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2020-08-18

SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 25 augusti 2020, kl 08:30-14:30
Plats: Frykensalen, biblioteket
Sammanträdet hålls både fysiskt och digitalt via Teams. Ärende 29 är ett sekretessärende
och då måste 6 beslutande finnas i Frykensalen. Var vänlig meddela sekreteraren
senast fredag 21 augusti hur ni kommer att delta.

Ta med eget fikabröd

Föredragningslista
• Upprop
• Val av justerare
• Godkännande av föredragningslista

au §

Nr Ärenden

l Budgetuppföljning per 31 juli - Linn Sohl, kl 08:30-08:50
2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne Fastighets AB 2020 Anders Svensson, kl 08:50-09:20
3 Information om kartläggning av luftkvaliteten i Sunne kommun - Anders
Olsson och Lotta Gunnarsson, kl 09:20-09:35
4 Information om gymnasieantagning 2020 - Ylva Winther, 09:35-09:50
5 Revisorernas granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre

su 100

- Jeanette Tillman, kl 10:10-10:20

6 Kartläggning av försörjningsstödet 20 14-2019 - Felicia Weinberg, kl
10:20-10:30

su 102

7 Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga - Värmlands läns

su 101

vårdförbund
8 Motion om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i

su99

Sunne

Planering av före detta handelsträdgårdsområdet på Leran - Mikael

73

Persson, kll0:50-ll:00

10

Revidering av priser på småhustomter - Johanna Bergsmän, kl 11:05-

82

11:25 (3 ärenden)

SU N NE VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-16001 fax
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Nr

Ärenden

au

§

11 Plan- och karttaxa, taxa enligt plan- och bygglagen for detaljplaner, 83
områdesbestämmelser och kartor
12 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning för mark-,
fastighets- och trafikärenden
13 Revisorernas granskning av kommunens strategiska arbete med VA- 80
verksamhet - Hans Nilsson, kl 11:25-11:35
14 Information om Climate Arena - Per Branzén, kl l l :35-11:50
15 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner -

Vägledning för genomförandet av FN: s Agenda 2030 för hållbar
utveckling- SIS-Remiss 19990

16 Antagande av ändring av detaljplan för stadsägoma 333 G, 333 O, 350 74
med flera inom Skäggeberg - Lerbrobacken

17 Motion om utökade öppettider vid Holmby återvimiingscentral 79
18 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
19 Årsredovisningar för kommunens förvaltade stiftelser år 2019

20 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för
Gräsmarks vårdhem

21 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond
22 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns Kalkningsförbund
23 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns vårdförbund
24 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning för ärenden enligt
LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

25 Återrapportering intemkontroll 2019 - miljö- och bygglovsnänmden,
överförmyndamämnden

26 Redovisning av delegeringsbeslut
27 Information om läget med Covid 19 i Sunne kommun
28 Informationsärenden
29 Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU § 14 - sekretess
30 Eventuellt tillkommande ärenden

Gunilla Ingemyr Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare

Handlingar till ärendena l, 26 och 29 skickas senare liksom kompletteringar till
ärendena 15 och 16.

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-06-23

Socialutskottet

Su§100
Revisorernas granskning av samverkan kring psykisk

ohälsa bland äldre
Dm- KS2020/328/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland
samt revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning
av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer

samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård
och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.
Rapporten innehåller 6 rekommendationer till Sunne kommun hur arbetet
kring denna målgmpp kan förbättras.
Svar lämnas utifrån varje rekommendation

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-06-10
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

8(40)

2020-06-23

Socialutskottet

Su § 102

Kartläggning av försörjningsstödet 2014 - 2019
- rapport till politiken, genomlysning av individstöd
Dm-KS2020/400/03
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen av kartläggningen kring försörjningsstöd godkänns och
socialutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tfkommuncheffick 2019-10-01, Ks § 204, uppdraget av kommun-

styrelsen att individstöds ekonomi ska följas upp på kort och lång sikt med
återrapport till kommunstyrelsen varje månad. Verksamheten tog då fram
en rapport som sedan har redovisats i socialutskottet och kommunstyrelsen.
En kartläggning och analys har gjorts av försörjningsstödet i Sunne
kommun i samband med genomlysningen av individstöds ekonomi.
Rapporten berör hur försörjningsstöd regleras och styrs samt den aktuella
lägesbilden. Socialutskottet tog på mötet 2020-05-19, Su § 84, beslutet att
framtagen kartläggning ska redovisas.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-06-08
Rapport från verksamhetschef individstöd

Underlag statistik

Beslutet släckas till:

Verksamhetschef individstöd
Ekonom

Justerar

\

r

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2020-06-23

Socialutskottet

Sug 101
Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga -

Värmlands läns vårdförbund
Dnr KS2020/291/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Värmlands läns vårdförbunds förslag till länsgemensamt akut-, utredningsoch behandlingshem for unga med missbruksproblem godkänns under
förutsättning att;
l. Placeringar kan göras utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen
om vård av unga (LVU).
2. Utredningen ska kompletteras med svar på följande fi-ågor;
- Om inte platserna fylls i den utsträckning som behövs utifrån budget, hur
fördelas då underskottet?
- När det gäller bemanning så nämns l fritidsledare 100% och l kock
100%. De två funktionerna är inte med i redogörelsen för ekonomin hos
varken vårdforbundet eller Regionen.
- Kommer medlemsavgiften att höjas när verksamheten startas?

