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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Peter Larsson (S) ordförande 
Mathias Andersson (S) vice ordförande 
Karin Jensen(S) 
Sickan Persson (S) 
Jörgen Hedeås (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Grenholm, verksamhetschef 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 
Sindi Axelsson, bibliotekarie§§ 5-6 
Olle Engström, bibliotekarie§§ 5-6 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Redovisning av stärkta bibliotek 
Verksamhetschefens information 
Information föreningsbidrag 
Information detaljplaneläget 
Ansökan om kommunalt bidrag Bliarinkens vänner 
Medborgarförslag angående skydd mot olyckor 
Medborgarförslag industrimark 
Markärende 
Byggnation Hagalund 1 :74 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 
Val av vice ordförande 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ I 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 19 
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Utskott service 
Samrnanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 2 

Val av justerare och tid för justering 

Utskottets beslut 
Justering sker digitalt. 
Till justerare utses Mathias Andersson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 som förenar 
Sida 5 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 4 

Redovisning av stärkta bibliotek 
Förslag till beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Bibliotekarie Sindi Axelsson och Olle Engström redovisar biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 
2022. 

I samband med redovisningen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 som/orenar 
Sida 7 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 5 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Nedskräpningsavgifter-rapportering senast sista mars varje år samt genom Avfall web senast 

15 april 
• Fastighetsnära insamling från 2027, Återvinningsstationema kommunens ansvar från 

2024-01-01 
• Anställning biblioteksassistent, 50 % till och med 2023-12-31 
• Anställning parksamordnare, provanstä11ning 
• Arbete med ny Regional cykelplan har påbörjats 
• Förenings- och Folkhälsostrateg kommer gå en utbildning om barnkonventionen 
• Munkeruds avloppsreningsverk 
• Utredning av badets status pågår 
• Arbete med översiktsplanen börjar 30 januari 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111mune11 som förenar 
Sida 8 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 6 

Information föreningsbidrag 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen, 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Grenholm informerar om kommunens arbete med föreningsbidrag 2022. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111une11 som förenar 
Sida 9 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 7 

Information 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 

Ko111111une11 som/orenar 
Sida 10 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 13 

Delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av kommunalråd, ordförandebeslut 
S/2023: 18 - Ansökan om evenemangs bidrag Knutdansen 2023. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som/orenar 
Sida 17 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 14 

Anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendet 
KS/2023:88 - Beläggningsarbeten 20183-5 Ekonomisk revision 

KS/2023:50 - Begäran om svar gällande länets vägar 

KS/2023:27 - Munkfors kommun - Statistikbegäran av kommunens inhandlade matvaror 2022-10-01 - 
2022-12-31 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 8 Dnr KS 2022/1 872 

Ansökan om kommunalt bidrag Bliarinkens vänner 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bliarinkens vänner 5 000 kronor för säsongen 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom 2022-12-21 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-12-21 

Ärendet 
Föreningen Bliarinkens vänner kom till på kommunens inrådan för att kunna söka bidrag till att 
upprätthålla god ordning och kvalitet på isbanan i Blia. 
Det är en ideell förening som lägger ner många timmars jobb varje år för att kommunens invånare ska 
ha ett utomhusalternativ till Klingevis rink. Där finns även möjlighet att tända en brasa för värme och 
korvgrillning samt pulkabackar om det finns snö. 
Anläggningen är allmännyttig och är väldigt välbesökt och populär. Exempelvis brukar 
Munkerudsskolan ta dit sina elever med buss för att göra en trevlig utedag. Anläggningen finns även 
med som tips på aktivitet på kommunens hemsida via Turistbyrån. 

Bliarinkens vänner ansöker om kommunalt bidrag till drivmedel för säsongen 2022/2023 för de fordon 
som föreningen använder till snöröjning. 

Service bedömning 
Föreningen Bliarinkens vänner gör ett viktigt arbete och rinken är ett väl nyttjat och uppskattat inslag i 
Munkfors aktiviteter. Eftersom denna ansökan enbart gäller bränsle anser verksamheten service att 
5 000 kr kan vara ett lämpligt bidrag. För speciella aktiviteter kan föreningen söka evenemangsbidrag. 

Beslut skickas till 
Bliarinkens vänner gm. Crister Blom, Bliavägen 55A, 684 30 Munkfors 
Ekonomiavdelningen 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen somforenar 
Sida 11 av 19 



Utskott service 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 9 dnr KS 2022/1318 

Medborgarförslag angående skydd mot olyckor 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Medborgaförslag inkom 2022-09-28 

Ärendet 
Robert Hult har lämnat in ett medborgsförslag angående återkommande svall is i Brobacken vid 
Mossängen. Robert Hult uppmanar Kommunfullmäktige att genom avdikning eller dränering agera 
enligt lagstiftning (2003:778) om skydd mot olyckor, samt att telefonnummer till tjänsteman i 
beredskap ska finnas väl synligt på hemsida och kommunhusets ytterdörr så att allmänheten kan 
rapportera in svallis, barnärenden, stulna brunnslock med mera. 

Service bedömning 
Tekniska enheten kommer att dika Brobacken under sommarhalvåret 2023. 
Gällande information om tjänsteman i beredskap så har Munkfors kommun har ingen tjänsteman i 
beredskap som handlägger de olika frågor som förslagsställaren anger. Det finns på kommunens 
hemsida e-tjänster för klagomål och synpunkter. Akuta ärenden hänvisas till SOS som hänvisar till 
respektive tjänstepersoner som kan handha akuta ärenden, såsom exempelvis halka. 

