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8 Årsredo visning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland 91
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15 Medborgarförslag om hundgård i Sumie
16 Medborgarförslag om ett promenadstråk/brygga i Lysvik
17 Medborgarförslag om en samlad plats på f d hotell Selma för Sunnes
företagare att nå ut till turister

18 Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för
särskilt begåvade elever
19 Ivledborgarförslag om fler papperskorgar längs Storgatan
20 Inkomna skrivelser

Karl-Johan Adolfsson Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare
Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive
partis gruppansvarige. Anmälan om vilka ersättare som kommer att delta ska göras till
kommunsekreterare Gunilla Nyström, tfn 0565-160 06, epost:gunilla.nystrom@sunne.se,
senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.

cfj^i
SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

4(28)

2020-04-07
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Ks §56

Bokslut/årsredovisning 2019
Dnr KS2020/56/03
Kommunstyrelsens beslut
2019 års årsredovisning godkäims och lämnas till kommimrevisionen och
kommimfalhnäktige.
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 4,3 mkr, vilket är 1,9 mkr
sämre än budgeterat. Balanskravsresultatet uppgår till 4,5 mkr. I balanskravsresultatet har justering gjorts för realisationsvinster om 3,2 mkr och
realisationsförlust om 3,4 mkr. Kommunen uppfyller balanskravet för

2019, vilket kommunen har gjort sedan 2000 då balanskravet
infördes.
Årets resultat (mkr)

4,3

Samtliga realisationsvinster

-3,2

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

3,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

4,5

Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 1,2 % medan nettokostnåderna har ökat med 2,5 %.

Verksamheternas budgetawikelse uppgick till -14,6 mkr. Individstöd har
störst avvikelse, -9,9 mkr, följt av Barns lärande, -4,4 mkr och Vård och
omsorg, -3,1 mkr. Även exploateringsverksamheten gickmmus, -1,1 mkr,

medan övriga inte avvek eller avvek positivt mot budget. Störst positiv
avvikelse hade kommunledniagsstaben, +2,4 mkr.
Även fmansieringspostema har stora avvikelser, totalt +12,6 mkr. Bland

annat blev fastighetsavgift, slutavrakning och kostnadsutj amning bättre än
budgeterat. Även pensioner och finansnetto avvek positivt.

Personalkostnaderna har ökat med 9 mkr (1,9 %) jämfört med föregående
år;-Antaietårsarbetare-mmskade från 1-226 till 1-223 .-Minskning-har-skett-

främst inom grundskola och särskilt riktade insatser, medan ökning skett
främst inom insatser enligt LSS och psykiatern och inom vård och omsorg.

Den totala sjukfrånvaron låg, liksom 2018, på 5,2 %.
Investeringarna uppgick till 53,9 mlar, 63 mkr mmdre än budgeterat, varpå

kommunen inte behövde låna enligt plan och självfmansiermgen blev
högre än budgeterat.

God ekonomisk hushålhiing: Av de 4 finansiella målen uppfylldes 4 av 5
värden (80 %). Av de 13 kommunövergripande verksamhetsmålen upp-

fylldes 11 av 14 värden (79 %). Total måluppfyllelse blev 79 %. Den
samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållnmg.
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Koncernens resultat uppgår till 3,4 mkr:

(mkr)
Sunne kommun

Sunne Fastighets AB

4,3
-1,3

Rottneros Park Trädgård AB

0,4

Resultat

3,4

De långfristiga skulderna ökade med 91mkr inom koncernen och var vid
årets slut 430 mkr. Låneskulderna ökade med 30 mfcr mom kommunen och

med 60 mkr inom Sumie Fastighets AB. Soliditeten för koncernen är 39 %,
en minskning med 4 %.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-03-30

