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Mikael Olsson (M)
Lars Gustafsson (L)
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§ 202

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-04 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Länsstyrelsen Värmland. Beslut om kommuntal för mottagande av
anvisade nyanlända år 2020.
2. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll 191031.
3. Årjängs Nät AB, Protokoll extra bolagsstämma, 190916.
4. Årjängs Nät AB, Protokoll, 190926.
5. Årjängs Nät AB, Protokoll, 191023.
6. Årjängs Bostads AB, Protokoll 191114.
7. Stiftelsen Dal-västra Värmlands järnväg (DVVJ), Protokoll, 190918,
190926.
8. Stiftelsen Dalslands kanal, Protokoll 191007.
9. Stöd och omsorgsnämnden, Beslut 191114 § 97, Upphandling särskilt
boende.
10. Årjängs Bostads AB, Protokoll 1901127.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 203

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-04 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-11-27
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 204

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/419.12

Kommunikationsstrategi för Årjängs kommun 20202022
Kommunikationsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram
en kommunikationsstrategi för Årjängs kommun. Strategin ska vara
vägledande i hur vi med rätt kommunikationsinsatser kan bidra till att
verksamheterna når de koncernövergripande målen.
Tillsammans med kommunens kommunikationspolicy ska strategin fungera
som ett styrdokument för verksamheterna i Årjängs kommun och i den mån
det är tillämpligt för förtroendevalda. Kommunikationsstrategin ska även
vara vägledande för Näringslivets Hus och bolagen i koncernen Årjängs
kommun.
Prioriteringarna i styrdokumentet utgår ifrån Årjängs kommuns vision,
fokusområden och de koncernövergripande målen för perioden 2020-2022.
Strategin ska följa koncernens målarbete och revideras varje mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 192
PR- och kommunikationsansvarig och kommunchefens tjänsteskrivelse
2019-11-18
Förslag till kommunikationspolicy
Kommunfullmäktiges beslut, Kommunikationspolicy för perioden 2019 –
2022
Kommunfullmäktiges beslut, Kommunens grafiska profil 2010-10-25 § 79.
Dnr 231.09.12
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, 1 januari 2019 (beslutad
14 nov 2018)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunikationsstrategin för Årjängs kommun perioden 2020-2022 antas.

Justerandes sign

6 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 205

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/402.10

Upperudsälven i Värmland och Dalsland
Lantmäteriet har i diskussioner med SMHI konstaterat att namnet
Upperudsälven på vattendraget som omfattar Dalslands kanal helt saknas i
Lantmäteriets kartor och databaser.
Lantmäteriet redovisar enbart namnet Dalslands kanal, och då endast i
anslutning till tre slussanläggningar samt för en vik av sjön Råvarp.
Lantmäteriet har för avsikt att fastställa namnet Upperudsälven för den del
av vattendraget som inte utgör den anlagda Dalslands kanal.
Tanken är att de förbindande, hittills namnlösa vattendragen från sjön Östen
i Årjängs kommun ner till Köpmannebro vid mynningen i Vänern i
Melleruds kommun ska visualiseras med namnet Upperudsälven.
Lantmäteriet önskar att berörda kommuner samt Dalslands Fornminnes- och
Hembygdsförbund yttrar sig i ärendet. Lantmäteriet anhåller om svar på
remissen senast 20 januari 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 178
GIS-ingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-11-18
Lantmäteriets dokument ”Remiss i ärende LM2019/018029” daterad 201910-30.
Kartbild Upperudsälven inom Årjängs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun lämnar bifall till Lantmäteriets förslag att fastställa namnet
Upperudsälven från sjön Östen och nedströms för den del av vattendraget
som inte utgör den anlagda Dalslands kanal.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, GIS- ingenjören, bygg- och miljönämnden
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§ 206

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/386.18

Program för krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd och informationssäkerhet Årjängs
kommun
Säkerhetssamordnaren har tagit fram ett förslag till ”Program för
krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet 20192022”. Programmet beskriver hur kommunen arbetar för att leva upp till
rådande överenskommelser och lagstiftningar, samt vilka ambitioner som
finns under mandatperioden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 179
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och
informationssäkerhet 2019-2022, 2019-10-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och
informationssäkerhet 2019-2022, antas.
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§ 207