Beslut skickas till 
Robert Hult 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 10 

Medborgarförslag industrimark 
dnr KS 2022/1426 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Medborgarförslag inkom 2022-10-12 

Ärendet 
Peter Ingmarsson har inkommit med ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen ska ta fram 
beslutsunderlag för industrimark på två ställen och industrihotell. Det skulle behövas ny mark för 
företag i både Munkfors och Ransäter. Förslagsställaren skriver att Munkfors kommun har varit utan 
industrimark i 10 -15 år och anser att det också borde finnas intresse för någon typ av industrihotell. 

Service bedömning 
Kommunstyrelsen har i november 2022 beställt en planutredning för att hitta industrimark längs med 
riksväg 62. Fem eller sex områden som kan vara möjliga att detaljplanera ska i det uppdraget tas fram. 
Arbetet pågår och det eller de områden som kommunen anser vara lämpliga ska arbetas in i 
kommunens nya översiktsplan. Industrimark detaljplaneras för olika typer av industri, handel o.s.v. 
Industrihotell är en möjlig etablering inom detaljplan för industri. 

Beslut skickas till 
Peter Ingmarsson 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som/orenar 
Sida 13 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 11 

Köp av mark 
dnr KS 2022/1351 

Utskottets beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Ursprungligt förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en marköverlåtelse kan ske där skogen mot bostadsområdet på 
Synarevägen behålls av kommunen. Köparen ska stå för Lantmäteriets kostnader för utredning och 
avstyckning samt det pris som marken värderas till av oberoende värderingsorgan inkl. 
värderingskostnad. 

Förslag på mötet 
Mathias Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Beslutsgången 
Ordförande frågar först om utskottet bifaller liggande förslag och finner avslag för detta. Ordförande 
frågar därefter om utskottet bifaller Mathias Anderssons yrkande och finner bifall för detta. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-1 1-11 
Inkommen ansökan 2022-10-04 
Kartor 
Beskrivning av ändamålet för köpet från Olle Danielsson (inkommer innan utskottets sammanträde) 

Ärendet 
Olle Danielsson har lämnat in en förfrågan angående köp av mark som ligger i anslutning till Västra 
Hagetvägen 6. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 11 (forts) 
Service bedömning 
Verksamhetschefen för service har fört en dialog med frågeställaren om vilken mark som är aktuell 
och ändamålet med köpet. Frågeställaren har uppmanats att komma in med en mer uttömmande 
skrivning om ändamålen. För att avstyckning ska kunna ske behöver lantmäteriet (eller konsult) göra 
en bedömning av om föreslaget markköp utgör en lämplig fastighetsbildning. Det är alltså inte givet 
att ett område som frågeställaren önskar går att få avstyckat. Frågeställaren önskar också veta vilket 
pris kommunen kommer att begära för marken, men för detta bör en värdering göras av en oberoende 
värderingsman. 

Jordbruksmarken är idag utarrenderad, arrendatorn har inget emot att marken säljs och att arrendet 
upphör om ny markägare så önskar. Den skogsmark som är aktuell är inte värdefull produktionsmark 
och inte viktig för friluftsändamål eller annan viktig samhällsnära skog. Marken är inte lämplig för 
bostadsändamål eller annan exploatering. 

Den skogsmark som ligger närmast bostadsområdet på Synarevägen bör kommunen behålla vid en 
eventuell försäljning. 

Beslut skickas till 
Olle Danielsson 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kom111une11 somforenar 
Sida 15 av 19 



Utskott service 
Sammanträdesdaturn 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 12 

Byggnation Hagalund 
dnrKS 2018/534 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att g~ respit t.o.m. 2025-12-31 för byggnation. 

Beslutsunderlaq 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Förfrågan inkom 2022-12-24 
BeslutKS 2019-01-14 

Ärendet 
köpte 2019 tomten Hagalund- Kommunstyrelsens beslut står att byggnation ska 

ske mom 5 år av så kallat Attefallshus eller granngemensam anläggning. 
5-årsfristen löper ut och ~nsöker om förläng respit för byggnation. Fastighetsägaren 
har för avsikt att bygga ett garage på tomten. 

Service bedömning 
Verksamhet service avstyrkte 2018 försäljning av tomten eftersom det är en byggbar tomt för 
enfamiljshus med anlagd förbindelsepunkt för vatten- och avlopp. Verksamhet service vidhåller synen 
att eftersom kommunen har få lediga byggbara tomter bör sådana inte säljas. En respit för byggnation 
bör därför inte göras var så lång. 

Beslut skickas till -e 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 16 av 19 
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Utskott service 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-01-25 

§ 15 

Val av vice ordförande 

Utskottets beslut 
Utskottets beslutar att välja Mathias Andersson till vice ordförande i utskott service för tiden 
2023-01-0 I - 2026-12-31. 

Beslut skickas till 
De valda 
Verksamhetschef service 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 19 av 19 



UNDERSKRIFTSSIDA 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 

NAMN: 
DATUM & TID: 
IDENTIFIKATIONSTYP: 
IDENTIFIKATIONS-ID: 

PETER LARSSON 
2023-01-27 07:56:45 +01 :00 
Svensk e-legitimation 
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NAMN: 
DATUM & TID: 
IDENTIFIKATIONSTYP: 
IDENTIFIKATIONS-ID: 

MATHIAS ANDERSSON 
2023-01-2715:24:14 +01:00 
Svensk e-legitimation 
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NAMN: 
DATUM & TID: 
IDENTIFIKATIONSTYP: 
I DENTI FI KATIONS-1 D: 

MARIA LINDQVIST 
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Svensk e-legitimation 
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