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Kommunhuset, Älven 
2023-02-13, kl. 16.00-17.40 
Ajournering kl. 16.45-17 .05 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 18-§ 33 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Mathias Lindquist (S) 
JUSTERARE 

Nicklas Hartwig (S) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGS PLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2023-02-16 
2023-03-10 

Maria Lindqvist 

Comfact Signature Refcrc11s11u111111er: 651 I 4SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Mathias Lindquist (S) 
Annette Felixson (S) § 21-33 
Nicklas Hartwig (S)) 
Peter Larsson (S) 
Birgitta Nilsson (S) 
Urban Karlsson (C) 
Staffan Jofjell (V) 
Björn Bäckström (SO) 

ERSÄTTARE 

EJ tjänstgörande ersättare 

Agneta Johansson (S) 

Tohni Trollvika (SO) 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 
Anna Grenholm verksamhetschef service § 18-21 och 
föredragning 
Anna Falk verksamhetschef lärande och stöd § 18-21 och 
föredragning 
Sara Josefsson verksamhetschef omsorg och stöd § 18-21 
och föredragning 
Mats Almemark, revisor § 18-21 
Irene Andersson, revisor § 18-21 
Martin Edlund, revisor § 18-21 
Paula Edlund, revisor § 18-21 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida2av19 

l 'om lac! ~ig11au1rc: Rd1:n:11~nu111111tr· 115 i I 4SI 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerarre 
Godkännande av föredragningslista 
Presentation revisionen 
Kommunchefens information 
Kommunens firmatecknare 
Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 202175 
Bliarinkens vänner ansöker om kommunalt bidrag säsongen 2022/2023 
Medborgarförslag angående skydd mot olyckor 
Medborgarförslag angående industrimark 
Byggnation på tomt Hagalund 
Handlingsplan problematisk skolfrånvaro 
Val till sakområdesforum 
Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Värmland 
Anmälningsärenden 
Delegerings beslut 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 19 

( 'ornlact \i!c!ll,llUn.: [{dt:lell.',/lllllllllCI: /,:, J 14\1. 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 18 

Upprop 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppropet godkänns. 
Agneta Johansson (S) ersätter Pia Falk (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 4 av 19 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 19 

Val av justerare 
Kommunstyrelsens beslut 
Till justerare utses Nicklas Hartwig (S) digital justering. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 20 

Godkännande av föredragningslista 
Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 21 

Presentation revisionen 
Kommunens revisorer, Mats Almemark, Irene Andersson, Martin Edlund och Paula Edlund 
presenterar sig. Revisor Mikael Andersson ej närvarande. 

I samband med presentationen får ledamöterna tillfälle att ställa frågor till revisorerna. 

Ordförande tackar för presentationen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 22 

Kommunchefens information 
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar 

• 3708 invånare i kommunen 
• Arbetslösheten, fler lediga arbeten idag än för ett års sedan 
• Bokslutsarbete 2022 pågår 
• Mycket arbete med civilt försvar, MSB, Länsstyrelsen 
• Verksamheterna har svårt med bemanning inom vård och omsorg och skola, 
• Rekryteringsdag på torsdag 16 /2 
• Fastighetsutredning pågår 
• Färre tjänster inom förskolan, färre barn i höst 
• Utemiljö Forsnässkolan 
• Sjukfrånvaron 7, 15 % 
• Konstutställning i kommunhuset 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 19 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 23 

Kommunens firmatecknare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist och vid förfall för 
honom vice ordförande Annette Felixson i förening med kommunchef Jan-Olof Appel och vid förfall 
för honom ekonomichef Björn Fogelberg till kommunens firmatecknare. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2023-01-27 

Ärendet 
Av antagen delegeringsordning framgår det i de flesta ärenden vem som är behörig att underteckna 
handlingar. Ibland är dock avtal/överenskommelser följden av särskilt fattade beslut av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som inte framgår av delegeringsordning. Det förekommer 
därmed att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid ärendetyper 
som inte finns in delegationsordningen, eller då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. 

Senast Munkfors kommun beslutade om kommunens firmatecknare var 2016-03-14, KS §26 Dnr 170- 
16-100. Beslutet anger vilka funktioner som har delegation att teckna firma för kommunen. 

För att tydliggöra vilka som är kommunens firmatecknare så föreslås att beslut fattas där både funktion 
och namn framgår och att tidigare beslut upphävs. 
Förslaget är att utse kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist och vid förfall för honom vice 
ordförande Annette Felixson i förening med kommunchef Jan-Olof Appel och vid förfall för honom 
ekonomichef Björn Fogelberg till kommunchefens firmatecknare. 

Beslut skickas till 
Jan-Olof Appel 
Mathias Lindquist 
Annette Felixson 
Björn Fogelberg 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 19 

( nrniact \1g11<1lu1c Rctercuxnummcr r,~ i I 4SI 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 24 

Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 202175 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Läkemedelsverkets förslag gällande ändring av föreskrifter om 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-02-02 
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2021 :75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

Ärendet 
Läkemedelsverket önskar Kommunstyrelsens synpunkter gällande förslag till ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021 :75) om förordnande och utlämnande av läkemedel 
och teknisk sprit. 

För att möta behovet av att på ett bättre sätt kunna utnyttja personalresurserna inom hälso- och 
sjukvården föreslår Läkemedelsverket att HSLF-FS 2021 :75 bör ändras så att sjuksköterskor åter får 
rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel för behandling av människa inom hälso-och 
sjukvårdsverksamhet under vissa angivna förutsättningar. 