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett
länsgemensamt akut- utrednings- och behandlingshem för unga med
missbmksproblem. Förslaget är att länets 16 kommuner samt Region
Värmland via vårdförbundet driver ett HVB-hem för målgmppen. Syftet är
en sammanhållen vårdkedja som bidrar till ökad samverkan och kvalité för
målgruppen. Förslaget innebär 14-16 platser, varav 4 akutplatser och
10-12 utrednings/behandlingsplatser som finansieras av dygnskostnaden
vid en placering. Dygnskostaaden beräknas vara 3350 ta- och då krävs en
beläggning på 10 platser/dygn under året.
Sunne kommuns behov är i snitt max l placering per år, oftast lägre.
Verksamheten ser dock fördelarna med ett gemensamt HVB-hem i länet,
dels vinster med den sammanhållna vårdkedjan som ofta brister vid
placeringar dels möjligheten till fortsatt skolgång inom kort.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-05-04
Remissförslag gällande regionalt utrednings- och behandlingshem för unga
med missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp

till 18 år, Värmlands läns vårdförbund

Beslutet skickas till:
Värmlands läns vårdförbund
Verksamhetschef Individstöd

Justera'

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2020-06-23

Socialutskottet

Su§99
Motion om att reducera alkohol- och droganvändning

bland unga i Sunne
DnrKS2019/543/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i
Sunne anses besvarad med ANDT-samordnarens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokratemas ledamöter i kommunfullmäktige lämnar in en
motion med förslag på att reducera alkohol- och droganvändning bland
unga i Sunne, Motionärerna yrkar på:
- att en obligatorisk information ges på skolorna för elever från åk 6 kring
droger och dess effekter,
- att frivilliga drogtester på gymnasieskolan skulle fånga upp ungdomar
som är i snabbt behov av stöd i sitt begynnande missbruk,
- att en socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt
mellan elev, föräldrar och skolpersonal,
- att ett dro grad bildas, med representanter ur alla fulhnäktigepartier, som
några gånger per år följer upp arbetet i direkt dialog med exempelvis
skolhälsovården.

Beslutsunderlag
ANDT-Samordnarens tjänsteskrivelse, 2020-05-15
Motion från Sverigedemoh-atemas fullmäktigeledamöter.

Beslutet skickas till:
Motionären

Justeral

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-06-24

Alknänna utskottet

Au §73

Planering av före detta handelsträdgårdsområdet på
Leran
Dnr KS2020/23 6/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till att använda kommunens ytor norr om Magasinsgatan som park

med gångstråk och gångbro till Kvamgatan godkäims.
Sammanfattning av ärendet
Plan och projekt har tillsammans med näringsliv och kultur fått i uppdrag
att ta fram ett förslag på hur området norr om Magasinsgatan kan
omvandlas till parkområde. Förslaget som presenteras innebär stora
grönytor, gångstråk och en bro för gående.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-12

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sam manträdesdatum

14 (20)

2020-06-24

Alhnämia utskottet

Au §82

Översyn av tomtpriser på småhustomter
Dnr KS2020/3 59/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Småhustomt utan närhet till vatten inom Sunne tätort säljs för 130
kr/kvm. Detta gäller ej tomtpriser för nya bostadsområden.

2 Småhustomt utan närhet till vatten utanför Sumie tätort 70 kr/kvm. Detta
gäller ej tomtpriser för nya bostadsområden.
3 Småhustomt med närhet till vatten värderas i varje enskilt fall.
4 För småhustomt inom nya bostadsområden, bestäms tomtpris i samband
med projektgenomförande, exempelvis Torvnäs och Solbacka.

5 Där marknadsvärdet bedöms skilja sig från värden enligt detta beslut ska,
en marknadsvärdesbedömning göras i förening av kommunchefoch
verksamhetschef samhällsbyggnad eller en oberoende värdering utföras.

6 Punkt 1-4 gäller under 2020, från 2021 och varje kommande år
uppräknas punkterna 1-4 i enlighet med konsumentprisindex årligen med
oktober året innan som basmånad.

7 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige 2016-06-20 KF § 94
punkt l och 2 upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun har gjort en översyn av priserna för smähustomter i Sunne.
Med småhustomt menas en tomt avsedd för en byggnad som innehåller
högst två lägenheter.
Med närhet till vatten innebär tomter som har tomtgräns som är närmare än

100 m från sjö eller vattendrag.
Tomtpriset avser enbart marken där ev. förrättningskostnad, VAanslutningsavgift, plan- och bygglovsavgift samt andra tekniska kostnader
tillkommer.

