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Kommunstyrelsen

Sida

Datum

1(2)

2020-05-26

SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga

Tid: 2 juni 2020, kl 08:30
Plats: Frykensalen, biblioteket - OBS! Ändrad lokal
M.ed anledning av nuvarande läge med risk for smittspridning gäller dessa särskilda
regler:
Ledamot/ersättare som önskar delta i mötet via Teams ska anmäla detta till
kommunsekreteraren senast den 29 maj.

Ingen med förkylningssymtom får befinna sig i lokalen.
Var och en tar med eget fika.

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Godkännande av föredragningslista

au §

Nr Ärenden

l Revidering av budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022, Linn Sohl
2 Tertialrapport per 2020-04-30, Linn Sohl

59

3 Revisorernas granskning av processen vid avyttringar av kommunala
fastigheter

4 Igångsättning av investeringsprojekt Säkring ras och skred for
fastigheten Skäggeberg 1:315 Lerälven och Fryken vid Lysviks camping

56
su80

5 Länsöverenskommelser - Vård och stöd vid missbruk och beroende i
Värmland samt Barn- och unga i risk- och missbruk - reviderade
överenskommelser, Värmlands läns vårdförbund
Handlingsplan för våld i nära relationer - Individ- och familj eomsorgen

su81

SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
Medborgarförslag om skridskobana vid Magasinsgatan, Mikael Persson,

37

kl 11:00 Teams
Medborgarförslag om öppettider på Holmby återvinningsstation, Anders

49

Olsson, kl 11:10 Teams

10

Medborgarförslag om hundrastgård i Surme

58
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§

11 Medborgarförslag om läsambassadörer och möjlighet att lämna 62
utsorterade böcker till Fritidsbanken, Kristina Lundberg, kl 11:3 O
12 Medborgarförslag om trädplantering 64
13 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020

14 Årsredovisning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
15 Årsredovisning 201 9 för gemensamma drift- och servicenämnden

16 Årsredovisning 2019 för Fryksdalens Samordningsförbund
17 Redovisning av delegeringsbeslut
18 Information om Corona
19 Informationsärenden
20 Eventuellt övriga ärenden

Gunilla Ingemyr Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

8(20)

2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §59

Revisorernas granskning av processen vid avyttringar
av kommunala fastigheter
DnrKS2020/58/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 för avyttring av kommunal
egendom samt om kommunallagen och statsstödsreglema följs vid

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-13
Missiv och pwc's granskningsrapport

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §56
Igångsättning av investeringsprojekt Säkring ras och
skred för fastigheten Skäggéberg 1:315 Lerälven och
Fryken vid Lysviks camping DnrKS2020/305/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Igångsättning av investeringsprojekt Säkring ras och skred godkänns,
förutsatt att erforderliga beslut från Länsstyrelsen erhålls.

Sammanfattning av ärendet
Plan och projekt har utifrån MSBs inventering av skredrisk utrett slänten
från Allégatan ner till Lerälven. Den har inte en tillfredsställande stabilitet
idag och har därför stängts av. Åtgärdsforslag från geoteknisk rapport om
att leda om Lerälven föreslås genomföras i år.

Längs Fryken vid Lysviks camping eroderar gångvägen ut i Fryken, att
laga med nytt erosionsskydd föreslås. Båda åtgärder utförs i och med
igångsättning av investeringsprojektet Säkring ras och skred (2 Mkr).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Geotekniskt PM Skäggeberg l :315 2020-05-04
Inventering och åtgärdsförslag erosionsskydd Lysviks camping 2020-05-04

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-19

Socialutskottet

Su§80
Länsöverenskommelser - Vård och stöd vid missbruk
och beroende i Värmland samt Barn- och unga i riskoch missbruk - reviderade överenskommelser,

Värmlands läns vårdförbund
DnrKS2020/286/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk
godkäans.
2. Reviderad länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk 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 missbruk 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
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

