
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-01-16

__________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. 
SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen
SÄTTS UPP 2023-01-20
TAS NED 2023-02-12
FÖRVARINGSPLATS

UNDERSKRIFT

Thony Liljemark

PLATS OCH TID Kommunhuset, Älven
2023-01-16, kl. 16:00-17.02. Ajournering kl. 16.10-16-32

BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Digital justering  
PARAGRAFER § 1-§ 13

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

Thony Liljemark
ORDFÖRANDE

Mathias Lindquist  § 1-6, 8-13       Sickan Persson § 7
JUSTERARE

Urban Karlsson § 1-6, 8-13             Sickan Persson § 7
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 2 av 16

BESLUTANDE

LEDAMÖTER

Mathias Lindquist (S)
Sanna Olsson (S) ersätter Annette Felixson (S)
Nicklas Hartwig (S)
Sickan Persson (S) ersätter Pia Falk (S)
Peter Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Urban Karlsson (C)
Maria Sandgren Loa (V) ersätter Staffan Jofjell (V)
Björn Bäckström (SD)
 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE              Tohni Trollvika (SD)

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Anna Grenholm, verksamhetschef service, § 1-3 och 
föredragning
Anna Falk, verksamhetschef lärande och stöd, § 1-3 och 
föredragning
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_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 3 av 16

ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare
Godkännande av föredragningslistan
Kommunchefens information
Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen samt parkeringsplatser vid Apoteket
Medborgarförslag om spång över Ransätersmossen
Ansökan om kommunbidrag från Stiftelsen Erlandergården
Medborgarförslag angående återvinning av varmvatten
Val av ledamöter och ersättare till utskott lärande och stöd
Val av ledamöter och ersättare till utskott omsorg och stöd
Val av ledamöter och ersättare till utskott service
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 4 av 16

§ 1

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 5 av 16

§ 2

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Till justerare utses Urban Karlsson (C). Paragraf 7 i protokollet justeras av Sickan Persson (S). Digital 
justering.

Comfact Signature Referensnummer: 61550SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-01-16

_________________________________________________________________
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 6 av 16

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns.

Efter att föredragningslistan godkänts föredrar tjänstepersonerna sina respektive ärenden på 
ärendelistan. Därefter ajourneras sammanträdet för partivisa överläggningar.
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 7 av 16

§ 4

Kommunchefens information
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar

 Ekonomi: Bokslutsarbete för 2022 pågår.

 Service: Ny enhetschef teknik rekryterad. Verksamhetschef fortsatt sjukskriven på deltid.

 Omsorg och stöd: Ansträngt bemanningsläge under de gångna helgerna. 

 Svårt för kommunen att rekrytera behörig personal i samtliga verksamheter. En 
rekryteringsdag tillsamman med näringslivet planeras i februari. 

 Ny lagstiftning gör att kommunen kommer att arbeta med samordning av det 
brottsförebyggande arbetet vilket kommer ske i samverkan med Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund och Sutohamu-kommunerna.

 Ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA)C för Munkfors kommun ska tas fram. 

 Fastighetsutredningen pågår.

 Befolkning: Munkfors ökade sin befolkning med 35 personer under tiden januari 2022-
november 2022 enligt statistik från SCB
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 8 av 16

§ 5

Medborgarförslag om parkering vid vårdcentralen samt 
parkeringsplatser vid Apoteket
Kommunstyrelsens 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 rörelseförmåga. 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
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Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar  

Sida 9 av 16

§ 6

Medborgarförslag om spång över Ransätersmossen
Kommunstyrelsens 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 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

Comfact Signature Referensnummer: 61550SE



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-01-16

_________________________________________________________________
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§ 7

Ansökan om kommunbidrag från Stiftelsen Erlandergården
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Erlanderstiftelsen 91 350 kronor i verksamhetsbidrag för 2023.

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

Jäv
Mathias Lindquist (S) och Urban Karlsson (C) deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende.