Förutsättningar: 
• Att sjuksköterskan är verksam hos en vårdgivare. 
• Att rekvisitionen ska utfärdas inom ramen för anställningen eller uppdraget som 

sjuksköterska. 
• Krav på att det rekvirerade läkemedlet eller den tekniska spriten ska användas i vårdgivarens 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Undantag: 
• Tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) omfattas inte. 
• För att minska risken för att narkotiska läkemedel avleds från den legala hanteringskedjan 

finns det enligt Läkemedelsverkets bedömning skäl att överväga en begränsning för 
sjuksköterskor att få sådana läkemedel utlämnade mot rekvisition. 

Läkemedelsverket föreslår även uppdatering av bilaga 5 i HSLF-FS 2021 :75, i vilken anges vilka 
läkemedel som sjuksköterskor med förskrivningsrätt får förskriva. Uppdateringen med en A TC-kod 
föreslås för att det inte ska vara otydligt vilka läkemedel som omfattas av sjuksköterskornas 
förskri vningsrätt. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Omsorg och stöd 
Läkemedelsverket registrator@lakemedelsverket.se Dnr 3.1.1-2023-005678 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenw· 
Sida 10 av 19 

Comfact Signature Referensnummer: 65 I I 4SE 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 25 

Bliarinkens vänner ansöker om kommunalt bidrag 
säsongen 2022/2023 

Kommunstyrelsens beslut 
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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 26 

Medborgarförslag angående skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

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

Ärendet 
Robert Hult har lämnat in ett medborgsförslag angående återkommande svallis 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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 19 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 27 

Medborgarförslag angående industrimark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
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 forenar 
Sida 13 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 28 

Byggnation på tomt Hagalund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att g~respit till och med 2025-12-31 för byggnation. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Förfrågan inkom 2022-12-24 
Beslut KS 2019-01-14 

öpte 2019 tomten Hagalun~ommunstyrelsens beslut står att byggnation ska 
s e mom ar av så kall~ler granngemensam anläggning. 
5-årsfristen löper ut oc~ansöker 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 

-vice 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 19 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 29 

Handlingsplan problematisk skolfrånvaro 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan problematisk skolfrånvaro. 

Besluts underlag 
Hand! ingsplan 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-24 

Ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att vara ett stöd till all skolpersonal i arbetet med elever som riskerar att 
få eller har problematisk frånvaro. 

Frånvaro som riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Detta 
innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och 
upprepad frånvaro. 

Enligt 7 kap l 9a§ skollagen ska rektor, om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det 
är fråga om giltig eller ogiltig, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Verksamhetschef lärande och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 30 

Val till sakområdesforum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande personer till Regionens sakområdesforum. 

Hälso-och sjukvårdsforurn: 
Nicklas Hartwig (S) ledamot 
Birgitta Nilsson (S) ersättare 
Annika Zetterströrn (C) ledamot 
Maria Sandgren Loa (V) ersättare 

Kollektivtrafik och regional utveckling: 
Mathias Lindqvist (S) ledamot 
Annette Felixson (S) ersättare 
Jörgen Hedeås (C) ledamot 
Håkan Jäder (V) ersättare 

Kultur och bildningsforurn: 
Pia Falk (S) ledamot 
Agneta Johansson (S) ersättare 
Staffan Jofjell (V) ledamot 
Urban Karlsson (C) ersättare 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna 
Nominering från Centerpartiet och Vänsterpartiet 

Ärendet 
Sakområdes forum, ledamöter och personliga ersättare. När ordföranderådet ställde sig bakom förslag 
till Värrnlandsrådets arbetsformer innebar det att ordföranderådet inrättade tre (3) sakområdesforum 

• Hälso-och sjukvårdsforum 
• Kollektivtrafik och regional utveckling 
• Kultur och bildningsforurn 

Beslut skickas till 
Region Värmland 
De valda 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 19 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 31 

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Värmland 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till Gymnasie-och 
vuxenutbildningssamverkan i Värmland. 

Pia Falk (S) ledamot 
Marit Olsson (S) ersättare 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till Gymnasie- och 
vuxenutbildningssamverkan i Värmland för tiden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslut skickas till 
Gymnasie-och vuxenutbildningssamverkan i Värmland 
De valda 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111.forenar 
Sida 17 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 32 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 

KS/2023 :268 - ÖF 2023-01-26 protokollsutdrag, budget med mera 

KS/2023:242 - Miljö- och byggnämnden Internkontrollplan, riskanalys 2023 verksamhetsplan 2023 

KS/2023:233 - Information om kommunernas överenskommelse om krisberedskap och civilt försvar 

KS/2023: 177 - Avgift till Värmlands läns kalknings förbund 2023 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 18 av 19 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2023-02-13 

§ 33 

Delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

Ärendet 

Kommunchef 

KS/2023 :290 Hyreskontrakt Friskvården från 23030 I 

KS/2023:254 - Räddningstjänsten Karlstadsregionen: Avtal om samordning av kommunernas 
planering inom civilt försvar 

KS/2023 :230 - Försäkran gällande genomförandet av Äldreomsorgslyftet (2020 och 2021) - som en 
del av Sveriges återhämtningsplan 

KS/2023: 178 - Avtal för mediebevakning: Al 1 Ears 2024 

KS/2023 :246 - Samverkansavtal med Friskvården i Värmland 2022-2024 

Ordförandebeslut 
KS/2023: 18 - Ansökan om evenemangs bidrag Knutdansen 2023 

Verksamhetschef/rektor/enhetschef/upphandlare 
KS/2023 :239 - Avtal med student] itteratur AB om förskoleforum 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 19 
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