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-19

Socialutskottet

Su§81

Handlingsplan för våld i nära relationer - Individ- och
familjeomsorgen
Dnr KS2020/292/11
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslagen handlingsplan för våld i nära relation godkäms.
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten ska erbjuda den som varit utsatt för våld i nära relation stöd
och insatser akut eller på kort eller lång sikt med utgångspunkt i behovet av
skydd, stöd och hjälp.
Att utsätta en anhörig för våld är ett allvarligt brott. Att bli utsatt för våld i
nära relationer är förutom det mänskliga lidandet en kränkning av de

mänskliga rättigheterna och ett stort folkhälsoproblem. Samhället har ett
stort ansvar att ingripa vid allt slags våld i nära relationer. För att bekämpa
våld i nära relationer behöver kvalitetssäkrade insatser riktas till både
våldsutsatta och våldsutövare.

Handlingsplanen har upprättats i enlighet med Socialstyrelsens allmänna
råd (SOFS2014:4) och Socialstyrelsens handbok Våld vilka tillsammans är
ett grundläggande stöd i det dagliga arbetet med våldsutsatta.
Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för
kommunstyrelsens stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld
i nära relationer.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-28

Föreslagen handlingsplan

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Individstöd
Enhetschef Individ- och familj eomsorgen

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

13 (21)

2020-03-25

Alkaärma utskottet

Au §37
Medborgarförslag om skridskobana vid
Magasinsgatan
DnrKS2020/86/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att ha kvar växthusets betongplatta
för att ha som skridskorink. Förslagsställaren menar att det skulle skapa
bättre trivsel samt att det även går att nyttja parken vintertid.
Beslutsunderlag
Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2020-02-28
Medborgarförslag 2020-01-24

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

6(11)

2020-04-22

Allmänna utskottet

Au §49

Medborgarförslag om öppettider på Holmby
återvinningsstation
DnrKS2020/83/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
IVIedborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till handlingsplanen för
tillgänglighet inom Samhällsbyggnad, där uppdrag finns att under år 2020
utreda möjligheten för ökade öppettider på Hohnby åtemrmingscentral.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarforslag har inkommit med förslag om att förlänga öppettiderna på Holmby Återvinningscentral. Förslagsställaren menar att detta

skulle medföra högre omsättning på återvunnet material, minskade risker
för dumpning samt en trevligare upplevelse för de som nyttjar anläggningen.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-14
Medborgarförslag 2020-01-22

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §58

Medborgarförslag om hundrastgård i Sunne
Dnr KS2020/159/06
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 Sunne kommun

skapar en hundrastgård i Sunne (tätort).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Medborgarförslag 2020-02-20

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

TT

Justerare

•l^"

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §62
Medborgarförslag om läsambassadörer och möjlighet
att lämna utsorterade böcker till Fritidsbanken
DnrKS2020/64/09
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget om läsambassadörer i skolorna och förslaget om att

skänka bibliotekets utsorterade böcker till Fritidsbanken avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit för att främja läsandet i Sunne
kommun.

Förslaget består av två delar:
Avsätt medel till läsambassadörer i skolorna
Låt biblioteket skänka utrangerade böcker till Fritidsbanken for att på så
sätt hitta nya målgrupper,
Då budgeten för närvarande inte medger ytterligare resurser för

läsfrämjande åtgärder än de som redan finns och Fritidsbanken inte har
plats för att ta emot böcker föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kultur- och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2020-04-03
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagställaren

way/

Justerare

•l/^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §64
Medborgarförslag om trädplantering
Dnr KS2019/73 9/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget om att plantera träd som finns naturligt i de
värmländska skogarna i de centrala parkerna avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på att det i de centrala
parkerna skulle planteras minst ett träd av varje trädsort som finns naturligt
i de värmländska skogarna. Träden skulle förses med uppgifter om sort,

vilken natur de trivs i och vad trädslaget används till både i modem tid och
historiskt. På så sätt anser förslagsställaren att det kan bli lättare för både
elever och allmänhet att se skillnad och förstå de olika trädslagens
egenskaper.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-27
Medborgarförslag 2019-11 -25

Beslutet skickas till:
Enhetschef Trafik och Park
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

