionsförening ansökan lokalbidrag 2023 
Fridolf Rhudinmuseets vänner: Ansökan lokalbidrag 2023 
Ransäter-Munkfors konstförening: ansökan om lokalbidrag för 2023 
Munkfors brukshundklubb: Ansökan om lokalbidrag för 2023 
SPF seniorerna: Ansökan om lokalbidrag 2023 
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening:Ansökan om Lokalbidrag 2023 
Röda korset: Ansökan om lokalbidrag för 2023 
Medborgarförslag angående parkering vid vårdcentralen samt parkeringsplatser vid Apoteket 
Medborgarförslag angående återvinning av varmvatten 
Medborgarförslag spång över Ransäterrnossen 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 3 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 103 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Karin Jensen (S) 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 4 av 30 

( 'omtuct Si)ln<1L11rc Rclcrcnsnurn1ncr: ~7X2 ,SI'. 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§104 

Val av justerare och tid för justering 

Utskottets beslut 
Till justerare utses Jörgen Hedeås (C). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 5 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 105 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 106 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• KLASAM och Friskvården i Värmland flyttar in i Arbetsförmedlingens gamla lokaler, 

Arbetsförmedlingen har kvar två rum. 
• Rekrytering av Teknisk chef pågår än. 
• Kostenheten har fått ökad efterfrågan på anpassad kost. 
• Värdena på reningsverket. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 somforenar 
Sida 7 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 107 

Information detaljplaneläget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med detaljplaner. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen som förenar 
Sida 8 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 108 

Information investeringsläge 

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 verksarnhetschefen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som/orenar 
Sida 9 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 109 Dnr: KS2022/1587 

Ansökan om bidrag för 2023 Missing People Värmland 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Missing People Värmland ett bidrag på 3 700 kronor för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Ansökan Missing People Värmland inkom 2022-11-10 

Ärendet 
Missing People är en organisation som hjälper anhöriga och polis att publicera efterlysningar och 
arrangera sökinsatser efter försvunna personer. 

Missing People har ansökt om ett bidrag på 10 000 kronor för verksamhetsåret 2023. 

Bidraget avser täcka försäkringar, förbrukningsmaterial och material som ficklampor, kompasser med 
mera. 

Allt bidrag som sker till en av Missing Peoples regionala avdelningar stannar i den regionala 
avdelningen i detta fall Regionalavdelning Värmland, och används till 100 % till ändamålet att hitta en 
försvunnen person. Allt arbete på regional nivå utförs frivilligt och utan ersättning till våra aktiva. 

Service bedömning är att verksamheten är samhällsnyttig och viktig och värd att stödja. Service saknar 
idag budget för bidrag till denna typ av verksamhet men vill ändå med ett mindre belopp visa att 
verksamheten uppskattas. 

Beslut skickas till 
Missing People Värmland anna-carin.nilsson@missingpeople.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 30 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ I I O Dnr: KS2022/8 l 0 

IFK Munkfors: Ansökan om anläggningsbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar IFK Munkfors I 380 000 kronor i kommunalt anläggningsbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Ansökan från IFK Munkfors 2022-05-19 

Ärendet 
IFK Munkfors ansöker om kommunalt anläggningsbidrag för 2023. 
Lokalbidrag och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

IFK Munkfors uppger att deras årliga kostnad för lokaler/anläggning är I 719 480 kronor, vilket är 
samma kostnad som i ansökan för 2022. 

Ett anläggningsbidrag om I 380 000 kronor bedöms vara i enlighet med budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
kansli@ifkmunkfors.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 30 

Comfact Signaturc Referensnummer: 5782::ISE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 111 Dnr: KS2022/1 134 

Munkfors IBK: Ansökan lokalbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors IBK 6000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Munkfors IBK:s ansökan 2022-08-25 

Ärendet 
Munkfors Innebandyklubb (TBK) ansöker om lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Munkfors IBK uppger att deras lokalkostnad är I 496 kronor/månad vilket ger en årlig kostnad på 
17 952 kronor. 

Ett lokalbidrag för 2023 om 6000 kronor bedöms vara i enlighet med budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och dragpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Munkfors IBK melker.tiderman@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som/orenar 
Sida 12 av 30 

Comfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ I 12 Dnr: KS2022/796 

Stiftelsen Erlandergården: Ansökan om kommunbidrag 
2023 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Erlanderstiftelsen 91 350 kronor i verksamhetsbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Ansökan från stiftelsen Erlandergården 2022-05-17 

Ärendet 
Erlanderstiftelsen ansöker om verksamhetsbidrag för 2022 med 95 000 kr. Bifogat ansökan finns 
verksamhetsberättelse och årsredovisning. Erlanderstiftelsens ansökan kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens föreningsbidrag. Däremot kan kommunen bevilja ett verksamhetsbidrag med 
motiveringen att stiftelsens arbete bidrar till att levandegöra svensk politisk historia samtidigt som ett 
lokalt kulturarv av riksintresse bevaras. 

