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Datum
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2020-11-24
SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: l december 2020, kl 08:30-15:15
Plats: Där Väst, kommunhuset
Sammanträdet sker digitalt genom Teams, förutom ärendena 37 och 38 som är
sekretessärenden. Dessa beräknas behandlas kl 15:00 och då behöver minst 6
ledamöter/tjänstgörande ersättare finnas på plats i Frykensalen.

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Godkännande av föredragningslista
Nr

Ärenden

au

§

l Budgetuppföljning per 31 oktober - Linn Sohl, kl 08:30-08:45
2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Surme Fastighets AB 2020 - VD
Perra Hermansson, kl 08:45
3 Revisionskostnader för Sunne Fastighets AB

4 Revidering av ägardirektiv för Sunne Fastighets AB
5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park Trädgård AB 2020
- Magnus Holmvik, kl 09:15-09:30

6 Revidering och komplettering av taxa för prövning och tillsyn inom mbn
miljöbalkens område - Lotta Gunnarsson, kl 09:30-09:40 74
7 Kvalitetsrapport 2019/2020 för Barns, ungas och vuxnas lärande - Ylva bu 55

Winther , kl 09:40-10:00 (2 ärenden)
8 Igångsättning investeringsprojekt Skollokaler SG/Södra Viken bu 57
9 Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter bu 58
2021 - förskola, skola

10 Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för bu 59
särskilt begåvade elever - Anna Ullenius, kl 10:15-10:25

11 Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Sunne - Henrik Rundqvist, 137
kl 10:25-10:35 (2 ärenden)
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Nr

Ärenden

au

§

12 Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun 138
13 Remiss om ny Värmlandsstrategi - Frida Poulsen, kl 10:35-1 l :05
14 RenhållnmgstaxamedtillämpningsanvisningarfÖr2021 -Avfallstaxa- 141

Leif Jansson, kl 11:05-11:15
15 Mottagande av tillgångar enligt testamente - Jeanette Tillman, kl 11:15- su 186

11:30 (2 ärenden)
16 Lokaler för särskilt boende, säbo på fd hotell Selma Lagerlöf - su 187
inriktningsbeslut
17 Rapport om läget inom individ- och familj eomsorgen, IFO su 202
18 Detaljplan för gamla Åmbergsskolan - fastigheten Åmberg 6:252 140
19 VA-taxa för 202 l - Vatten- och avloppstaxa - VA-avgift

20 Samverkansutredning mellan Värmlands räddningstjänster 2021 142
21 Reviderad taxa för räddningstj änsten 144
22 Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag (2003:778) om skydd 143
mot olyckor 2021
23 Försäljning av del av fastigheten Sundsvik l :65 - Järnvägsstationen i 146
Sunne

24 Revidering av riktlinjer om mutor och j av för anställda och 147
förtroendevalda

25 Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark 148
26 Försäljning av del av fastigheten Sundsvik l :65, fastigheterna Sundsvik 149
9:2, 9:4-9:7-Stora torget

27 Prissättning på industrimark Holmby 2:1 och Åmberg 6:146 151
28 Regional biblioteksplan 2021-2024 136
29 Justering av budget för 2021
30 Ekonomiåret2021
31 Bidrag ur fonderade bygdemedel 2020 - Lysviks IK
32 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 152

33 Redovisning av ej verkställda beslut 2020 153
34 Uppföljning av antagna medborgarförslag till och med oktober 2020
35 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
36 Informationsärenden kommunstyrelsen 2020

37 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
38 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
39 Eventuellt övriga ärenden

Kristina Lundberg Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare

SUNNE KOMMUN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Miljö-och bygglovsnämnden 2020-10-12 8(9)

Mbn§74

Revidering och komplettering av taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
DnrMBN2020/62/01
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
l. Fastställa förslag till reviderad taxa för prövnmg och tillsyn inom
miljöbalkens område.
2. Den reviderade taxan ska gälla från och med 2021-01-01.
3. Upphäva tabell 7 avseende sfaandskyddsdispens i plan- och
bygglovstaxa, antagen 2011-04-12. och reviderad 2014-12 17 av
miljö- och bygglovsnärunden.
4. Beträffande justering av avgift för anmälan av kompost i taxebilaga
l beslutar nämnden enligt alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap. § l miljöbalken (1998:808)
Sammanfattning av ärendet
K.oiamunfallmäktige beslutade 9 december 2019 § 130 om ny taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Srume kommun. Taxan
trädde i kraft 2020-01-01 och behov av revidering har uppmärksammats
under året den varit i bruk. Revideringen avser komplettering och rättning
av text i taxebestämmelsema, justering av två avgifter i taxebilaga l,
komplettering med ett fristående dokument för definition av avgiftsnivåer
samt införande av taxa för strandskyddsdispens i taxebilaga l. Kostnad för

