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SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga

Tid: 28 januari 2020, kl 08:30-14:00
Plats: Där Väst, kommunhuset

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Godkännande av föredragningslista
Nr

Ärenden

au

§

l Preliminärt bokslut/årsredovisning 2019 - Linn Sohl, kl 08:35-08:50 (2
ärenden)
2 Justering av verksamhetsramar budget 2020 4
3 Aktualitetsprövning av Surme koinmuns översiktsplan och tematiskt 171

tillägg till översiktsplan för Sunne kommun - Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) - Johanna Bergsmän, kl 08:50-09:20 (2 ärenden)
4 Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan Sunne POP 172
5 Ev samverkan om gemensamt ledningssystem för räddningstjänsten 166
inom Räddningsregion Bergslagen - Mats Moberg, kl 09:20-09:35
6 En väg in - slutrapport av projektet - Felicia Weinberg och Eva su l
Simonsson,kl09:35-10:05
7 Medborgarförslag om klättervägg, fler gungor med mera vid lekparken 176
vid Strandpromenaden - Anders Bergström, kl 10:30-10:35

8 Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före detta Åmbergsskolan 11
- Mikael Persson, kl l l :45-12:00 (3 ärenden)
9 Medborgarförslag om att anlägga parkeringsplatser och 173
återvinningsstation vid före detta handelsträdgården

10 Medborgarforslag om att göra parkering vid Hasses handelsträdgård 174
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11 Prolongering av gällande handlingsprogram för förebyggande insatser 167
och räddningstjänst i Sunne kommun (enligt lagen om skydd mot
olyckor, LSO)
12 Delegering till skolchef och biträdande skolchef att var för sig fatta bu 82
bidragsbeslut för var och en av de enskilda huvudmän där det finns barn
och elever hemmahörande i Sunne kommun

13 Bidrag till fristående verksamheter 2020 - Förskolan Grankotten bu 85
14 Godkännande av ägar- och ledningskrets, Föräldrakooperativet Kalven bu 86

15 Handlingsplan för lokal serviceplan 2020-2021 168
16 Energipolicy för Sunne kommun 169
17 Motion om lekplatser i kommunens ytterområden 177
18 Teckningsrätter i Sunne kommun - firmatecknare
19 Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns äldreomsorg su 211

20 Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2020 su 2
21 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade su 4
hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin

och laboratorietekniska industrin från och med 2020
22 Igångsättning av investeringsprojektet Maskinhall SG/Södra Viken 6
23 Omfördelning av investeringsmedel från uppgradering ventilation, styr- 7
och reglersystem till ombyggnation inom förskole- och skollokaler Svensby skola. Röda huset

24 Igångsättning av investeringsprojektMedfmansiering 10
Trafikverket/infrastruktur - GC-väg Ingmar

25 Program för kommunens krisberedskap 2019-2022 13
26 Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 14
27 Årshjul för kommunstyrelsen 2020
28 Val av ledamot och ersättare i styrgrupp för gymnasiesamverkan

Värmland
29 Medarbetarenkät 2019 - Mats Svärdsén, kl 13:00-13:30
30 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
31 Informationsärenden kommunstyrelsen 2020
32 Eventuellt övriga ärenden

Gunilla Ingemyr Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2020-01-15

Alhnänna utskottet

Au §4
Justering av verksamhetsramar budget 2020
DnrKS2019/30/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Budgetjusteringen mellan verksamheterna godkänns enligt följande:
Kommunledningsstab: 53 052 tkr

Samhällsbyggnad: 76 172 tkr
Barns, ungas och vuxnas lärande: 332 385 tkr

Individstöd: 1152301kr
Överförmyndamämnd: 192 tkr
Sammanfattning av ärendet
Justering av verksamhetsramama beror på/iimebär 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 sponsormedel flyttas från K.ommmicheftill Samliällsbyggnad.
Verksamhetsbudget för Överförmyndarverksamhet flyttas från
Överfömiyndamämnden till Lidividstöd.
Hyresbudget för Sundsbergs gård flyttas från Individstöd till
Samhällsbyggnad, och hela hyresbudget för Rottneros idrottshall flyttas
från Barns, ungas och vuxnas lärande till Samhällsbyggnad.
Den totala budgeten är oförändrad.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-12-20