Erlanderstiftelsen driver Erlandergården i Ransäter och bevarar och visar Tage Erlanders föräldrahem 
och skolan där han hade sin skolgång. 

För 2022 erhöll Erlanderstiftelsen 91 350 kronor i driftbidrag från Munkfors kommun. 
För år 2023 föreslås Erlanderstiftelsen erhålla ett kommunalt bidrag på 91 350 kronor. 

Bidraget tas ur verksamhet 3155, övriga bidrag. Bidrag utbetalas tidigast i januari 2023. 

Beslut skickas till 
Erlanderstiftelsen, Erlandervägen 5, 684 93 Ransäter 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen som förenar 
Sida 13 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 113 Dnr: KS2022/498 

Munkfors MC: Ansökan om anläggningsbidrag och 
lokalbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors MC 35 000 kronor i lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Ansökan Munkfors MC 2022-03-30 

Ärendet 
Munkfors MC ansöker om kommunalt lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2023. 

Lokal- och anläggningsbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen uppger att hyreskostnaden för klubblokalen Torget 7 uppgår till 37 872 kronor. 
Kostnaderna för föreningens anläggning Tomtfallets motorstadion uppgår till 21 882 kronor totalt 59 
754 kronor. 

Lokalbidrag och anläggningsbidrag för 2023 till Munkfors MC om 35 000 kronor anses vara förenligt 
med kommunens regler och budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Munkfors MC 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen somforenar 
Sida 14 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 114 Dnr: KS2022/662 

PRO Munkfors: Ansökan om lokalbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar PRO i Munkfors 60 500 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Ansökan PRO Munkfors 2022-04-26 

Ärendet 
PRO i Munkfors ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

PRO redovisar en hyreskostnad på I 00 364 kronor. Lokalkostnaden har höjts jämfört med 2022 års 
ansökan. 

Ett lokalbidrag för 2023 om 60 500 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade 
medel. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
PRO Munkfors 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 115 Dnr: KS2022/656 

Logen E G Geijer: Ansökan om lokalbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter 10 200 kronor i kommunalt 
lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Logen E G Geijers ansökan 2022-04-26 

Ärendet 
Logen E G Geijer IOGT-NTO i Munkfors/Ransäter ansöker om kommunalt 
lokalbidrag för 2023. 

Föreningen redovisar kostnader på 53 966 kronor. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån anslagna medel i budget. Ett lokalbidrag om I 0 200 kronor för 2023 
bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. Bidraget räknas upp med 2 % med 
anledning av allmänt ökande driftskostnader. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
dragpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Logen E G Geijer cannon-@hotmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som/orenar 
Sida 16 av 30 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ I 16 Dnr: KS2022/609 

OK Grane: Ansökan om anläggningsbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar OK Grane 10 000 kr kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
OK Granes ansökan 2022-04-12 

Ärendet 
Ok Grane ansöker om kommunalt anläggningsbidrag för 2023. 

I ansökan redovisar föreningen kostnader på 15 529 kronor. I angiven summa ingår kostnader för 
renovering och underhåll. 

Ett lokalbidrag för 2023 om I O 000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade 
medel. Anläggningsbidrag har inte tidigare utbetalats till föreningen. 

Under 2023 ska föreningens verksarnhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
OK Grane lingon62@live.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 30 

Cornfact Signature Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ I 17 Dnr: KS2022/6 l 1 

Föreningen Gamla bruket: Ansökan om lokalbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Gamla Bruket 75 000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Ansökan från Gamla Bruket inklusive bilagor inkommen 2022-04-12 

Ärendet 
Gamla Bruket ansöker om lokalbidrag för 2023. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. 
Gamla Bruket ansöker om lokalbidrag på 120 000 kronor. 

För 2023 anses 75 000 kr, vara förenligt med kommunens regler och budgeterade medel. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Föreningen Gamla Bruket gamlabruket@gmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 30 

Comfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 118 Dnr: KS2022/587 

Granhöjdens motionsförening ansökan lokalbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Granhöjdens motionsförening i Munkfors 5600 kronor i kommunalt lokalbidrag för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Granhöjdens motionsförenings ansökan 2022-04-11 

Ärendet 
Granhöjdens motionsförening ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Granhöjdens motionsförening redovisar i ansökan en årlig lokalkostnad på 5 606 kronor. Föreningen 
uppfyller inte samtliga krav som ställs för att anses vara en stödberättigad förening då man inte är 
ansluten till någon riksorganisation, men föreningens verksamhet får emellertid anses vara så viktig 
för allmänheten och det allmänna friluftslivet att det motiverar att undantag görs. 

