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2021-01-25

SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 2 februari 2021, kl 08:30
Plats: Där Väst, kommunhuset, Kvamgatan 4,Sunne
Sammanträdet genomförs via Teams.

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Godkännande av föredragningslista
Nr

Ärenden

au

§

l Presentation av nya kommunchefen - Petra Svedberg, kl 08:35-08:40

2 Budgetuppföljning per 31 december - Linn Sohl, kl 08:40-09:20 (3 su 7
ärenden)
3 Justering av budget för 2021 2
4 Intern kontrollplan för 2021 su 208, bu 65 och au 8
5 Legotjänst - verksamhetsövergång, daglig sysselsättning LSS/SoL - su 207
Maria Mattsson och Dan Levin, kl 09:20 - 09:35

6 Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2021 su6
7 Regeringens remiss. Ds 2020:24 - Införandet av en familjevecka su 4

påböijas, Dan Levin, kl 09:40-09:45
8 Revidering av Surme kommuns pensionspolicy med riktlinjer för 170
alternativ tjänstepension och löneväxling

9 Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på gång- och 163
cykelvägar i Sunne centrum, Elisabeth Andersson, kl 10:15-10:35

(2 ärenden)
10 Medborgarförslag om gatubelysning längs Bmksvägen i Rottneros 5
11 Medborgarförslag om längre öppettider på EkebyVägens su 5
secondhandbutik - Susanne Ranström, kl 10:35-10:45
12 Verksamhetsplan för vård och omsorg 2021-2023 - Jeanette Tillman, su 205

kll0:45-ll:10 (2 ärenden)
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1. Kommunstyrelsen

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

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

§

13 Mottagande av tillgångar enligt testamente

14 Planarbetsprogram 2021-2022-Mikael Persson, kl 11:15-11:30 173
15 Taxa för tillsyn i enlighet med Lag om skydd mot olyckor samt Lag om mbn
brandfarliga och explosiva varor 78

16 Försäljning av fastigheten Åsegård 1:218, före detta Mallbackens skola 3
17 Årshjul för kommunstyrelsen 2021
18 Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen

19 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
20 Informationsärenden - kommunstyrelsen 2021
21 Eventuellt övriga ärenden

Kristina Lundberg Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare
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2021-01-19

Socialutskottet

Su§7

Budgetuppföljning per 31 december för individstöd
samt vård och omsorg
Dnr KS2020/131/03
Socialutskottets beslut
l. Budgetuppföljningen per 3 l december 2020 för verksamheterna vård
och omsorg samt individstöd godkärms.
2. Inköps- och anställningsstoppet ska fortsätta inom individstöd.
3. Redovisning på socialutskottet i februari av åtgärder for att få säkrare
prognoser inom individstöd.

Sammanfattning av ärendet
Individstöd - Institutionsvård för barn och vuxna visar nu att ett underskott
i prognosen efter att fler ärenden om placering har fattats sedan föregående
prognostillfälle. Försöijningsstöd överskrider budget och beräknas ge ett
underskott i prognos. I nu rådande läge med Covid-19 har tidigare funnits
en oro för ökad mängd ansökningar och att beloppen kan komma att öka
och vi kan se en fortsatt ökning av utbetalda belopp för försörjningsstöd.
Personalkostnader för arbetsmiljöåtgärder, nya ärenden och boendeplatser
inom LSS och inom boende och boendestöd Socialpsykiatd överskrider
budget.
Ersättningar från Migrationsverket beräknas i prognos ge ett överskott men
vikande intäkter ger ett lägre överskott än tidigare beräknat.
Utbetalda och ansökta ersättningar från Socialstyrelsen för kostnader
i samband med Covid-19 har tagits i beaktande i prognoserna.
Årsprognos för verksamheten visar ett underskott på 15,8 miljoner
beräknat som prognos efter december månad och innan bokslut är

färdigställt.
Vård och omsorg - Personalkostnader överskriver budget både inom.
hemtjänst och särskilt boende och avser bland annat arbetsmiljöåtgärder
och kundärenden som krävt extra personalinsatser under perioden. Även
kostnader för sjuklöner samt för introduktion av ny personal uppgår till

betydande belopp. I hemtjänst täcker ersättning från statliga stöd och
ersättning för kostnader för Covid-19 dessa kostnader. Inom Särskilda
boende kvarstår en liten del av underskottet även när stöd och ersättningar
beaktas i prognosen.