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Ekonomienheten
VerksamhetscheffÖr Barns, ungas och vuxnas lärande

Verksamhetschef for Individstöd
Verksamhetschefför Samhällsbyggnad

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au § 171
Aktualitetsprövning av Sunne kommuns översiktsplan

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

(US)

Dnr KS2018/378/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 Sunne kommun
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (US) godkänns av
kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige 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
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
Rapport, aktualitetsprövning, beslutsunderlag, 2019-11-15

Planbeskrivning, antagandehandling 2019-11-11
Milj ökonsekvensbesknvnmg 2019-11-11
Särskilt utlåtande 2019-11-11
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2019-10-10

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

Utdragsbestyrkare

Justerare

^,
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11 (20)

2019-12-18

Allmänna utskottet

Au § 172

Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan Sunne

FÖP

Dnr KS2019/752/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 (FÖP) för Sunne tätort.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen, i detta fall den fördjupade översiktsplanen för Smme
tätort, är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och
vattenanvändning och hushållning med natirresurser. 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 förutsättningar,

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
Rapport, aktualitetsprövning, beslutsunderlag, 2019-11-15

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2019-12-18

Au § 166

Ev samverkan om gemensamt ledningssystem för
räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen
Dnr KS2019/573/05
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 För att täcka kostnaden som samarbetet innebär, får tfkommunchefi

uppdrag att ta fram förslag till omfördelning av medel till
räddningstj änsten.

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
organisationerna 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

lagstiftning.
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
kostnaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-11
Tj änsteyttrande 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

"y

Justerare

~^T

Utdragsbestyrkare
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2020-01-14

Socialutskottet

Su§l

En väg in - slutrapport av projektet
Dnr KS2018/341/11
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Slutredovisningen av projektet En väg in godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Projektet En väg in har nu pågått i drygt 2 år och avslutas med att
implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet har byggts upp och
arbetsmetoder samt samverkansformer har utvecklats. Målgmppen som

berörs står idag långt från arbetsmarknaden och behöver fortsatt stöd för att
utvecklas mot egen försörjning.
Utvärdering av en väg in gjordes efter l år av Karlstads universitet.

Universitetet fick i uppdrag att utvärdera om projektet har uppfyllt sitt
syfte.
Resultatet visar att med rätt satsade resurser nås målet med att få

individerna till ökad självförsörjning. Satsningen innebär således även en
ekonomisk besparing redan andra året for verksamheten. Under projektets
gång har arbetsförmedlingen ändrat sitt arbetssätt samt att en stor andel
nyanlända har gått ur etablermgsprogrammet vilket resulterat i att
kostnaderna för försörjningsstöd inte har minskat men att en ökning som
merparten av kommuner har haft under 2019 har uteblivit tack vare

projektet och aktiva insatser för att få individerna att nå egen försörjning.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens presentation, rapport och tjänstesknvelse

Beslutet skickas till:
Ekonom individstöd
Projektledare En väg in
Enhetschef IFO
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Enhetschef Daglig sysselsättning

Justerare

Å

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au § 176
Medborgarförslag om klättervägg, fler gungor med
mera vid lekparken vid Strandpromenaden
Dnr KS2019/53 8/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget besvaras med att det läggs tillsammans med övriga
förslag i en långsiktig utvecklingsplan för Mejeriängen.
Sammanfattning av ärendet
En stor insats har genomförts på Mejeriängen genom projektet Sagan om
Sunne2.0under2019.
Mejeriängen är en mötesplats som växt fram genom invånarnas förslag och
idéer och utredningar som besöksnäringsutredningen och handelsutredningen. Insatsen som gjorts under 2019 är en början och på plan-

gruppen den 21 augusti lyfte näringslivsutvecklaren frågan på plangmppen
om att ha en "utvecklingspott" i budget som avsätts för att löpande
utveckla centrummiljön likt Torsbys modell.
Parallellt med detta arbete så försöker projektet Sagan om Sunne 2.0 finna
ny, extern finansiering till de idéer som kommer upp inom ramen för
projektet som avslutas 2020.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänstesknvelse 2019-11-19