handläggning av strandskyddsdispens flyttas därmed från plan- och
bygglovstaxan till miljöbalkstaxan.
Yrkande
Nils Ahlqvist (C) Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Reviderade taxebestämmelser

Avgiftsnivåer
Reviderad taxebilaga l
Tabell 7 i plan- och bygglovstaxa

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerare

SUNNE"
KOMMUNSTfRELSÉhT
!nk
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<>.M^I /6SS~
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Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-16

Bildningsutskottet

Bug 55

Kvalitets ra p port 2019/2020 för Barns, ungas och
vuxnas lärande
Dnr KS2020/653/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kvalitetsrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Den samlade kvalitetsrapporten för skolverksamheterna i Sumie kommun
redovisar analyser och utvecklingsbehov utifi-ån respektive skolforms
prioriterade mål och resultat samt de gemensamma verksamhetsmål som
huvudmannen identifierat.

Kvalitetsrapporten följer kravet på dokumentation som anges i Skollagens

(2010:800) kapitel 4 Kvalitet och inflytande (6 §.) Enligt 3 § i samma
kapitel ska "varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannamvå

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen". Kvalitetsrapporten är således en central del av

kvalitetshjulet som ligger till grund för huvudmannens styrning av det
systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2020-11-06
Kvalitetsrapport 2019/2020 Barns, ungas och vuxnas lärande

Beslutet skickas till:
Skolchefer
Rektorer

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-16

Bildningsutskottet

Bu§57

Igångsättning investeringsprojekt Skollokaler
SG/Södra Viken
DnrKS2020/639/03
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l Igångsättning beviljas av investermgsprojektet Skollokaler SG/Södra
Viken.

2 Sunne Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med skolledningen
planera för och prioritera behovet av lokaler så att budgetramen om 32 mkr
hålls.
3 Sunne Fastighets AB ansvarar för hela planerings- och byggprocessen.
4 Avsikten är att starta verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler ht 2021.
5 Lokalen anpassas efter utbildningens behov och rymmer ett utökat
elevintag på Fordons- och transportprogrammet firån till 32 till 48 platser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till skolchefen att tillsammans
med Sunne Fastighets AB starta förprojektering av för ta fram ett förslag
på ändamålsenliga skollokaler utifrån behov i befintlig verksamhet samt
med ett utökat elevintag på Fordons- och transportprogrammet vid

SG/Södra Viken (kommunstyrelsen 2020-01-28, § 21).
Genom samarbete med Byggdialog finns ett förslag på lokal, som ligger till
grund för kommande byggnation.

Investeringsmedel för projektet finns avsatta i investeringsbudgeten för
2020-2022 med totalt 32 mkr.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2020-11-05

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Ekonomienheten

SG/Södra Viken

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-16

Bildningsutskottet

Bu§58
Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2021 - förskola, skola
DnrKS2020/625/03
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till fristående
verksamheter fastställas enligt nedan, med komplettering av
riksrekryterande program.

2 Ersättning for 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, gymnasiesärskola och IM-program är lägsta

pris, beslut fattas i varje enskilt fall.
5 Delegerar till skolchef och biträdande skolchef att fatta bidragsbeslut för
var och en av de enskilda huvudmän där det finns barn och elever
hemmahörande i Sunne kommun.
Interkommunal

Bidrag till

ersättning
kr/barn/elev

verksamheter

fristående
kr/barn/elev

Förskola

120 473

128 275

Fritidshem

33533

35921

>.ola
Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass

64449

68316

Grundskola, årsk 1-6

83177

88167

Grundsärskola, årsk 1-6 206 842
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1-6 489 062
Grundskola, årsk 7-9 93 355

98957

Grundsärskola, årsk 7-9 227 028
Gmndsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7-9 520 220
Gymnasieskolan

