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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.
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §3
Justering av verksam hetsramar budget 2020
Dm KS2019/30/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budgetjustermgen mellan verksamheterna godkänns enligt följande:
tkr

Ramar 2020

Kommunledningsstab

55589
73871
201 457

Samhällsbyggnad
Barns lärande

Ramar 2020,
efter justering

53052
76172

Ungdomars och vuxnas

lärande

116140

Barns, ungas och vuxnas

lärande

Individstöd
Overförmyndamämnden

127 864
2109

332385
115230
192

Sammanfattning av ärendet
Justering av verksamhetsramama beror på/mnebär följande:

Från och med l januari 2020 slås Barns lärande ihop med Ungdomars och
vuxnas lärande, varvid verksamheternas rambudgetar slås ihop.

Verksamhetschefen för Barns lärande flyttas från kommunchef och till
Barns, ungas och vuxnas lärande.

Elevhälsans budget flyttas i sin helhet från Individstöd till Barns, ungas och
vuxnas lärande.

Diverse sponsomiedel flyttas från Kommmicheftill Samhällsbyggnad.
Verksamhetsbudget för Överförmyndarverksamhet flyttas från Överförmyndamämnden till Individstöd.
Hyresbudget för Sundsbergs går flyttas från Individstöd till Samhällsbyggnåd, och hela hyresbudget for Rottneros idrottshall flyttas från Barns,

ungas och vuxnas lärande till Samhällsbyggnad.
Den totala budgeten är oförändrad.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-01-15, § 4
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-12-20

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Ekonomienheten
Verksamhetschefför Barns, ungas och vuxnas lärande

Verksamhetschefför Individstöd
Verksamhetschefför Samhällsbyggnad
Justerare

^

^

\^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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Kommunstyrelsen

Ks §4
Aktualitetsprövning av Sunne kommuns översiktsplan

och tematiskt tillägg till översiktsplan för Sunne
kommun - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

(US)

Dnr KS2018/378/04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Översiktsplanen bedöms aktuell i förhållande till kraven enligt PBL 3
kap 5 § med tillägg av punkt 2 i detta beslut.
2 Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplan för Smme kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) godkänns och överlämnas
till kommunfulhnäktige för antagande, enligt Plan- och bygglagen, PBL 3
kap 19 §.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och
vattenanvändning och hushållning med naturresurser. För att fungera som

ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det görs genom en
aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod. I samband med

aktualitetsprövningen har också ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen som heter landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
arbetats fram. LIS-planen hör ihop med översiktsplanen och därmed
behandlas dessa gemensamt.
Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras.

Syftet med LIS är att utveckla landsbygden. Inom ett LIS-område kan
byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter
tillåtas trots gällande strandskydd.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 171
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
Rapport, aktualitetsprövning, beslutsunderlag, 2019-11-15
Planbesh-ivning, antagandehandling 2019-11-11

Miljökonsekvensbeskrivning 2019-11-11
Särskilt utlåtande 2019-11-11
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2019-10-10

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef- Samhällsbyggnad
Enhetschef- Plan och projekt
Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §5

Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan Sunne

FÖP

Dnr KS2019/752/04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort bedöms inte aktuell i förhållande till kraven enligt PBL 3 kap 5 §.
2 Plan och projekt får i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny
fördjupad översiktsplan (POP) för Sunne tätort.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen, i detta fall den fördjupade översiktsplanen för Sunne
tätort, är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. För att fungera som ett verktyg för
politiken måste planen vara aktuell och det görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.
Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om den fördjupade översiktsplanen är aktuell. Det kan till exempel vara nya fömtsättningar, nya

kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att
den fördjupade översiktsplanen behöver revideras.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 172
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
Rapport, aktualitetsprövning, beslutsunderlag, 2019-11-15

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef- Samhällsbyggnad
Enhetschef- Plan och projekt

Utdragsbestyrkare

Justerare

^
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Kommunstyrelsen

Ks §6
Ev samverkan om gemensamt ledningssystem för
räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen
Dnr KS2019/573/05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet med bilagor avseende
gemensamt ledningssystem genom Räddningsregion Bergslagen under

förutsättning att samarbetspartners ingår enligt tabell l i bilaga budgetförslag 2020-2023 från räddningsregionen.
2 Tfräddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.
3 Räddningstjänsten tillförs medel för samarbetet genom en omprioritering
inom verksamheten Samhällsbyggnads ram.

Sammanfattning av ärendet
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 organisationema då det har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och
används gemensamt. Ett gemensamt ledningssystem disponerar de samlade
räddningstjänstresursema för att hantera insatser och bedöms vara det mest
kostnadseffektiva sättet att uppnå nuvarande krav och kommande lagstiftnmg.

Bruttokostnaden för det gemensamma ledningssystemet blir 17 kr per
invånare, om samarbetspartners enligt tabell l i budgetförslaget ingår. Det

medför en kostnad för kommunen på ca 120 tkr 2020, och därefter ca 200
tkr per år. Ett förväntat statsbidrag kommer att täcka en mindre del av
kostuaden.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 166
Tj änsteskrivelse 2019-12-11
Tjänsteyttrande 2019-11-26
Samverkansavtal 2019-11-22

Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen 201911-22
Förslag till budget RRB 2019-1 1-22
Bilaga ekonomiska rutiner 2019-11-22
Riskanalys RRB 2019-11-22

Beslutet skickas till:
Räddningschef

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Sida

Sammanträdesdatum

16(35)
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Kommunstyrelsen

Ks §12
Prolongering av gällande handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne
kommun (enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO)
Dnr KS2019/676/05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Kommunfullmäktige godkänner prolongering av gällande handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst
2 Prolongermgen gäller fram till och med 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO ska kommunen för
varje ny mandatperiod anta handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

I syfte att möjliggöra för tillträdande miljö och bygglovsnämnd och
kommunstyrelse att sätta sig in i verksamheten innan beslut om nya handlingsprogram fattas har räddningstjänsten Sunne i överenskommelse med

länsstyrelsen Värmland öppnat för möjligheten att förskjuta gällande handlingsprograms giltighetstid.
Giltighetstiden för nuvarande handlingsprogram omfattar åren 2015-2018
varvid beslut om nya handlingsprogram för nuvarande mandatperiod ska
antas under 2019.