Beslutet skickas till:
Kommuofulhnäkäge
Kommunrevisionen
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Tertialrapport per 2020-04-30
DmKS2020/131/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapporten per 2020-04-30 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport per 2020-04-30 har upprättats för kommunen.
Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 1,3 mkr, en negativ
avvikelse mot budget om 4,2 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på
-9,9 mkr medan årsprognos för finansieringen ligger på +5,6 rnkr.
De verksamheter som prognosticerar en negativ årsawikelse är Individstöd, -10 mkr och Vård och omsorg -2,5 mkr. Kommimledningsstab och
exploatering prognosticerar en positiv årsawikelse, +1 mkr respektive +1,6
mkr.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-05-20, § 59
Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Tertialrapport per 2020-04-30

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Verksamhetschefer
Ekonomer

Justerare
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Revidering av budget 2020 och flerårsplan för 2021-

2022

DnrKS2019/30/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revideringarna i budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022 antas med
följ ande punkter:
l. Årets budgeterade resultat uppgår till 4 898 tkr (0,6%), 7 372 tkr
(0,9%) år 2021 och l l 755 tkr (1,4%) år 2022, se bilaga "resultatbudget".

2. Investeringsbudgeten omfattar 82 707 tkr mkr. Respektive post
framgår av bilaga "investeringsbudget".

3. Övriga finansiella mål är:
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 53% för 2020
och 45% över planeringsperioden 2020-2022.
Soliditeten uppgår till 53% för 2020.
Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen uppgår till 25% för 2020.
4. Total verksamhetsram för 2020 är 800 925 tkr, fördelat enligt:
Budget 2020
Verksamhet, tkr
Kommunledningsstab
Samhällsbyggnad
Barns, ungas och vuxnas

54452
74472
332385

lärande

Individstöd
Vård och omsorg

Miljö- och bygglovs-

120 230

218118
272

nämnden
Överförmyndamärmiden

192

Kommunrevision

795
10

Valnämnden

5. För åren 2021 och 2022 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av bilaga
"resultatbudget".

6. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en total ram på 185 mkr
under 2020 varav 60 mkr är nyupplåning.

Reservationer
Barbro Dolling (L) och Lars-Gunnar Johnson (V) reserverar sig mot detta
beslut.

Henrik Frykberger (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Det är svårt att bilda sig en uppfattning hur konsekvenserna blir när man
forts
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inte själv varit med och tagit fram budgeten och hur den ska genomföras.
Jag motsätter mig inte att budgeten revideras, tvärs om. Det är helt nöd-

vändigt och det borde ha gjorts redan inför att budgeten 2020 antogs.
Det var väldigt tydligt att budgeten 2020 var underfmansierad redan när
den antogs och det påpekades även då. Jag är rädd for att även den här reviderade budgeten inte kommer att hålla eftersom så lång tid av året redan
gått och att det ekonomiska läget är såpass osäkert.

Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Jag reserverar mig mot beslutet att avgöra ärendet i dag. Detta emedan det
presenterade materialet saknar detaljerad information beträffande de
presenterade budgetramarnas innehåll. Utifrån samma grunder reserverar

jag mig mot den beslutade budgeten och det faktum att mitt tilläggsyrkande
om stopp för kurser/konferenser fr.o.m. l juli 2020 t.o.m. årets utgång inte
vann gehör. Tilläggsyrkande! innebär besparingar under 2020 om ca. 6

MSEK.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av budget 2020 är nödvändig då kommunen behöver anpassa
verksamheternas nettokostnader utifrån det negativa verksamhetsresultatet
i bokslut 2019 samt den fortsatta negativa årsprognosen för 2020.
Den skatteunderlagsprognos som presenterades 29 april visar att skatteunderlaget minskar med 30 mkr mot budget, medan de generella stats-

bidragen ökar med 4,9 mkr. Under våren 2020 har regeringen tillskjutit
Sunne kommun extra medel, dels kompensation för minskade skatteintäkter med 20,3 mkr, och dels förstärkt välfärd med 6,7 mkr.
Förslag till revidering innebär inga nedskärningar av verksamhet inom
Barns, ungdomars och vuxnas lärande eller inom Vård och omsorg.