Naturbruksprogrammet 223 821

237 250

Fordons-, och transport-

programmet, exkl. transport 140 041

148 444

forts

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-16

Bildningsutskottet

forts

Bu§58
Fordons-, och transport-

programmet, inkl. transport 178913 189 648
Industritekniska programmet 165779 175725
Naturvetenskapliga

programmet 126 073 133 637
Samhällsvetenskaps-

programmet 126802 134410
Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan kr/elev
Industritekniska programmet,

produkt och maskinteknik 156 625 uppräknat med skolindex
för 2021 (skolindex brukar
publiceras i början av december).
Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program, kr/elev

Gymnasiesärskola, Skog, mark och djur 386 860
Gymnasiesärskola, Fordonsvård och

godshantering 386 860
IM, Naturbruksprogrammet 257 490
IM, Industritekniska programmet 184 421

IM

137

001

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

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). 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).
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.

forts
Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-16

Bildningsutskottet

forts

Bu§58
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2020-11-06

Beslutet skickas till:
Ekonom
Verksamhetschef

Skoladministratör, SG/Södra Viken
Rektorer

Justerar

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

12(15)

2020-11-16

Bildningsutskottet

Bug 59

Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation
av och stöd för särskilt begåvade elever
Dnr KS2020/3 83/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Punkt l i medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med en
fristående handlingsplan inte motiverar arbetsinsatsen.

Punkt 2, 4 och 5 i medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
behovet inte finns då någon handlingsplan inte upprättas.
Punkt 3 i medborgarforslaget besvaras genom att lärare i samband med
sh.idiedagar eller vid annat tillfälle arbetar med och samtalar om
skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår förslagsställaren att
kommunen ska:

l med utgångspunkt i SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och
elever 2016", utvecklar och implementerar en handlingsplan för hur
särskilt begåvade elever i kommunen ska identifieras och få sina behov

uppfyllda. Specialpedagogiska myndigheten kan kontaktas som stöd i
arbetet.

2 ger en person särskilt uppdrag att implementera handlingsplanen i alla
förskolor och skolor som verkar i kommunen, samt i andra instanser där
kommunens tjänstepersoner möter barn (BVC, socialtjänst, vårdcentraler
osv).

3 säkerställer att allatjänstepersoner, ex pedagoger, som möter barn inom

olika instanser löpande får utbildning om särskild begåvning. Ex genom att
anordna kommungemensam fortbildning för alla skolor angående särskild

begåvning. (Tex föreläsning med GCP (gifted child programme)/Mensa).
4 Genom handlingsplanen säkerställer att de förskolor och skolor som
verkar inom kommunen ser till att sammanföra barn inom kommunen för
gemensamma aktiviteter/studier, oavsett vilken förskola/skola barnet går i.

5 Kontinuerligt följa upp de aktiviteter som ingår.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Medboi-garförslag 2020-06-02.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

8(28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 137

Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun
Dnr KS2020/485/08
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att lämplig mark för
byggande av discgolfbana, 9-18 hål finns runt Sundsberget och SPÄ och
Sunne kommun är positivt inställda till detta förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att anlägga en frisbeegolfbana (discgolf). Förslagsställaren har idéer om var man skulle anlägga en
sådan bana. Området runt Sundsberget, Selma SPÄ eller runt Kolsnäs
motionscenter.

Utredningen visar att det finns en förening som kommer att bilda en

discgolf sektion och kan tänka sig anlägga och underhålla en bana.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Medborgarförslag 2020-08-06

Beslutet skickas till:
Förslagställaren

Justerare

WA

/^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-18

Allmänna utskottet

Au §138
Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Sunne
Dnr KS2020/505/08
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att lämplig mark för
byggande av discgolfbana, 9-18 hål finns runt Sundsberget och SPÄ och
Sunne kommun är positivt inställda till detta förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att anlägga en frisbeegolfbana (discgolf). Förslagsställaren har idéer om var man skulle anlägga en
sådan bana. Området runt Smidsberget, Sehna SPÄ eller runt Kolsnäs
motionscenter.

Utredningen visar att det finns en förening som kommer att bilda en

discgolf sektion och kan tänka sig anlägga och underhålla en bana.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Medborgarförslag 2020-08-24

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

DH

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

12 (28)

2020-11-18

Au § 141
Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningarför
2021 - Avfallstaxa
DnrKS2020/624/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslaget till renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2021 och
framåt fastställs.