På grund av yttre omständigheter har räddningstjänsten Suime för avsikt att
prolongera nu gällande handlingsprogram så att dessa kommer att gälla

fram till 31 december 2020.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 167
Tfräddningscheftjänsteskrivelse 2019-11-07
Antaget handlingsprogram
Riskanalys

Beslutet skickas till:
TfräddningschefMats Moberg
Miljö- och bygglovsnänmden

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §22
Omfördelning av investeringsmedel från uppgradering
ventilation, styr- och reglersystem till ombyggnation
inom förskole- och skollokaler - Svensby skola, Röda
huset
Dnr KS2019/781/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Från 2019 års investeringsprojekt 1136 "uppgradering ventilation, styr o
regler" flyttas 400 000 kr till projekt 1137 "byggnation förskola och skola"
för att uppgradera ventilationssystem i byggnaden Röda huset, Svensby
skola.

Sammanfattning av ärendet
Plan och projekt har i uppdrag att iordningställa lokal för lärarrum och
elevhälsan i röda huset, Svensby skola i Västra Amtervik. Investeringsmedel som är avsatta 2019 avser, förutom iordningställande av lokal för
lärarrum och elevhälsan, även åtgärder i de delar av golvkonstruktionen

som är bristfällig.
I projekteringen har det visat sig ett nytt ventilationssystem krävs för att
kmma nyttja byggnaden för lärarrum/skolverksamhet. Ett nytt system följer
dagens regelverk angående OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Byggnådens tänkta ventilationssystem gör bygganden mer flexibel för ändringar
i användningen och antal personer.

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2020-01-l 5, § 7
Fastighetsstrategens tjänsteskrivelse 2019-12-19

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Elenheten

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §24
Program för kommunens krisberedskap 2019-2022
DnrKS2019/701/05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Programmet för kommunens krisberedskap 2019-2022 antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019-2022 mellan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrande dokument
för sitt arbete med krisberedskap. Överenskommelsen utgår från Lag

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-

ser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-01-l 5, § 13
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Program för kommunens krisberedskap 2019-2022

Beslutet skickas till:
S äkerhetssamordnaren

Tf räddningschef
Kommunchef

Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §19

Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2020
Dnr KS2019/690/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Självkostnadspris för hemtjänsttimmen fastställs till 450,75 kr för 2020
2. Hemtjänstpeng 2020 fastställs enligt följande:
Hemtjänstpeng 2020
2020

Ersättning för omvårdnadsinsatser

Landsbygd

Tätort

kr per timme

kr per timme

'MSSSSIs^Sä

•i;m?i397,63&3;jl

iS'^507,18M

^%84i5,i82;S?!|

19,67

17,29

Endast til egen utfdrare från 2018

Ersättning till egen utförare
l
l

Ersättning till extern utBrare
Kompensation för kommungemensamt och moms ingår med

Ersättning förserviceinsatser

kr per timme

Ersättning till egen utförare

'&^!3S3,?W

!
i

Tätort

l Landsbygd

l

JL

kr per timme

Sia345;941^?

l

Ersättning till extern utförare | l \VS3W^SS^ WSSSSl^S'1^
15,04

Kompensation for kommungemensamt och moms ingår med __ \ 17,11

Tillägg

l l 2020

Leverans av\natportioner
(inklusive uppläggning på servis)

Landsbygd | Tätort
Endast till egen utförare från 2018

kr per leverans

kr per leverans

Ersättning till egen utförare

|;SS98,27g.lSK ®ggg46,?13?ilS.r|

Ersättning till extern utforare

[SS!SS9S?SSS SsiaS64;B4MiS.IJ|

l

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns självkostnadspris för hemtjänst har beräknats utifirån verkliga kostnader under föregående år. Tillkommer uppräkning med omsorgs-

prisindex för 2020.
Hemtjänstpeng har beräknats och fördelats med grund i de olika ersättningsformemas fördelning under tidigare år.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2020-01-14, § 2
Ekonomens tjänsteskrivelse 2019-12-19

Beslutet skickas till:
Handläggarenheten
Verksamhetschefvård och omsorg, ekonom Maria Mattsson
Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §18
Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns
äldreomsorg
Dnr KS2019/541/10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att införa en vakgaranti inom äldreomsorgen anses
besvarad med hänvisning till verksamhetschefens utredning.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokratemas fulhnäktigeledamöter har lämnat in en motion om
att införa en vakgaranti med tydliga mtiner som ska införas i äldreomsorg
för att ingen kund ska behöva vara ensam de allra sista timmarna i livet.

Yrkande
Gunilla Ingemyr (C):
Motionen om att införa en vakgaranti mom äldreomsorgen anses
besvarad med hänvisning till verksamhetschefens utredning.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2019-12-17, § 211
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-12-05

Motionen 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Jonas Bergström

Runar Filper
Hans Amkvist
IVIargaretha den Halländer
Jan-Erik Annersand

Justerare

\^

Utdragsbestyrkare