Yrkanden
Linda Johansson (S) och Freddy Kjellström (C) med flera: Bifall till
budgetberedningens förslag 2020-05-26.

Henrik Frykberger (M), Björn Gillberg (HS) och Lars-Gumiar Johnson

(V):
11 första hand återremitteras ärendet.

2 I andra hand stopp för kurser/konferenser från och med l juli 2020 till
och med årets utgång. Kommunchefen prövar eventuella avvikelser från
det beslutade stoppet.

Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP) stödjer yrkandena från Björn Gillberg (HS).
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Beslutsgång 1
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.

Följande besluts gång godkänns:
Ja-röst for bifall till att avgöra ärenden idag.
Nej-röst för återremiss.

Omröstningsresultat 1
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra
ärendet idag, enligt nedan:

Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Freddy Kjellström (C)
SophieJanulf(C)
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)

x
x
x
x
x

Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Guimar Johnson (V)

Toleif Högberg (C)
Gunilla Ingemyr (C)
Summa

Avstår

Nejröst

ersättare

x
x
7

x
x
x
x
4

Reservation
Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot detta beslut enligt ovan.

Beslutsgång 2
Därefter ställer ordföranden frågan om att bifalla budgetberedningens
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Slutligen ställer ordföranden Björn Gillberg (HS) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för avslag på ändringsyrkandet.

Nej-röst för bifall till ändringsyrkandet.
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Omröstningsresultat 1
M.ed 7ja-röster mot 3 nej-röster, l ledamot avstår, beslutar kommun-

styrelsen avslå Björn Gillberg (HS) med fleras ändringsyrkande enligt
nedan:

Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

ersättare

Freddy Kjellström (C)
SophieJanulf(C)
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)
Henrik Frykberger (M)

Nej-

x
x
x
x
x
x

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Johnson (V)

Toleif Högberg (C)
Gunilla Ingemyr (C)
Summa

Avstår

röst

x
7

x
x
x
3

x

l

Reservation
Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot detta beslut enligt ovan.
Beslutsunderlag
Protokoll från MBL-förhandlingar 2020-06-01
Budgetberedningen 2020-05-26, § l
Protokoll från MBL-förhandlingar 2020-05-26
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-20
Resultatbudget
Investermgsbudget

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Ekonomienheten
Verksamhetschefer

Juste ra re

Utdragsbestyrkare

^y

RESULTATBUDGET
Kommunstyrelsen 2020-06-02, § 78

Budget
Bokslut

Bokslut

2018

2019

T kr

Budget
2020,

2020, KF
20200210,

revidering

§2

juni

PLAN
2021

PLAN
2022

Kommunledningsstab

-6314

-5254

-53 05;

-54 452|

-53 34.

-53 807

Samhällsbyggnad

-7220

-7424

-76 n;

-69 36.

-69 048

Barns, ungdomars och vuxnas lärande

-306 86

-31673

-332385

Individstöd

-127 93

-13292

-115 23C

Vård och Omsorg

-205 34

-21628

-218 Iii

-74 4721
-332385|
-120230|
-218 118|

-27

-26

-272

-2721

Miljö- och byggnämnden

-335 83:

-338 949

-122 631

-125 087

-221 681

-226114

-27',

-283

-l 17

-193

-192

-200

-67

-67.

-795

-192|
-7951

-191

Kommunrevision

-811

-827

Valnämnden

-21

-7

-10

-10|

-IL

-265

-777 82:

-795 67i

-796 225

-800 925|

-804 143

-814581

Overformyndarnämnden

Verksamheternas nettokostnader
Interndeb pensioner mm

Pensionsutbetalningar (inkl md del)

3763

3525<

33900

33 900|

35 50C

35500

-54 15:

-50 161

-53 000

-53 000|

-53 50C

-53 500

0|

Förändr pensionsskuld mm

-444.

l

Kalkylerade kapitalkostnader

5173-

4804:

o
47395

49 5271

c
47476

o
47476

-33 06;

-36 70-

-38 300

-38 300|

-39 006

-39 000

VERKSAMHETENS NETTO

-780 IV.

