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Karl-Johan Adolfsson Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare
Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive
partis gmppansvarige. Anmälan om vilka ersättare som kommer att delta ska göras till
kommunsekreterare Gunilla Nyström, tfn 0565-160 06, epost:gunilla.nystrom@sunne.se,
senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.
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Kommunstyrelsen

Ks §13
Verksamhetsplan förvara och omsorg 2021-2023
Dnr KS2018/186/10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsplanen för vård och omsorg för perioden 2021-2023 antas.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen är ett dokument för att styra och kontinuerligt förbättra
vården och omsorgen i Sunne kommun. Verksamhetsplanen ska vara väg-

ledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten under perioden
men också med ett framtidsperspektiv.
Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan har sitt ursprung från en

motion 2012, med en tillhörande fullmäktigeberedning för framtidens
äldreboende i Suruie kommun, kommunstyrelsen 2013-11-25, § 39.

Uppdraget skulle gälla all planering för äldre i ett tidsperspektiv och
planeringsperioden skulle omfatta 5-10 år.
Februari 2016 så gav kommunstyrelsen dåvarande verksamhetschef
uppdraget att ta fram en äldreomsorgsplan som knyts till budgetprocessen
på 5-10 års sikt.

När arbetet med planen påbörjades under 2018 ändrades namnet på planen
från äldreomsorgsplan till verksamhetsplan för vård och omsorg för att på
ett bättre sätt beskriva hela verksamheten då den vända sig till alla åldrar
med behov av insatser.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2020-12-15, § 205
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Förslag till Verksamhetsplan för vård och omsorg 2021-2023

Beslutet skickas till:
Verksamhetschefvård och omsorg

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §15

PIanarbetsprogram 2021-2022
Dnr KS2020/529/04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Planarbetsprogram för 2021-2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Planarbetsprogrammets syfte är att inrikta kommunens planarbete, att prioritera planläggningsinsatser och att samordna kommunens resurser och
insatser för planläggning och plangenomförande. Ett planarbetsprogram
beskriver arbetet i verksamheten för planermgen i två år framåt.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-12-16, § 173
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Förslag till planarbetsprogram 2020-12-02

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks§7

Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2021

DnrKS2020/678/03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Självkostnadspris för hemtjänsttimmen fastställs till 500 kr för 2021
2 Hemtjänstpeng 2021 fastställs
ställs enligt i )lj ande:
_L

IHemtjänstpeng 2021^

2021
Ersättning för omvärdnadsinsatser
Endast till egen utfSrarefrän 2018
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2021
Landsbygd

Tätort

Kr per leverans

kr per leverans
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Ersättning {ill extern utforare

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

prisindex för 2021.
Hemtjänstpeng för 2021 har beräknats utifrån verkliga kostnader för hemtjänst med tillägg av omsorgsprisindex för 2021. Hemtjänstpeng har beräknäts och fördelats med grund i de olika ersättningsfonnemas fördelning
under tidigare år.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 20201-01-19, § 6
Ekonomens tjänsteskrivelse 2021-01-08
Beslutet skickas till:
Handläggarenheten
Ekonom Maria Mattsson
VerksamhetschefVård och omsorg
Justerare ,,-""
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Kommunstyrelsen

Ks §16

Taxa för tillsyn i enlighet med Lag om skydd mot
olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor
Dnr KS2021/40/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslaget till ny taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)
och för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2021
antas.

2 Den nya taxan gäller från 2021-03-01, varmed nuvarande taxa upphör.

3 Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och bygglovsnänmden att för
varje kalenderår justera i denna taxa fastställda avgifter med en procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för Kommunal Verksamhet

(PKV) som finns redovisad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i
oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad.

Sammanfattning av ärendet
Avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och för tillsyn
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har tidigare ingått i
taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde, som antogs av konunun-

fullmäktige, 2019-06-17 §65. Från och med 2021-01-01 föreslås att dessa
avgifter ingår i ny prislista för Sunne kommuns tillsyn enligt lag

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Räddningstjänstens föreslår att den nya taxan ska gälla från och med
2021-01-01.

Beslutsunderlag
Miljö- och bygglovsnämnden 2020-11-16, § 78
Räddningschef Peter Bergström tjänsteskrivelse 2020-11-04
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och för
tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Beslutet skickas till:
Räddningstj änsten
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §9
Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med
riktlinjer för alternativ tjänstepension och löneväxling
Dnr KS2019/591/02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till revidering av Simne kommuns pensionspolicy och tillhörande
riktlinjer för löneväxling och alternativ pensionslösning antas.
Sammanfattning av ärendet
Pensionspolicy och tillhörande riktlinjer för löneväxling och alternativ
pensionslösning behöver uppdateras då det har framkommit att det är högst
tveksamt om det går att erbjuda en så pass bred grupp av anställda alternativ KAP-KL. Detta gäller framåt i tiden. De anställda som redan har
förmånen påverkas inte av den nya rekommendationen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-12-16, § 170
Personalchefens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Förslag till pensionspolicy
Förslag till riktlinjer för löneväxling
Förslag till riktlinjer för alternativ pensionslösning

Beslutet skickas till:
Personalenheten

felA

Utdragsbestyrkare