Alla tomtförsäljningar villkoras av att marken ska bebyggas inom 2 år från
tillträdesdatum.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-06-17

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN
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Sammanträdesdatum
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2020-06-24

Allmänna utskottet

Au §83

Plan- och karttaxa, taxa enligt plan- och bygglagen för
detaljplaner, områdesbestämmelser och kartor
Dnr KS2020/202/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Förslag till Plan- och karttaxa 2020-06-17 antas och träder ikraft 14
september 2020.
2 Plan- och bygglovstaxa, antagen 2011-04-12 och reviderad senast 2014-

12-17 av miljö- och byggnadsnämnden, upphävs i följande delar
- Sidan 17, avseende N-faktor för planavgifter
- Tabell 2 avseende arbetsinsatser genomförda av kommunstyrelsens
ansvarsområde.

-Tabell 7 avseende planbesked men inte övriga besked enligt tabell 7
- Tabell 8 och 8 a i sin helhet
3 Revidering av taxan gällande tidsersättningen får beslutas av
kommunstyrelsen årligen från 2022. Revideringen ska då följa SCBs
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och priset får justeras
motsvarande förändringen av PKV för åren 2020 och 2021 (som tas fram i
samband med skatteunderlagsprognosen).

Sammanfattning av ärendet
Plan- och karttaxan reglerar taxor för kommunstyrelsen verksamhet och
ansvarsområde inom plan- och bygglagen. I taxan firamgår kostnader för
bland annat detaljplaner, nybyggnadskartor, grundkartor och mätning.
Gällande taxa plan- och bygglovstaxa är antagen 2011-04-12 och gäller
miljö- och byggenhetens verksamhet. Taxor och avgifter för kart- och
mätarbeten finns inte specificerade i gällande taxa.

Kostnad för nya detaljplaneärenden utgörs i taxan av självkostnad för
initiativtagaren. Kostnad för planavgift i samband med bygglov är fortsatt
med N-faktor = 0,3. Kostnader för kartor och mätning utgörs av SKRs
förslag med N-faktor=0,8.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-17
Förslag till plan- och karttaxa 2020-06-17

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Miljö- och bygglovsenheten

Justerare

/

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-06-24

Allmänna utskottet

Au §80
Revisorernas granskning av kommunens strategiska
arbete med VA-verksamhet
DnrKS2020/57/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l VA utbyggnadsplanen revideras och uppdateras

2 Övergripande VA plan färdigställs. Görs i samverkan med andra berörda
verksamheter framförallt inom Samhällsbyggnad
3 Inom VA enheten frigörs personal som kan arbeta med de delar som
berör VA enheten
4 Kommunrevisionen delges detta beslut och informeras även om att en
utredning med förslag om gemensam drift av VA och avfall i norra

Värmland färdigställs nu i juni.
Sammanfattning av ärendet
Pwc har på uppdrag av kommunrevisionen granskat VA-verksamheten.
Granskningen avser i första hand VA utbyggnad men berör även VA plan
och delplaner samt organisation och personalförsörjning.
Bedömningen i granskningsrapporten är att kommunstyrelsen endast till

viss del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll
av VA verksamheten.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelsen
PWC:s rapport
Skrivelse från revisorer

Beslutet skickas till:
Va-enheten

Plan och projekt
Miljö- och byggenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet
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2020-06-24

Au §74

Antagande av ändring av detaljplan för stadsägorna
333 G, 333 O, 350 med flera inom Skäggeberg Lerbrobacken
Dnr KS2018/53 0/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan för
stadsägoma 333 G, 333 Ö, 350 med flera inom Skäggeberg- Lerbrobacken.
2 Granskningsutlåtandet godkänns.

3 Fysiska planeraren får tillåtelse att göra redaktionella ändringar i
antagandedokumenten.

Sammanfattning av ärendet
Ändringen av detaljplanen syftar främst till att ta bort planbestämmelsen F
som står för byggnadssätt och antal lägenheter. Ändringen medför också en
viss utökning av byggbar mark, mförajadet av en bestämmelse om skydd
för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov av slänt samt

tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.
Planen har varit ute på samråd under tiden 25 september -16 oktober

2019.
Planen har varit ute på gransknings under tiden 27 januari - l O februari
2020. Synpunkterna är sammanställda i granskmngsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Fysiska planerarens tjänsteskrivelse, 2020-06-10
Plankarta, antagandehandling, 2020-06-10

Planbeskrivning, antagandehandling 2020-06-10
Samrådsredogörelse, 2019-12-19
Granskningsutlåtande, 2020-06-10

Beslutet skickas till:
Sökande
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum
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2020-06-24

Allmänna utskottet

Au §79

Motion om utökade öppettider vid Holmby
återvinningscentral
Dnr KS2020/297/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad med hänvisning till handlingsplanen för

tillgänglighet inom Samhällsbyggnad, där uppdrag fmns att under år 2020
utreda möjligheten för ökade öppettider på Holmby återvinningscentral.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att utöka öppettiderna på Holmby
Åtendnningscentral. Förslagsställama menar att detta skulle öka

möjligheten för ortsbefolkningen att besöka återvirmingscentralen efter
arbetstid.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-05-13
Motion 2020-04-20

Beslutet skickas till:
Marianne Åhman och Barbro Dolling, Liberalerna

Justerare

Utdragsbestyrkare