-799 23i

-806 230

-808 7981

813 667

-824105

Skatteintäkter mkl slutavräkning

569 32'

580 02;

594261

564228|

586 607

608 291

224 18;

222 76;

219444

251418|

236382

229 519

Avskrivningar

Generella statsbidrag inkl. extra bidrag

till välfärden

225:

2 OCK

1550

1550|

7550

l 550

Finansiella kostnader

-l 13(

-123'

-3500

-3 500|

-3500

-3500

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER O FINANSNETTO

1451]

431{

5525

4898|

7572

11755

1451]

43K

5525

48981

7572

77755

98,3°,

99,6°,

99,1%

99,2%|

98,9%

98,4%

94,1°,

95,0°,

94,4%

94,5% l

94,1%

93,7%

Resultat före eo-poster/Skatteintäkter mm

1,8°,

0,5%

0,7%

0,6% l

0,9%

1,4%

Arets resultat/ 'Skatteintäkter mm

1,8°,

0,5%

0,7%

0,6% l

0,9%

1,4%

Flnansnetto

111':

763
41 022
802 79(

-l 950

-l 950|

-1950

-1950

43825
813705

43 1981
815 6461

46 3 72
822 989

50755
837810

Finansiella intäkter

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad'
skatteintäkter mm

Verksamhetens nettokostnad (exkl
avsh-ivningar)/skatteintäkter mm

"Beräknat reinvesterlngsiitrymme "

Summa skatt o generella bidrag

4757;
793 51;

•:)'\

y^

Investering, ombudgetering 2020
Kommunstyrelsen 2020-06-02, § 78

Investeringsprojekt
Utredningar, förstudier, förprojekteringar
Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätorter säkring ras och skred

Utredningar samhällsplanering och planläggning, fastigheter
Förprqjektering Brandstation/nytt kommunförråd
Norra bro 2025
Förprqjektering, FryxeUska, matsal och tillagningskök
Förprqjektering, utbyggnad kommunhus, ny idrotthall och expedition
Skäggeberg, kontors-/utbildningsplatser och möbellager AME
•orprojektering struktur Kulturskola, ventilation, aula.

inergiförsörjningsprojekt
^nvesterinKanslag exploateringsverksamhet
Jivesteringanslagexploateringsverksamhet

Budget

Justerin

Ny budge

2020

juni

2020

26.

Kommentar

-23t

31

-3.

15

5
5
l

-11

l.

-K

2'

-21

4i

-4(

11

-K

(

7
5 9;
20(

-5:

16'

-200

3976
(

-5i

-20(

39-

397(

låtar, vägar, broar och infrastruktuT, ny a projekt

15 87

iro över Frykensundet

ixploateringsområde Solbacka, Torvnäs KS 2018-02-20

123'

1SS71
1237;

iäkrmg av Strandvägen/ras och skred mot Fryken, övriga tätorter

19(

199C

t/fedfinansiering TrafikverkeVInfrastruktur

15C
470
20C

150C
4700

lator, väKar, broar och infrastruktur, löpande kostnader
5ator, vägar och exploatering

jatubeläggningar
7astiKheter etc, nya eller ombyggnader
Jppgradering ventilation^ styr och reglersystem

)mbyggnation inom förskole- och skollokaler
lemtj änstlokaler* *
ortätning kommunhus inkl. kontaktceater

adustritrekniska programmet, ny lokal, SG/Broby
^erkstadshall, SG/Södra Viken
..ommunforråd

ryxellska, matsal och tillagningskok*
;nergiförsörjning/utbyte av värmesystem, SG/Södra Viken
ftbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter
Jdhus/stall, Gylleby

27C
5125
150
129
1000
57
153
1000
69
1780
500
42
243

fastigheter, löpande kostnader

652.