Ett lokalbidrag för 2023 om 5600 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Granhöjdens motionsförening ekan.50535@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 19 av 30 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 1 19 Dnr: KS2022/577 

Fridolf Rhudinmuseets vänner: Ansökan lokalbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar FridolfRuhdinmuseets vänner 15 100 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Ansökan från FridolfRuhdinmuseets vänner inklusive bilagor inkommen 2022-04-08 

Ärendet 
FridolfRuhdinmuseets vänner ansöker om lokalbidrag för 2023. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. 
Föreningen redovisar i ansökan lokalkostnader på 21 970 kronor Lokalen föreningen söker bidrag för 
är bygdegården Munkfors ordenshus. 

Ett lokalbidrag om 15 I 00 kr för 2023 till FridolfRuhdinmuseets vänner bedöms som förenligt med 
kommunens budgeterade medel. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
dragpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3155) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Fridolf Ruhdinmuseets vänner fridolf.rhudin@telia.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som [orenar 
Sida 20 av 30 

Comfact Signauuc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 120 Dnr: KS2022/441 

Ransäter-Munkfors konstförening: ansökan om lokalbidrag 
för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Ransäter/Munkfors konstförening 9000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Ansökan från Ransäter/Munkfors konstförening daterad 2022-03-23 

Ärendet 
Ransäter/Munkfors ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen redovisar en hyreskostnad på 48 000 kronor per år. 

Ett lokalbidrag för 2023 om 9000 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
dragpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Ransäter/Munkfors konstförening info@rrnkf.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som [orenar 
Sida 21 av 30 

Comtact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 121 Dnr: KS2022/l 34 

Munkfors brukshundklubb: Ansökan om lokalbidrag för 
2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Brukshundsklubb 12 240 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Ansökan från Munkfors Brukshundklubb 2022-02-0 I 

Ärendet 
Munkfors Brukshundsklubb ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

Föreningen redovisar en årlig lokalkostnad på 36 695 kronor. Lokalkostnaden har ökat med knappt 
4 000 kr jämfört med 2022. 

Ett lokalbidrag för 2023 om 12 240 kronor bedöms vara förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. 

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och dragpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Munkfors brukshundklubb kassor@munkforsbrukshundsklubb.se 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som [orenar 
Sida 22 av 30 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 122 Dnr: KS2022/209 

SPF seniorerna: Ansökan om lokalbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar SPF Ransäter/Munkfors 8000 kronor i kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
SPF:s ansökan 2022-02-11 

Ärendet 
SPF ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån anslagna medel i budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan SPF erhålla lokalbidrag för 2023 utifrån 
redovisade kostnader. Föreningen har redovisat en årlig lokalkostnad om 10 000 kronor plus elkostnad 
cirka 2200 kronor. Totalt 12 500 kronor. Föreningens kostnader för lokaler har inte ökat sedan 
ansökan för 2022. 

Ett lokalbidrag om 8000 kronor för 2023 bedöms vara förenligt med kommunens regler och 
budgeterade medel. Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. Bidraget betalas ut under 2023. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. Bidraget utbetalas under 
2023. 

Beslut skickas till 
SPF ahlstromuno@gmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 30 

Comfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 123 Dnr: KS2022/445 

Klarälven inom Munkfors kommun 
fiskevårdsområdesförening: Ansökan om Lokalbidrag 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening 2800 kronor i 
kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Ansökan från Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening inklusive bilagor 
inkommen 2022-03-23 

Ärendet 
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsornrådesförening ansöker om lokalbidrag för 2023. 
Lokalbidrag beviljas utifrån kommunens regler och budgeterade medel. 
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening redovisar i ansökan lokalkostnader på 
2844 kronor. För 2023 anses 2800 kronor vara förenligt med kommunens regler och budgeterade 
medel. 

Under 2023 ska föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och 
drogpolicy laddas upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Klarälven inom Munkfors kommun fiskevårdsområdesförening lennartkejler@hotmail.com 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 30 

Comfact Signaturc Referensnummer: 5782:ISE 



Utskott service 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 124 Dnr: KS2022/446 

Röda Korset: Ansökan om lokalbidrag för 2023 

Utskottets beslut 
Utskottet beviljar Munkfors Rödakorsförening 17 300 kronor i lokalbidrag för 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-30 
Munkfors Rödakorskrets ansökan 2022-03-23 

Ärendet 
Munkfors Rödakorskrets ansöker om kommunalt lokalbidrag för 2023. 

Lokalbidrag utbetalas utifrån kommunens regler och anslagna medel i budget. 

I enlighet med kommunens regler för föreningsbidrag kan Munkfors Rödakorskrets erhålla lokalbidrag 
för 2023. Föreningen redovisar en lokalkostnad på 28 100. Hyreshöjningen är ännu inte klar i 
kommunens fastigheter därför föreslås bidragsbeloppet höjas med drygt 2 %. 