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/377.18

Remiss: Förslag till ramöverenskommelse: samverkan
före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län.
(Lst Dnr: 457-8799-2019)
Inför, under och efter en samhällsstörning räcker sällan en aktörs egna
resurser till. Resurser från såväl offentliga som privata aktörer kan behövas
för att förebygga, hantera, återställa och lära. Samhällsstörningar berör
dessutom ofta fler än en aktörs områdesansvar. För att ansträngningarna ska
kunna ge optimal effekt krävs därför samordning av inriktning och
resursanvändning. Länsstyrelsen har därför tagit fram en
ramöverenskommelse för samverkan före, under och efter en
samhällsstörning.
Syftet med överenskommelsen är att skapa goda förutsättningar för effektiv
krishantering i Värmland genom förberedda strukturer för samordning och
inriktning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 180
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-11-15
Ramöverenskommelse: samordning före, under och efter samhällsstörning i
Värmlands län, utkastversion 2019-09-27
Tjänsteyttrande, 2019-11-15
Förslag på remissvar, 2019-11-15
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret godkänns och översänds till Länsstyrelsen Värmland som
Årjängs kommuns svar på länsstyrelsens remiss Ramöverenskommelse:
samordning före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län med
tillhörande bilaga.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmland
Säkerhetssamordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/412.17

Avtal gemensamt ledningssystem med
räddningsregion Bergslagen
Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera
storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom
att skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område.
Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna då det
har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt.
Ett gemensamt ledningssystem disponerar de samlade
räddningstjänstresurserna för att hantera insatser och bedöms vara det mest
kostnadseffektiva sättet att uppnå nuvarande krav och kommande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 181
Räddningschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse den 2019-11-22
Förslag till samarbetsavtal avseende gemensamt ledningssystem
Räddningsregion Bergslagen inklusive bilagor den 252 november 2019
Beskrivning av ledningssystem för Räddningsregion Bergslagen den 20
november 2019
Budget 2020 och plan 2021-2022 för Räddningsregion Bergslagen den 19
november 2019
Ekonomiska rutiner den 19 november 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samarbetsavtalet med bilagor avseende gemensamt ledningssystem
genom Räddningsregion Bergslagen godkänns.
2. Samarbetsavtalet undertecknas av räddningschef.
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§ 209

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/409.40

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen 2020
En ny EU- förordning 2017/625 om offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan träder i kraft den 14 december 2019. Med anledning av
detta måste kommunens taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen anpassas. Om justeringar inte görs kommer
kommunens taxor efter den 14 december 2019 bygga på ett regelverk som
inte längre gäller.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 182
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-11-13 § 106
Verksamhetschef bygg- och miljö tjänsteskrivelse 2019-10-16
Förslag taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2019-10-15
EU- förordning 2017/625
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.
2. Taxan gäller från och med 18 december 2019.
3. Taxan kommer årligen justeras med gällande prisindex.
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§ 210

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2018/211.10

Hälsoplan för Årjängs kommun- revidering
Årjängs kommuns hälsoplan antogs 2018-06-18 § 94. Det har på
samverkansforum gemensamt tagits fram ett förslag till revidering. Det
föreslås att de kommunövergripande koncernmål som bedömts vara av vikt
för kommunens vidare folkhälsoarbete även används som övergripande mål i
hälsoplanen. Indikatorerna för att följa upp om vi är på rätt väg i våra
verksamheter har även de reviderats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 183
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-11-15
Hälsoplan för Årjängs kommun- nytt förslag
Hälsoplan för Årjängs kommun- nu gällande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till revidering av hälsoplan för Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/414.02

Revisorernas granskning av kommunens hantering av
anställdas bisysslor
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning
av rutinerna kring kommunens hantering av anställdas bisysslor. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2019.
Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas
vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om
arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka
arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med
arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att
utöva sådan bisyssla.
Detta gäller inte bara bisyssla som faktiskt utövas utan också bisyssla som
aldrig har utövats men där det finns anledning att anta att en arbetstagare står
i begrepp att åta sig någon sådan. Bestämmelsen ger däremot inte utrymme
för bisyssleförbud ”för säkerhets skull”.
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära
förtroendeskada för kommunen. Därför ingår uppdraget i revisionsplanen för
2019.
Det övergripande syftet med granskningen har varit är att granska om
kommunen har en tillfredsställande och ändamålsenlig intern styrning och
kontroll över förekommande bisysslor.
Nedan bedömningsgrunder har bildat underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar har byggt på:
- Kommunallagen 6 kap § 6
- Förvaltningslagen 16 §
- Lag om offentlig anställning (LOA)
- Allmänna bestämmelser (AB)
- Reglemente för internkontroll
- Attestreglemente för Årjängs kommun
- Rutin Bisyssla, inkl. tillämpningsföreskrifter
Den övergripande bedömningen utifrån granskningens syfte är att
kommunstyrelsen och nämnderna inte har en tillfredsställande och
ändamålsenlig intern styrning och kontroll över förekommande bisysslor.
Denna bedömning baseras dels på det faktum att kännedomen om
förekommande bisysslor förefaller vara bristande samt att det i granskningen
har framkommit brister i följsamhet till gällande rutiner.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