Fnderhåll fastigheter

100
200
180

Ifonrtsedda åtgärder, tex arbetsmiljöproblem och lokalanpassning
astigheter takbyte
taderhåll allmänna lekplatser
Fpprustning forskole- och skolgårdar

rafiksäkerhet och parkering, förskolor och skolor
.enovermg särskilda boenden
.enovering gruppboenden, LSS

7
ratljus (3 000 Ijuskällor på 10 år)
tationärt reservelverk på Brogården (inkl. IT)
arm och passer

200C
-34 n
-75

-1000
-57

270C
17130
75C
129C
o
o
1535

-800

-1480

(

2000 ienareläggs(2021)
691
3000 ienareläggs(202l)
5000
427
2437
6525

Semensam pott för löpande
Fastighetskostnader. Behovet

25

ipecificeras och plan läggs

50
50
22

fram till KS som fattar
leslut.

25'

2401

(

90i
l 10'
40i

2400
900
l 100
400
14000
14000
6135

'inansiella investeringar

14001

Sjning av aktiekapital, Sunne Fastighets AB

1400'

wentarier

633i

ligHalisering It mm

160:

(

l 603

'ätten och avloppsverksamhet

9 OSt

-501

S 5 50
900
o
1500
1500
1500
3150
1500
1500

nergunvestermgar
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Kommunstyrelsen

Ks §82

Reviderade länsöverenskommelser med Värmlands
läns vårdförbund - Vård och stöd vid missbruk och
beroende i Värmland samt Barn- och unga i risk- och

missbruk
DnrKS2020/286/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk
godkänns.
2. Reviderad länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbmk och beroende i Värmland godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och
beroende i Värmland samt länsöverenskommelsen för barn och unga i riskoch missbmk har upphört att gälla. Båda länsöverenskommelsema har nu
reviderats av representanter för kommunen, regionen och Värmlands läns
vårdförbund. Samtliga länets kommuner samt Region Värmland behöver
fatta beslut om att godkänna överenskommelsen för att den ska vara giltig.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2020-05-19, § 80
Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk
Länsöverenskommelse - vård och stöd vid missbruk och beroende i
Värmland samt bilagor

Beslutet skickas till:
Värmlands läns Vårdförbund
Verksamhetschef individstöd

Utdragsbestyrkare

Justerare

f
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Ks §49
Motion om utbildning för politiker i lagar som styr
verksamheter inom social omsorg och socialtjänst
DnrKS2019/764/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till verksamhetschefens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Liberalernas fullmäktigegrupp till Sunne
kommun som belyser behovet av utbildning för politiker i lagar som styr
verksamheterna inom social omsorg och socialtjänst.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2020-02-18, § 15
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-01-28
Motion 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Emma Pollack
Marianne Åhman

Barbro Dolling

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ks §90
Redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag 2020
DnrKS2020/285/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. För närvarande finns totalt 10 obesvarade motioner, varav
3 är äldre än l år. Av de 11 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än
lår.

Fullmäktige har möjlighet att avskriva 3 motioner och 4 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-05-25
3 obesvarade motioner som är äldre än l år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än l år

Utdragsbestyrkare

Justerare

a.
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Kommunstyrelsen

Ks §91
Årsredovisning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i
Värmland
DnrKS2020/339/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland godkäims.
2 Hjälpmedelsnämnden i Värmland och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för 2019.

Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Gert Dahlberg (S) och Linda Johansson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Värmland är en gemensam nämnd för kommunerna

i Värmland och Region Värmland. Nämnden bildades 2004-07-01 med
syfte att samverka för att länets invånare ska erbjudas en god

hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Regionbildningen.2019-01-01 har
inneburit en del förändringar för nämnden, främst om utformning av och

tidpunkter för planer och uppföljning.
Budgeten för nämndens uppdrag 2019 uppgick till 6,9 miljoner kronor. I
detta ingår kostnader för lokaler, service och administration som delas
mellan kommunerna. Årets utfall blev 6,7 miljoner kronor, vilket innebär
ett överskott på 0,2 miljoner h-onor.
Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande parterna. Kommumevisorema tillstyrker att
hjälpmedelsnänmden samt kommunens ledamöter i denna beviljas
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunrevisoremas revisionsberättelse

Hjälpmedelsnänmdens årsredovisning 2019

Beslutet skickas till:
Hjälpmedelsnämnden, Region Värmland

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §92

Årsredovisning 2019 för gemensamma drift- och
servicenämnden
Dnr KS2020/245/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2019 för drift- och servicenämnden godkänns.
2 Den gemensamma nämnden och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för år 2019.

Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Drift- och servicenänmden är en gemensam nämnd för kommunerna och
Region Värmland. Nämndens långsiktiga vision är - det ska bli bättre att
vara medborgare i Värmland. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett

mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa utvecklingen förbättras.
Drift- och servicenämnden har i beslut 2020-02-20 godkänt verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019. Nämndens resultat visar ett överskott på
96 tkr, som beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var högre än
nämndens omkostnader.

Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige hos var och en av de samverkande medlemmarna. Kommunrevisorerna tillstyrker att drijft- och servicenämnden samt kommunens
ledamöter i denna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020-04-20
Drift- och servicenämnden 2020-02-20, § l med nämndens årsredovisning

Beslutet skickas till:
Drift- och servicenänmden

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §93

Årsredovisning 2019 för Fryksdalens Samordningsförbund
Dnr KS2020/334/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2019 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.
2 Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
den tid årsredovisningen omfattar.

Anmälan om jäv
På gnmd av jäv deltar inte Gert Dahlberg (S) och Linda Johansson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Samordningsförbund verkar utij&ån Lagen om finansiell

samordnings av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) PINSAM och
förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning

(1997:614) och kommunallagen i tillämpliga delar.
Fryksdalens Samordiungsförbunds medlemmar var under 2019; Försakrmgskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommunerna Kil,
Torsby och Sunne. Målsättningen är att samordna rehabiliteringsinsatser så
att deltagarnas förmåga att klara förvärvsarbete eller studier ökar.
Årets resultat är negativt och uppgår till 369 718 kr. Revisorn för regionen
och kommunerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Fryksdalens Samordningsförbund

Beslutet skickas till:
Fryksdalens Samordningsförbund

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §97
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Sundsbergs Gård
Dnr KS2020/368/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Sundsbergs Gård godkärms.
2 Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar.

Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Tobias Eriksson (S) och Freddy Kjellström (C) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens årsredovis-

ning för 2019. Årets resultat uppgår till -60 520 b-.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Sundsbergs gård med revisionsberättelse och kommentarer

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Sundsbergs Gård

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §80
Revisorernas granskning av processen vid avyttringar

av kommunala fastigheter
Dnr KS2020/58/01
Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteskrivelsen utgör kommunstyrelsens svar på granskningen av
processen vid avyttring av kommunala fastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorema har granskat kommunstyrelsens process vid avyttring
av kommunala fastigheter. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunen har ändamålsenliga riktlinjer for avyttring av kommunal egendom samt om kommunallagen och statsstödsreglema följs vid försälj rungar.

Revisorerna bedömer att kommunens process vid avyttring av fastigheter
varken är ändamålsenlig eller rättssaker.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-05-20, § 59
Tjänsteskrivelse 2020-05-13
Missiv och pwc's granskningsrapport

Beslutet skickas till:
Kommumevisorema

Plan och projekt

Justerare

^

Utdragsbestyrkare