Sammanfattning av ärendet
I förslag till budgeten för 2021 föreslås att höja renhållningstaxan med
4 %. Både den fasta och rörliga avgiften höjs med 4%. För normalvillan
blir höjningen 85 kronor/år.
Fömtom den generells ökningen såsom löner med mera är det några andra
saker som påverkar avgiften nästa år. Förbrämiingsskatten höjs med
25 kr/ton. Nya regler från Naturvårdsverket har införts som innebär att
kommun får utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall. Regler om spår-

barhet för farligt avfall har också införts.
Vidare har förklarande text lagts till i de kapitel där förtydliganden har
behövts. Textändrmgar är markerade med rött.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänstesknvelse 2020-11-02

Förslag till renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar for 2021 och
framåt.

Beslutet skickas till:
Avfallsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

10 (26)

2020-11-17

Socialutskottet

Su § 186
Mottagande av tillgångar enligt testamente
Dnr KS2020/221/03
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunstyrelsen beslutar att med tacksamhet ta emot Sune Larssons
gåva avsett för äldreomsorgen i Sunne kommun.
2. Medlen särredovisas från ordinarie verksamhet.

3. Verksamhetschefi samråd med ledningsgruppen för vård och omsorg
beslutar hur medlen ska användas.

Sammanfattning av ärendet
Sune Larsson testamenterade delar av sia kvarlåtenskap till äldreomsorgen.

i Sunne kommun till ett värde av ungefär 700 000 kr. Det framgår inte av
testamentet vad pengarna ska användas till.
Verksamhetschefen önskar att använda medlen till sociala aktiviteter,

festligheter för äldre, inköp som bidrar till ökad livskvalité för de äldre.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänstesknvelse 2020-11-03
Testamentet efter Sune Larsson

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Verksamhetschefvård och omsorg

Justerare

o

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-17

Socialutskottet

Sug 187

Lokaler för särskilt boende, säbo på fd hotell Selma
Lagerlöf - inriktningsbeslut
Dnr KS2020/630/06
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun avser hyra lokaler för särskilt boende på före detta hotell
Selma Lagerlöf under förutsättning att verksamhetens lokalbehov kan

tillgodoses på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsbolaget avser erbjuda lokaler för särskilt boende på före detta
hotell Selma Lagerlöf. Bolaget har inlett ett programskede och behöver nu
ett inriktningsbeslut från kommunen för att kunna planera vidare och
genomföra projektet.
Under det fortsatta planeringsarbetet kommer lokalerna att utformas i
samråd med verksamheten och ett förslag till hyreskontrakt tas fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-03
Fastighetsbolagets preliminära tidplan
Verksamhetens kravspecifikation

Beslutet skickas till:
Vård och omsorg

Sunne Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

26 (26)

2020-11-17

Socialutskottet

Su § 202
Rapport om läget inom individ- och familjeomsorgen,

IFO

DnrKS2020/673/02
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Socialutskottet är medvetna om budgetsituationen inom kommunen men

det är allvarligt när verksamheter inte anser sig kunna följa lagstiftningen
samt kunna skapa och upprätthålla en fdsk organisatorisk och social
arbetsmiljö.
2. Socialutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för nödvändiga
beslut på grund av det allvarliga läget.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Martina Ullenius rapporterar om det ansträngda läget inom
individ- och familj eomsorgen.

Orsaker till den instabila situationen är bl a;
- ett ökat tryck

- samhällsförändringar
- ändrad lagstiftning
- ökat ansvar att utreda
- ökad anmähungsbenägenhet

-flyktmgkrisen2015
- frånvaro i utredningsgruppen, "får hela tiden ersätta någon annan"

- kunskapsbrist då socionomutbildnmgen utbildar generalister i stället för
specialister
- svårigheter att prioritera.

Det är inte umkt för Sunne att det ser ut så här inom socialtjänsten men vid
en jämförelse med kommuner i Värmland med liknande
befolkningsunderlag visar det sig att bemanningen är relativt låg och att
varje socialsekreterare har fler ärenden att handlägga.