§ 211 forts.
Beslutsunderlag
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-10-02
Revisorernas granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor
Kommunstyrelsens beslut
1. Personalchefen får i uppdrag att komplettera befintliga styrdokument med
policy för prövning av bisyssla.
2. Personalchefen får i uppdrag att förtydliga tillämpningsföreskrifter, rutiner
och mallar.
3. Personalchefen får i uppdrag att genomföra kompletterande utbildning av
chefer gällande våra styrande dokument.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Personalchef, revisorer
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§ 212

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2018/100.04

Barn- och utbildningsnämndens begäran om
ramförstärkning för år 2019
Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med 7,2 mnkr.
Den begärda ramförstärkningen är samma som nämndernas budgetavvikelse
enligt delårsrapporten 2019-08-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 185
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15 § 50
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning 2019, avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/413.04

Tilläggsanslag investeringsmedel 2019, Barn och
utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för investeringsmedel på
393 tkr för köp av 2 specialbilar som blev det mest ekonomiska och en
konsekvens av ny fordonsupphandling.
Förvaltningen föreslår att tilläggsanslaget beviljas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 186
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-20
Barn och utbildningsnämnden, 2019-11-12 § 62
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens begäran av tilläggsanslag på 393 tkr för 2019
beviljas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/393.04

Omdisponering investeringsmedel 2019, Kultur och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har en ökad kostnad för upprustning av Folkets
park/ marknadsplatsen och föreslår därför att omdisponera återstående
investeringsmedel från projekten inventarier fritidsanläggningar och
självbetjäning bibliotek.
Projektbudgeten för staket Hagavallen och Tingevi kommer inte att räcka
utifrån de offerter verksamheten har fått, därför föreslås medel omdisponeras
från projektet inpasseringssystem simhallen som inte kommer genomföras
under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 187
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-22 § 60
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återstående projektmedel inom inventarier fritidsanläggningar 64 408 kr
och självbetjäning bibliotek 18 000 kr omdisponeras till projekt
upprustning Folkets park/ marknadsplatsen.
2. Projektbudget för inpasseringssystem simhallen 200 000 kr omdisponeras
och fördelas mellan projekten staket Hagavallen och staket Tingevi.
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§ 215

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/42.04

Budget 2020-2022 Årjängs kommun- revidering
Justering har gjorts i driftbudget 2020 samt investeringsbudget 2020. Dessa
justeringar är till del följd av kommunfullmäktigebeslut under hösten som
påverkar ekonomin för nästkommande år. Den större justeringen är det
förslag till kostnadsutjämningsmodell som föreslås från år 2020 och framåt.
Några justeringar är utifrån uppdrag från majoriteten och innebär justering
inom driftsbudget för kommunstyrelsen, samt justeringar till följd av beslut
om stängning av simhall som påverkar kultur- och fritidsnämnden samt barnoch utbildningsnämnden.
Följande justeringar har gjorts:
- Ny skatteprognos som omfattar ny kostnadsutjämningsmodell från oktober
är inkluderad.
- Justering för kommunfullmäktiges beslut om utökad investeringsbudget
för 2019 och 2020.
- Justering till följd av kostnadsökning samt intäktsminskning på grund av
stängning av simhallen.
- Majoritetens förslag till förändring av kommunstyrelsens driftsbudget
avseende räddningstjänst, marknadsföring, driftsbidrag bygdegård samt
medel till kommunstyrelsens förfogande. Totalt innebär justeringen + 1,9
mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 188
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-11-14
Ramfördelningsmodell 2020 dat. 191113
Investeringsbudget 2020-2022
Kassaflöde 2020 dat. 191113
kommunfullmäktige 2019-06-17 § 95
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Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