Ett lokalbidrag om 17 300 kronor bedöms vara förenligt med kommunens budgeterade medel. 
Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och alkohol- och drogpolicy ska laddas 
upp i kommunens föreningssystem. 

Bidraget tas ur budget för lokal- och anläggningsbidrag (3002) för 2023. 
Bidraget utbetalas under 2023. 

Beslut skickas till 
Munkfors Rödakorskrets marianne.luthman@telia.com 
Ekonomi 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 30 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 57823SE 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 125 Dnr: KS2022/ 1409 

Medborgarförslag angående parkering vid vårdcentralen 
samt parkeringsplatser vid Apoteket 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Medborgarförslag inkom 2022-10-10 

Ärendet 
Eva Karlsson har inkommit med två medborgarförslag. Det ena angående att parkeringen vid 
vårdcentralen är för liten. Förslaget är att bygga fler parkeringsplatser av gräsplätten mellan 
parkeringen och vägen. 

Det andra medborgarförslaget gäller ett behov av att anlägga besöksparkering nära apoteket som inte 
är för medborgare med funktionsvariation. 

Service föreslår att medborgarförslaget avslås. Det finns en mängd parkeringar vid vårdcentralen och 
det är tillåtet att stå parkerad längs Tallåsvägen. Gällande apoteket finns varken parkering för 
funktionsvariation eller för andra med nedsatt rörelsefötmåga. Samtliga får parkera på parkeringsytor 
vid Torget. Det är inte möjligt att anlägga parkeringsrutor på apotekssidan av torget utan att man 
behöver korsa gång- och cykelbana vilket inte är lämpligt. 

Beslut skickas till 
Eva Karlsson, Tjärne 16, 684 93 Ransäter 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 26 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 126 Dnr: KS2022/1425 

Medborgarförslag angående återvinning av varmvatten 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Medborgaförslag inkom 2022-10-12 

Ärendet 
Peter Tngmarsson har inkommit med ett medborgarförslag angående återvinning av varmvatten. 
Kommunen bör utreda alla möjligheter av återvinning av energi från ventilation i byggnader och 
möjligheten att återvinna energi från varmvatten som bara går ut i avlopp. 

Service bedömer att medborgarförslaget kan beviljas eftersom att utreda energieffektiviserande åtgärd 
är vårt kontinuerliga uppdrag. Det finns etablerad teknik för att återvinna energi ur varmvatten från 
exempelvis duschar och det kan vara intressant att utreda möjligheter och kostnader för detta. Service 
bedömer att detta kan utredas under år 2023. 

Beslut skickas till 
Peter Ingmarsson 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 som förenar 
Sida 27 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 127 Dnr: KS2022/620 

Medborgarförslag spång över Ransätermossen 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås eftersom mossen inte är belägen i Munkfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2021-11-12 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-12 
Beslut om återremiss till utskott, kommunstyrelsen 2022-11-14 

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. Mossen är emellertid inte belägen i Munkfors 
kommun, utan endast utgångspunkt från Klarälvsbanan skulle kunna vara i kommunen. 

Service ser positivt på medborgarförslaget och anser att det skulle kunna användas i kommunens 
strategiska arbete med natur- och friluftslivsplan men att detta i så fall behöver göras i samarbete med 
Forshaga kommun där mossen är belägen. I nuläget kan därför inte medborgarförslaget beviljas då 
kommunen inte kan vidta åtgärd i annan kommun. 

Beslut skickas till 
Erik Andersson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 somforenar 
Sida 28 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 128 

Delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 

KS/2022: 1743 - Avtal Hantera - Systemstöd för upphandling-och uppföljning av livsmedel-Munkfors 
kommun 

KS/2022: 1681 - IFK Munkfors Ansökan om ledarutbildnings bidrag Målvaktstränarutbildning 

KS/2022: 1651 - Avtal El-Kretsen AB 

Beslut fattade av enhetschef 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 29 av 30 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-12-14 

§ 129 

Anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2022: 1738 - ändring i föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp avloppsvatten från 
tätbebyggelse 

KS/2022: 1695 - Antagande-ändring av byggnadsplan för Rudstorp 118 och del av Rudstorp 15 

KS/2022: 1665 - Förfrågan angående offentliga handlingar om bärplockare (reglerade plockare), 
skickat till MBN. 

KS/2022: 1663 - Dina enkätsvar: Djurskyddsbeslut - Djurens Rätt Komrnunranking 2023 

KS/2022: 1654 - Miljöförvaltningen (invasiva växter) Parkslide 

KS/2022: 1609 - Information Bostadsrnarknadsenkäten 2023 och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2022 

KS/2022: 1558 - Miljöförvaltningen (invasiva växter) 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen som/orenar 
Sida 30 av 30 
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