IFO och då framförallt barn och ungdom saknar idag rimliga
förutsättningar att följa lagstiftning samt kunna skapa och upprätthålla en
frisk organisatorisk och social arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Enhetschefens presentation

Beslutet skickas till:
Enhetschef individ- och familj eomsorgen

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

11(28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 140
Detaljplan för gamla Åmbergsskolan - fastigheten

Åmberg 6:252
Dnr KS2020/59/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för gamla Åmbergsskolan,

Åmberg 6:252 enligt PBL 5:27.
2 Granskningsutlåtandet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att upprätta en ny detaljplan för gamla Åmbergskolan är för att
ändra användning på del av gällande detaljplan från allmänt ändamål till
centmmverksamhet och bostäder. Centmmverksamhet innefattar bland
annat kontor, hantverk, butik, vuxenutbildning, hotell/vandrarhem.

Detaljplanen har varit ute på granskning perioden 24 september till 8
oktober 2020. Alla synpunkter är sammanställda och kommenterade i
granskningsutlåtandet. Ingen erinran har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-27
Planbeskrivning, antagandehandling 2020-10-27
Plankarta, antagandehandling 2020-10-27
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2020-10-27

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Sökande

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

13 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 142
Samverkansutredning mellan Värmlands

räddningstjänster 2021
DnrKS2020/643/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Kommunstyrelsen beslutar att delta i en länsgemensam utredning hur

Värmlands räddningstjänster bör samverka i framtiden inom
administration, stödfunktioner, förebyggande och räddningsinsatser

2 Medel till utredningen tas från det som är avsatt till en länsgemensam
ledningsbuss.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet mellan regionens räddningstjänster stärks kontinuerligt och har

det senaste året fått ett helt nytt ledningssystem. Den utvecklingen är i linje
med justeringen av lagstiftningen som kommer gälla från l jan 2021.
Länets räddningschefer träffas regelbundet och där diskuterat behovet ett
vidare samarbete, och ser därför att en särskild utredning bör genomföras

för att ge förslag till fi-amtida utveckling.
Det är framförallt inom stödfunktioner och brandförebyggande som samverkan behöver stärkas, men det bör också kunna finnas samverkansvinster

inom hela räddmngstjänstområdet.
Sedan 1994 när den första gemensamma ledningsbussen även kallad
"SOL-bussen" (Stab och ledning) köptes in har pengar avsatts till en ny.

Nu när det finns ett nytt samarbete inom Räddningsregion Bergslagen finns
inte längre samma behov av "SOL-bussen" och därför kan dessa avsatta
medel istället användas till att utreda samverkan ytterligare.

Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten Sunne

Justerare

^A

'J7T

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 144

Reviderad taxa för räddningstjänsten
DnrKS2020/645/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Förslaget till reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde
2021 antas.
2 Den reviderade taxan gäller från 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Varje år görs en översyn och revidering av taxan för räddningstjänstens

verksamhetsområde enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV)
som finns redovisat på Sveriges kommuner och regioner i oktober månad.
PKV beskriver den kommunala sektorns kostnadsutveckling. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad föregående år. Taxan är nu uppräknad

för både 2019 och 2020 då det inte gjordes någon revidering inför 2020.
Räddningstjänstens föreslår indexuppräkning av antagen taxas fasta av-

gifter och timavgifter att gälla från och med 2021-01-01
I taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde som antogs av kommun-

fullmäktige, 2019-06-17 §65, var avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd
mot olyckor (LSO) och för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med under rubriken tjänster. Från och med 2021-0101 ingår dessa avgifter i ny prislista för Suime kommuns tillsyn enligt lag

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänstesknvelse 2020-11-04
Förslag till prislista för räddningstjänsten 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Räddningstj änsten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

14 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 143

Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag

(2003:778) om skydd mot olyckor 2021
DnrKS2020/644/05
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för Surme kommun enligt

lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2021.
2 Detta handlingsprogram ersätter Handlingsprogram för förebyggande
insatser och räddningstjänst i Sunne kommun.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Sunne styrs genom ett Handlingsprogram som senast

revideras 2015 och som prolongerats vid två tillfällen för att gälla under
både 2019 och 2020. Handlingsprogrammet skall som tidigare beslutas i
kommunfullmäktige. Normalt görs det i samband med ny politisk mandatperiod.

I oktober beslutades om justeringar i lagstiftningen "Lagen om skydd mot
olyckor" som kommer innebära att ett nytt handlingsprogram skall tas fram

till l jan 2022 efter föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap). MSB har fått utökade uppgifter efter l jan 2021 närjusteringen av lagen gälla. Bland annat bli de ny tillsynsmyndighet för
kommunernas räddningstjänst.