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
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§ 8

Medborgarförslag angående återvinning av varmvatten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-30
Medborgaförslag inkom 2022-10-12

Ärendet  
Peter Ingmarsson 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 
exv. 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
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§ 9

Val av ledamöter och ersättare till utskott lärande och stöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i utskott lärande och stöd 
för tiden 2023-01-01—2026-12-31.

Ledamöter

Pia Falk (S), tillika ordförande
Marit Olsson (S), tillika vice ordförande
Christer Nilsson (S)
Agneta Johansson (S)
Urban Karlsson (C)

Ersättare

Sanna Olsson (S)
Hans Backström (S)
Crister Blom (S)
Staffan Jofjell (V)

Beslutsunderlag
Nominering från Socialdemokraterna
Nominering från Centerpartiet och Vänsterpartiet

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska välja fem ledamöter och fyra ersättare till utskott lärande och stöd för tiden 
2023-01-01—2026-12-31.

Beslut skickas till
De valda
Verksamhetschef LoS
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§ 10

Val av ledamöter och ersättare till utskott omsorg och stöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i utskott omsorg och stöd 
för tiden 2023-01-01—2026-12-31.

Ledamöter

Nicklas Hartwig (S), tillika ordförande
Birgitta Nilsson (S), tillika vice ordförande
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Maria Sandgren Loa (V)

Ersättare

Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Alexander Boeve (S)
Annika Zetterström (C)

Beslutsunderlag
Nominering från Socialdemokraterna
Nominering från Centerpartiet och Vänsterpartiet

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska välja fem ledamöter och fyra ersättare till utskott omsorg och stöd för tiden 
2023-01-01—2026-12-31.

Beslut skickas till
De valda
Verksamhetschef OoS
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§ 11

Val av ledamöter och ersättare till utskott service
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i utskott service för tiden 
2023-01-01—2026-12-31.
Utskott service utser inom sig en vice ordförande vid mandatperiodens första sammanträde.

Ledamöter

Peter Larsson (S), tillika ordförande
Mathias Andersson (S)
Sickan Persson (S)
Karin Jensen (S)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare

Anna-Karin Byström (S)
Alexander Boeve (S)
Julia Falkevik (S)
Håkan Jäder (V)

Beslutsunderlag
Nominering från Socialdemokraterna
Nominering från Centerpartiet och Vänsterpartiet

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska välja fem ledamöter och fyra ersättare till utskott service för tiden 2023-01-
01—2026-12-31.

Beslut skickas till
De valda
Verksamhetschef service
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§ 12

Delegeringsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Beslut fattade av

Ordförande  
Dnr: 2023:89 Bidrag till bioutrustning Munkfors förenings- och konferenscenter

Kommunchef

Beslut fattade av verksamhetschef/enhetschef/personalchef/ rektor/MAS
Dnr: 2022:1901  Hyreskontrakt Tallbacksvägen 2 rum 4

Dnr: 2022:75 Avtal personalpool testperiod
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§ 13

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Anmälningsärenden
Dnr: 2022:1902: SKR Överenskommelse insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention

Dnr: 2023:98 Munkfors förenings- och konferenscenter: Ansökan om bidrag bioanläggning
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATHIAS LINDQVIST
DATUM & TID: 2023-01-17 09:53:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0568689f7df99786b2f27fdb7141541628

NAMN: URBAN KARLSSON
DATUM & TID: 2023-01-17 16:25:50 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e62f46ac1d9a53130cb6b384380a2901

NAMN: SICKAN PERSSON
DATUM & TID: 2023-01-19 11:43:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0839e1120db511781d11f4724f81559b4c
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NAMN: Glenn Thony Liljemark
DATUM & TID: 2023-01-19 14:00:33 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06da3cd6668996aafc55abae1aebdeecbe

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-01-19 14:00:41 +01:00
Ref: 61550SE
www.comfact.se
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