§ 215 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2020 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 262 tkr
- Kommunstyrelsen 109 994 tkr
- Kultur- och fritidsnämnden 18 500 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 247 009 tkr
- Stöd- och omsorgsnämnden 220 494 tkr
- Justering finans drift 15 000 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 750 tkr
- Avgår internredovisning 48 498 tkr
- Avskrivningskostnad 47 000 tkr
Verksamhetens nettokostnader 615 511 tkr.
2. Låneramen för 2020 fastställs till 343 mkr vilket innebär en ökning med
89 mkr i jämförelse ned 2019.
3. Investeringsbudget för år 2020 fastställs till 126 470 tkr.
4. Synnerliga skäl åberopas avseende nedskrivningsbehov lågstadieskolan i
Årjäng motsvarande 5,7 mkr.
5. Årets resultat för 2020 budgeteras till 5 826 mkr.
6. Årets balanskravsresultat budgeteras till 11 526 tkr.
7. Det finansiella målet för 2020 fastställs till 0,9 % av summa skatter och
statsbidrag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/407.04

Kommunstyrelsens ekonomiska år 2020
Förvaltningsekonomen har tagit fram en sammanställning över det
ekonomiska arbetet under 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 190
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-19
Sammanställning över kommunstyrelsens ekonomiska år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Sammanställning över kommunstyrelsens ekonomiska år 2020, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/81.04

Oktoberrapport 2019 - kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli +470 tkr.
Kommunstyrelsen har avvikelser för bland annat snö/sandborttagning -800
tkr, projektledning för skolprojekten +350 tkr, solceller +370 tkr, avverkad
skog +500 tkr, arvoden Överförmyndarnämnden -400 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 190
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-19
Oktoberrapport per 2019-10-31
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport per 2019-10-31- kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/417.70

Taxor och avgifter inom stöd och omsorg 2020
Förslag till ny avgiftstaxa reviderad utifrån prisbasbelopp för 2020 har tagits
fram.
Rehabiliterande träning likställs i förslaget med gruppträning som debiteras
med 60:-/tillfälle, max 600:-/månad. Tidigare debiterades rehabilitering som
hälso- och sjukvårdsinsats med 200:-/tillfälle upp till maxtaxa.
Matpriser höjs enligt direktiv från barn- och utbildningsnämnden med 3,3 %
(lunch) resp 3,8 % (säbo). Det nya lunchpriset är 72:- (inklusive 10:- i
distributionsavgift). Den nya avgiften för kost på särskilt boende och korttid
är 135:-/dag
Prisbasbeloppet höjs från 46 500:- (2019) till 47 300:- för 2020 (Höjning:
1,7%).
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet, dvs 2 125:-/månad för år 2020. (0,5392 x 47
300 / 12).
2019 var Maxtaxan 2 089:-/månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 191
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-11-14 § 95
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-28 § 165
Avgiftshandläggarens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Förslag på avgiftstaxa 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny avgiftstaxa för stöd- och omsorgsavgifter, antas.
2. Avgifterna gäller from 1 januari 2020.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/311.10

Medborgarförslag - Victor Sjöström-museum
Ett medborgarförslag har kommit in om att uppmärksamma Victor Sjöström
med ett museum. Victor Sjöström föddes i Årjäng och har under sin karriär
gjort sig ett namn i hela världen. I förslaget så önskar man att man använder
sig av lokalen som biblioteket tidigare låg i ovanför ICA till att anordna ett
museum. Verksamheten kultur- och fritid skall undersöka möjligheten i
samarbete med biblioteket att ta hit utställningen om stumfilmens guldålder
där Victor Sjöström finns med. Utställningen finns hos Svenska
filminstitutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 193
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-22 § 57
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-09-16
Medborgarförslag inlämnat 2019-08-06
Mailkonversation med svenska filminstitutet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget om att upprätta ett museum avslås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/420.70

Värmlands läns Vårdförbund- Årsredovisning 2018
Värmlands läns Vårdförbund har översänt Årsredovisning 2018 för
kännedom samt godkännande. Informationen ska först behandlas i Stöd och
omsorgsnämnden för att sedan behandlas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
I samverkan med Regionen ansvarar vårdförbundet även för det långsiktiga
utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Årsredovisningen innehåller information om förbundets organisation och
verksamheter, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter,
driftredovisning, resultatanalys, kassaflöde, och verksamhetsberättelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 194
Värmlands Läns vårdförbunds årsredovisning 2018
Revisionsberättelse
PWC:s granskning av årsredovisningen
Värmlands Läns Vårdförbunds protokoll direktionen 2019-05-24 § 28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning 2018 godkänns.
2. Styrelsen i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/269.04

Utdelning ur stiftelsen Årjängs kommuns sociala
samfond 2019
Sekretess
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/272.04

Utdelning ur Stiftelsen Helmer Anderssons
donationsfond 2019
Sekretess

Justerandes sign

26 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 223

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/32.10

Dnr KS 2019/146.04

Utdelning ur Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond 2019
Sekretess
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