Med anledning av utvecklingen som gjorts inom Räddningsregion
Bergslagen behöver det tidigare Handlingsprogrammet uppdateras för att
stämma överens med verkligheten. Det tillsammans med justeringen av

lagstiftningen kan inte handlingsprogrammet gälla längre än 31 dec 2021.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04
Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 2021

Beslutet skickas till:
Miljö och bygglovsnämnden
Räddningstj änsten
Webbredaktör

Utdragsbestyrkare

Justerare
<"1

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

17 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 146

Försäljning av fastigheten Sundsvik 1:65 Järnvägsstationen i Sunne
DnrKS2020/649/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Plan och projekt får i uppdrag att utarbeta ett anbudsunderlag och att
annonsera ut järnvägsstationen till försäljning
2 Allmänna utskottet får i uppdrag att därefter anta anbud och besluta om

försäljning
Sammanfattning av ärendet
I ett pågående arbete med att effektivisera kommunens lokalanvändning
har det framkommit att järnvägsstationen i Sunne skulle kunna avyttras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Sunne Fastighets AB

Justerare

P H-

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

18(28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 147
Revidering av riktlinjer om mutor och jäv för anställda
och förtroendevalda
DnrKS2020/638/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Reviderade riktlinjer om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av revisorernas granskning av processen vid avyttringar av
kommunala fastigheter finns behov av att uppdatera kommunens riktlinjer
om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda. Riktlinjerna har upp-

daterats med information om vilka straffrättsliga åtgärder, enligt
brottsbalken, som kan bli aktuella. Riktlinjerna har också uppdaterats med
motsvarande information rent arbetsrättsligt.

Beslutsunderlag
Tfkommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-03

Förslag till Riktlinjer om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda

Beslutet skickas till:
Förvaltningen
Förtroendevalda

Justerare.

c

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

19 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 148

Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark arrende, nyttjanderätt, jordbruksmark
Dnr KS2020/593/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark godkänns med redaktionella
ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de brister som revisorerna lyfte i deras granskning av
processen vid avyttringar av kommunala fastigheter fick Plan och projekt i

uppdrag att ta fram riktlinjer och policy för Sunne kommuns mark.
Beslutsunderlag
Tfkommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-03
Förslag till Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark.

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

w^

/^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Alhnänna utskottet

20 (28)

2020-11-18

Au § 149
Försäljning av del av Fastigheten Sundsvik 1:65,
fastigheterna Sundsvik 9:2, 9:4-9:7 - Stora torget
Dnr KS2017/42/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Förslaget till nytt köpekontrakt godkänns, vilket bland annat innebär att
Suime kommun (212000-1843) överlåter och försäljer del av fastigheten
Sundsvik 1:65 och fastigheterna Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5, 9:6 och 9:7 till
Sunne Matmarknad AB (556272-4798) för en överenskommen
köpeskilling om 2 500 000 kr.
2 Detta beslut ersätter tidigare beslut om försäljning av aktuella fastigheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat godkänna ett köpekontrakt som
innebar att rubricerade fastigheter överläts till Sunne Matmarknad AB (KF
2020-04-20, § 39)
Sunne Matmarknad AB har på grund av rådande marbiadsläge ansökt om

en förändring av projektet som innebär att tidsramen i köpeavtalet flyttas
fram samt att villkoret om minsta antalet lägenheter sänks.

Ett nytt förslag till köpeavtal, som ersätter gällande avtal, har upprättats
och gäller till och med 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Ansökan om förändring av projektet 2020-11-02
Förslag till köpekontrakt med bilagor

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB

Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

22 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au §151

Prissättning industrimark Holmby 2:1 och Åmberg
6:146
Dnr KS2020/648/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Marken på nya industriområdet inom fastigheten Hohnby 2:1 prissätts till
60 kr per kvadratmeter

2 Marken på nya industriområdet inom fastigheten Åmberg 6:146 prissätts
till 30 kr per kvadratmeter
3 Priserna gäller åren 2020-2021 och får därefter indexuppräknas
4 Indexuppräkning sker utifrån 12 månaders förändring i
konsumentprisindex, med september 2020 som basmånad

Kostnader för VA-anslutaing, bygglov och fastighetsreglering mm
tillkommer utöver kvadratmeterpriset.