Medborgarförslag 2019-08-27

Beslutet skickas till:
Emelie Weinberg

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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2020-01-15

Alhnänna utskottet

Au §11
Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före
detta Åmbergsskolan
Dnr KS2019/253/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel inte finns i
budget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att Surme kommun
skapar en hunä-astgård vid f.d. Åmbergsskolan. Förslagsställaren menar att
det redan finns sopkärl och staket, endast några meter behöver
kompletteras. Tydlig skyltning och en vattenkran för sommartid. Efter

samtal med förslagsställaren 2019-11-25 förtydligades det att förslaget
gäller ett behov av hundrastgård i Sumie tätort överlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-20
Komplettering till medborgarförslag 2019-11-19
Medborgarförslag 2019-03-18

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerar^

Utdragsbestyrkare
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au §173

Medborgarförslag om att anlägga parkeringsplatser
och återvinningsstation vid före detta

handelsträdgården

Dm KS2019/263/06

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som anser att f. d.

Handelsträdgården ska bli parkering för ca 110 fordon, en yta för
återvinning och att Dahlquist-huset förblir naturtomt. Skiss har bifogats
medborgarforslaget.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 2019-11-15
Medborgarförslag 2019-03-25

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Plan och projekt

Justera

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au §174

Medborgarförslag om att göra parkering vid Hasses

handelsträdgård
Dnr KS2019/611/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att göra om området
där Handelsträdgården legat till parkering. Området kan enligt
förslagsställaren också fungera som plats för tivolit under märten höst och
var.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Medborgarförslag 2019-09-27

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au §167
Prolongering av gällande handlingsprogram för
förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne
kommun (enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO)
Dnr KS2019/676/05
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Kommunfullmäktige godkänner prolongering av gällande
handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst
2 Prolongeringen 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
Tfräddningscheftjänsteskrivelse 2019-11-07
Antaget handlingsprogram
Riskanalys

Beslutet skickas till:
TfräddningschefMats Moberg
Miljö- och bygglovsnämnden

"^

Justerare

/J^

Utdragsbestyrkare
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2019-12-16

Bildningsutskottet

Bug 82
Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2020 - förskola, skola
DnrKS2019/640/03
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till fristående
verksamheter fastställas enligt nedan, med komplettering av
riksrekryterande program.

2 Ersättning för elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår under
maximalt tre läsår.

3 Ersättning för gymnasieelever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall och
anpassas till det antal poäng som återstår.

4 Ersättning för grundsärskola, gynmasiesärskola och IM-program är lägsta
pris, beslut fattas i varje enskilt fall.
5 Delegera till skolchef och bib-ädande skolchef att var för sig fatta
bidragsbeslut för var och en av de enskilda huvudmän där det finns barn
och elever hemmahörande i Smme kommun.

Interkommunal

Bidrag tm

ersättning

fristående

kr/barn/elev

verksamheter
kr/barn/elev

120 140

127 866

32906

35256

Förskoleklass

68552

72665

Grundskola, årsk 1-6

85228

90341

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1-6

Gnmdsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1-6
Grundskola, årsk 7-9
Gnmdsärskola, årsk 7-9

Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7-9

207 301
479 938
96193

101 965

236 838
509 882

forts
Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-12-16

Bildningsutskottet

forts

Bu§82
Gymnasieskolan

218551

231664

136536

144 728

programmet, inkl. transport

173 186

183 577

Industntekrdska programmet

130091

137 896

101 298

107376

98114

104 000

Naturbruksprogranunet
Fordons-, och transport-

programmet, exkl. transport
Fordons-, och transport-

Naturvetenskapliga
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan kr/elev
Industritekniska programmet,

produkt och maskinteknik 151 975 uppräknat med skolindex för 2020(skolindex brukar
publiceras i början av december).
Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program, kr/elev

Gymnasiesärskola, Naturbruk 374 437
IM, Naturbruksprogrammet 249 823
IM, Industntekniska programmet 155580

IM

117723

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunerna fatta beslut om interkommunal

ersättning (EKE) och bidrag till fristående verksamheter.
Värmlandskommunema och Åmål har en gemensam, beräkningsgrund som

följer bestämmelserna i skollagen (2010:800), och de kompletterande
bestämmelser i Skolförordningen (2011:185) 14 kap,
Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap, samt underlagen i

propositionerna 200 8/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och
2009/10:157 (Bidragsvillkor för fristående verksamlieter). För att beslut
om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom
förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42
§ förvaltningslagen [2017:900]. FL).
forts
Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2019-12-16

Bildjaingsutskottet

forts

Bug 82
Utöver ovanstående ersättningsbelopp kan i vissa fall, i samråd med
bamets/elevens hemkommun, ersättning tas ut för extraordinära särskilda

stödåtgärder i form av tilläggsbelopp/extraordinärt särskilt stöd, se
kommunens riktlinjer för tilläggsbelopp/ersättning för extraordinärt särskilt
stöd. Ansökan och bedömning sker i varje enskilt fall.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjäasteskrivelse 2019-12-13

Beslutet skickas till:
Ekonom
Verksamhetschefer

Skoladministratör, SG/Södra Viken
Rektorer

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bildningsutskottet
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2019-12-16

Bug 85

Bidrag till fristående verksamheter 2020 - Förskolan
G rån kotten
Dnr KS2019/759/03
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l Grundbeloppet för bidrag till förskolan Grankotten 2020 fastställs till
127 866 kr/bam/år.
2 Avstämning sker per den 15: e respektive månad.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunerna fatta beslut om interkommunal

ersättning (IKE) och bidrag till fristående verksamheter.
Värmlandskommunema och Åmål har en gemensam beräkningsgrund som

följer bestämmelserna i skollagen (2010:800), och de kompletterande
bestämmelser i Skolförordningen (2011:185) 14 kap,
Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap, samt underlagen i
propositionerna 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och
2009/10:157 (Bidragsvillkor för fristående verksamheter).
Utöver ovanstående ersättningsbelopp kan i vissa fall, i samråd med
bamets/elevens hemkommun, ersättning tas ut för extraordinära särskilda
stödåtgärder i form av tilläggsbelopp, se kommunens riktlinjer for

tilläggsbelopp. Ansökan och bedömning sker i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2019-12-13

Beslutet skickas till:
Ekonom
Förskolan Grankotten

Justerare

c^^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bildningsutskottet
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2019-12-16

Bu§86
Godkännande av ägar- och ledningskrets,

Föräldrakooperativet Kalven
Dm-KS2019/645/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar inom ramen för tillsyn enligt 26 kap 8 §
skollagen att godkänna ny ägar- och ledningskrets for Föräldrakooperativet
Kalven (org. nr. 716451 -2506).

Sammanfattning av ärendet
Föräldrakooperativet Kalven har inkommit med en anmälan om byte av
styrelsemedlemmar. Den l januari 2019 infördes nya regler om ägar- och
ledningsprövning efter ändringar i 2 kap. 5 § skollagen.
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de nya kraven.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt, den som redan har
ett godkännande ska anmäla ändringar i den berörda kretsen av personer
till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt efter ikraftträdandet.
Då kommunen inte tidigare haft uppgifter om vilka som ingår i styrelsen
för Föräldrakooperativet Kalven, har en prövning av hela styrelsen gjorts.
Den ägar- och ledningsprövning som åligger kommunen är genomförd
inom ramen för tillsyn enligt 26 kap. 8 § skollagen.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-11-25
Ansökan från föräldrakooperativet Kalven samt styrelseledamöters CV

Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Kalven

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au § 168

Handlingsplan för lokal serviceplan 2020-2021
DnrKS2019/563/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Handlingsplan för lokal serviceplan 2020 - 2021 antas
Sammanfattning av ärendet
Det Regionala Serviceprogrammet 2014 - 2020 för Värmlands län har som
mål att samtliga kommuner har en aktuell serviceplan färdigställd under
2019. Den lokala serviceplanen Surme kommun 2020-2023 antogs av

kommunfulhnäktige 2019-12-09, § 135.1 anslutning till serviceplanen ska
också en handlmgsplan tas fram för att upprätthålla och utveckla rimlig
servicenivå för landsbygdens boende, föreningar och besökare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Lokal Serviceplan Sunne kommun

Handlingsplan för lokal serviceplan

Beslutet skickas till:
Näringsliv & tillväxt, Sunne kommun

Region Värmland
Länsstyrelsen i Värmland

"^

Justerare

Utdragsbestyrkare
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SUNNE KOMMUN
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au §169
Energipolicy för Sunne kommun
DnrKS2019/518/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Energipolicyn för Surme konunun antas.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018-2030.1 den
ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.

Beslutsunderlag
Energi- och milj öingenj örens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018-2030
Energipolicy

Beslutet skickas till:
Plan och Projekt
Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Justerare

^'

Utdragsbestyrkare
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PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2019-12-18

Allmänna utskottet

Au § 177

Motion om lekplatser i kommunens ytterområden
DnrKS2019/635/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen om lekplatser i kommunens ytterområden besvaras med

hänvisning till enhetschefens tjänsteskrivelsen 2019-11-19
Sammanfattning av ärendet
En motion om lekplatser i kommunens ytterområden har lämnats in och

motionären önskar att upprustning av och att tillgängligheten till lekplatser
i kommunens alla delar ses över.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-11-19

Beslutet skickas till:
Barbro Dolling

Justerare

Utdragsbestyrkare

6';

PROTOKOLL
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2019-12-17

Socialutskottet

Su§211
Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns
äldreomsorg
DiirKS2019/541/10
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen om att infora en vakgaranti inom äldreomsorgen avslås med

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

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-12-05
Motionen 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Jonas Bergström

Runar Filper
Hans Amkvist
Margaretha den Hollander
Jan-Erik Amersand

Justerare

(^

Utdragsbestyrkare

Ä/

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

Socialutskottet
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2020-01-14

Su§2

Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2020
Dnr KS2019/690/03
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Sj älvkostnadspris för hemtj änsttimmen fastställs till 45 0,75 kr för 2020
2. Hemtjänstpeng 2020 fastställs enligt följande:
Hemtjänstpeng 2020
Ersättning för omvårdnadsinsatser

T

Endast till egen utforare från 201S

2020
Landsbygd

Tätort

kr per timme

kr per timme

^^€s

""!

^'Si5i|reg£fi

y397.63BI

Ersättning till extern utförare l

am.w ;

^45^2äi

KompensaSon för kommungemensamt och moms ingår med

19,67

Ersättning tiR egen utforare
l

!

Ersättning förserviceinsatser
Bsättning till egen utförare | l

I

17,29

Landsbygd

Tätort

kr per timme

kr per timme

3S%l393,06ly

<345,&*5'i

Ersättning till extern utforare | _]_| a^%44135?%'.?;
KompensaSon för kommungemensamt och moms ingår med

S¥i387,86S

17,11

15.04

Tillägg
2020

Leverans avmatportioner]
inklusive uppläggning på servis) l&idasttill egen utffirare från 2018

Landsbygd

Tätort

kr per leverans

kr per leveran-

r?5S88.27ffiBi1 ?%6,n3:;ej

Ersättning till egen utforare |

l
Ersättning till extern utförare l

SQ^as^tM^Sm'^^

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns självkostnadspris för hemtjänst har beräknats utifrån
verkliga kostnader under föregående år. Tillkommer uppräkning med
omsorgsprisindex för 2020.
Hemtjänstpeng har beräknats och fördelats med grund i de olika
ersättningsformemas fördelning under tidigare år.

Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2019-12-19

Beslutet skickas till:
Handläggarenheten
Maria Mattsson Ekonom
Verksamhetschef, Vård och omsorg
Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2020-01-14

Su§4
Överenskommelse om samverkansregler för den

offentligt finansierade hälso-och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med 2020
Dnr KS2019/773/10
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, rekommendationer om
överenskommelse antas.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner, SKR, Läkemedelsindustriföreningens

Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har tecknat en ny
överenskommelse om samverkansregler. De nya reglerna träder i kraft l
januari 2020.

Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2019-12-20
Meddelande från SKR: s styrelse 18/2019

Utdragsbestyrkare

Justerare

k
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2020-01-15

Alhnänna utskottet

Au §6
Igångsättning av investeringsprojektet Maskinhall

SG/Södra Viken
Dnr KS2018/218/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Investermgsmedlen för "Maskinhall SG/Södra Viken", 10 mfcr 2020, får
tas i anspråk för projektering.
Sammanfattning av ärendet
12020 års investeringsbudget finns 10 mkr avsatta för maskinhall
SG/Södra Viken. Innan investermgsmedlen tas i anspråk krävs särskilt
beslut av kommunfullmäktige.
Tidsplanen for projektet är att under december/januari vara klar med

för-projekteringen och efter beslutet om igångsättning kan
detalj-projektering ske under februari. Projektet genomförs av Smme
Fastighets AB och ska om möjligt slutföras innan årsskiftet 2020/2021.
Beslutsunderlag
Fastighetsstrategens tjänstesknvelse 2019-11-29

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Alhnänna utskottet

10 (21)

2020-01-15

Au§7
Omfördelning av investeringsmedel från uppgradering
ventilation, styr- och reglersystem till ombyggnation
inom förskole- och skollokaler - Svensby skola, Röda
huset
DmKS2019/781/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 Ämtervik.
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
kunna nyttja byggnaden för lärarrum/skolverksamhet. Ett nytt system följer
dagens regelverk angående OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
Byggnadens tänkta ventilationssystem gör bygganden mer flexibel för
ändringar i användningen och antal personer.

Beslutsunderlag
Fastighetsstrategens tjänsteskrivelse 20,19-12-19

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Elenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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13 (21)

2020-01-15

Allmänna utskottet

Au §10

Igångsättning av investeringsprojekt Medfinansiering
Trafikverket/infrastruktur - GC-väg Ingmar
Dnr KS2019/69/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Lxvesteringsprojekt Medfmansiering Trafikverket/infi-astruktur gc-väg
Ingmar igångsätts.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har beslutat att ge 50 % bidrag till Sunne kommun för att
anlägga en gång- och cykel väg från Bråmd till Ingmar (2 Mkr). Totalt
åtagande från Sunne efter utbetalning, l 000 000kr. Budgeten hos
investeringsprojektet för år 2020 är l 000 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-20

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

7.

Utdragsbestyrkare
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2020-01-15

Allmänna utskottet

Au §13

Program för kommunens krisberedskap 2019-2022
DnrKS2019/701/05
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 kommmiers 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 händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt
Kommunallag (2017:725).
Beslutsunderlag
Tj änstesknvelse 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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2020-01-15

Allmänna utskottet

Au §14

Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr KS2019/744/02
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antas.
Sammanfattning av ärendet
Vid arbetsmiljö verkets inspektion 2019-07-04 framkom att Suane kommun
inte har en tydlig arbetsmiljöuppgiftsfördelning. Arbetsmiljöuppgiftema
ska delegeras från kommunstyrelse till kommunchefsom i sm tur fördelar

arbetsmiljöuppgiften till verksamhetschefsom i sin tur delegerar till
enhetschefer. Vidare kan enhetschef delegera vissa arbetsmiljöuppgifter till
medarbetare utan personalansvar som till exempel arbetsledare, yrkeslärare

med flera. Delegering skall göras skriftligt på blankett "Fördelning
arbetsmiljöuppgifter". Den som vill retumera sin uppgiftsfördehimg ska
göra det skriftligt på blanketten "Retumering a arbetsmiljöuppgifter".
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-12-20
Förslag till fördehiing av arbetsmiljöuppgifter.

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

Justerare

Utdragsbestyrkare