Sammanfattning av ärendet
Marken inom de två nyplanerade industriområdena väster om väg E45 i
Suime behöver prissättas.
Marken har värderats av auktoriserad värderare. Holmby 2:1 föreslås pris-

sättas i princip enligt värderarens förslag. För Åmberg 6:146 föreslås ett
lägre pris på grund av markforhållandena på platsen vilka bland annat medför att uppfyllnad krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Markvärderingar

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

7(28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au § 136

Regional biblioteksplan 2021-2024
Dnr KS2020/398/09
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun tillstyrker remissen Regional biblioteksplan 2021-2024
från Region Värmland.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissen Regional
biblioteksplan 2021-2024.
Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av Kulh.ur och bildningsnämnden. Region Värmland.
Den har tagits fram i samråd med kommuner, studieförbund, folkhögskolor, Karlstads universitet, föreningar inom litteraturområdet och andra
företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs.
Planen är styrande för biblioteksverksamheter inom organisationen Region
Värmland, vägledande för kommunala biblioteksplaner samt ger underlag
för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och stimulera samverkan i länet.

Avsikten är att främja en stark biblioteksregion där Region Värmland,
folkbiblioteken i Värmland och andra aktörer samarbetar för att förverkliga
Värmlandsstrategin och Värmlands kulturplan. Alla bidrar utifrån
respektive verksamhetsansvar och förutsättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-02

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare

^ct.

^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet
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2020-11-18

Au §152
Redovisning av obesvarade motioner och

medborgarförslag 2020
DnrKS2020/285/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.
2 Processen med inkomna motioner och medborgarförslag måste ske mer

skyndsamt för att målet om bäst lyssnande kommun ska uppfyllas och där
med även följa de av kommunfulhnäktige antagna riktlinjer att dessa
ärenden ska beredas så att fulhnäktige, kommunstyrelsen eller den nämnd

som beslutanderätten överlåtits till kan fatta beslut inom ett år från det att
förslaget väcktes.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommimfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. För närvarande finns totalt 9 obesvarade motioner, varav

6 är äldre än l år. Av de 9 obesvarade medborgarförslagen är 5 äldre än l
år.

Fullmäktige har möjlighet att avskriva 6 motioner och 5 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänstesknvelse 2020-10-02
6 obesvarade motioner som är äldre än l år
5 obesvarade medborgarförslag som är äldre än l år

Beslutet skickas till:
Kommunledningsgmppen

Utdragsbestyrkare

Justerare

fiw^

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

24 (28)

2020-11-18

Allmänna utskottet

Au §153

Redovisning av ej verkställda beslut 2020
DnrKS2020/646/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningarna av ännu ej verkställda beslut godkämis varvid följande
ärenden kan avslutas, då de inte längre är aktuella eller ingår i ett annat
ärende:

KS2017/252/01 Handlingsplan för Sunne kommuns markinnehav och
markåtkomst. Avslutas och fortsätter i ärende KS2020/593/06 Policy och
riktlinjer för Suime kommuns mark
KS2017/647/01 Företagsklimat i Sunne kommun - handlingsplan. Avslutas
då en näringslivsplan är på gång.
KS2018/186/10 Fortsatt utredning om framtidens äldreomsorg äldreomsorgsplan. Ärendet döps om till Verksamhetsplan för vård och
omsorg.

KS2017/116/06 Utredning om en utbyggnad av kommunhuset - samlad
kommunförvaltning. Ärendet kan avslutas då det inte längre är aktuellt.

KS2018/218/07 SG/Södra Viken - byggnation maskinhall. Ärendet döps
om till Skollokaler SG/Södra Viken.
KS2018/377/06 Utredning om lokaler för Sumie Ryttarförenings
verksamhet. Ärendet kan avslutas då det inte är aktuellt med nytt avtal,
anläggningen sköts av Sunne Fastighets AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska en gång per år redovisa de
beslut som inte verkställts. Redovisningen avser främst tiden till och med
juni 2020 och utredningar pågår för de ärenden som ännu inte är verkställda.
Genomgång av ej verkställda beslut är numer en stående punkt på
kommunledningsgruppens möten for att få en bättre arbetsgång och kon-

troll på beslut i ärenden.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04

Justerare

Utdragsbestyrkare