Insatser natt täcks inte av den personalresurs som finns idag och översyn av

budget för tjänster för nattpatrull pågår.
Nytt verksamhetssystem inom bl a hemtjänst har införts och utredning
pågår fortsatt för att säkerställa att systemet ger rätt underlag för tilldelning
av budget inom hemtjänstens verksamheter.
forts
Justerare

Utdragsbestyrkare
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Socialutskottet

forts Su § 7
Överskott finns inom några verksamheter och beror till största del på
vakanta tjänster som inte tillsatts på grund av svårigheter att hitta personal
eller för att minska kostnader i samband med vikande kundunderlag
i samband med pågående pandemi.
Utbetalda och ansökta ersättningar från Socialstyrelsen för kostnader
i samband med Covid-19 har tagits i beaktande i prognoserna.
Årsprognos för verksamheten visar ett överskott på 4,7 miljoner beräknat
som prognos efter december månad och innan bokslut är färdigställt.

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2021-01-20

Au§2

Justering av budget för 2021
Dnr KS2019/756/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Verksamheternas ramar justeras för 2021 och plan för 2022-2023, enligt
bifogad resultatbudget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens IT-enheten och kostenhet debiterar andra verksamheter för de
tjänster/varor som enheterna tillhandahåller. Effektiviseringar inom ITenheten och kostenheten påverkar inte enheternas egna ramar, utan sänker
priset ut till de interna kunderna. Den ekonomiska effekten av de åtgärder
som görs tillfaller de verksamheter som får en lägre kostnad.
I och med övergången till en ny telefonilösning beräknas IT-enheten
kostnader minska med l mkr per år, fördelat på kommunledningsstaben 87
tkr, samhällsbyggnad 223 tkr, barns, ungdomars och vuxnas lärande 365

tkr, individstöd 133 tkr och vård och omsorg 192 fkr.
Effektiviseringama inom kostenheten motsvarar l 193 tkr, men en total

justering om l 893 tkr görs då föregående års effektiviseringar lagts direkt
på kostenheten. Justeringen fördelas på barns, ungdomars och vuxnas
lärande l 382 tkr, och vård och omsorg 511 tkr.

Beslutsunderlag
Resultatbudget

Beslutet skickas till:
Kommujtichef
Ekonomienheten
Verksamhetschefvård. och omsorg

Verksamhetschef individstöd
Verksamhetschef samhällsbyggnad
IT-chef

Kostchef
Skolchef

forts

Justerare

Utdragsbestyrkare
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forts Au § 2

KESULTATBLDGET

Budget
il
2020,
t®!"®8*®
revidering
luni

TLAN
2023

FLAN
2022

Bokslut

Bokslut

2018

2019

Kommunledaingsstab

-63 14C

-52548

-54452

Samhälkbyggnad

-72205

-306868
-127933
-20534^

-74245
-316732
-132920
-216282

-74472
-332385
-120230
-21811S

-228041

-762381
-343217
-129340
-232 6:02

Miljö- och byggaäamden

-275

-266

-272

-283

-2891

Överfoaayndarflämndea

-l 17S

-1935

-192

-200

-204

Kömmunrevision

-67-)

-674

-795

-811

-827

Valflättmdcn

-21G

-71

-10

-265

-10

-777826

-795 670

-824 252

-839 750

Tkr

Barns, ungdomars och vuxnas lärande

Ihdividstod
Värd och Omsorg

Si

^"^i^^|s^:

-5616S
-74800
-336487
-127 19-i

!S9S:tffSS9S'ä.

-57 063

Hyresjustering, Sunue Fastighets AB
Verltsamheta-aas nettokostuader

-800 925 'SSiyesi

37635

35256

33900

35500

35 500

-54153

-50160

-53 000

-55 OOC

-55250

Forandrpénsioasskuld mm

-4444

Kalkylerade kapitaltostnader

51734

o
48043

o
49 527

-33062

-36704

-38300

VERKSAMHETENS NETTO

-780119

-799235

-808798

Skatteintäkter inkl slutawäfauag

569 321

580025

564228

Generella statsbidrag intd. extra bidrag
tUl välfärden

224 185

222765

nn

Intemdcb pensioner mm

Pensionsutbetalniagar (iald ind del)

Avälaivningar

Finaflsiella intäteer/kostaadei-

5150C

o
51 500

-4000C

-40 000

-832 252

-848 040

602175

626 586

251 418

246259

238 891

763

-1950

-I95C

-1950

14513

4318

4898

14232

15487

14511

4318

4898

14233

15487

1,8%

0,5%

0,6%

1,1%

1,8%

793 512

502 790

815646

848434

SÖS 477

1,2%

1,6%

o,s%

2,0%

41022

43198

54232

55487

.G
?~%S..iÉ'-€M-ä;¥;

Såså^isSiSSs^

RESULTAT EFTER SKATTE-

INTÄKTER O FNANSNETTO
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Nyckeltal
Arets restdtat/skattemtSkter.och

genereHa statsbidrag
Sunima statt o generella bidrag
Ökning skatt o generéHa bidrag
"Berahiat remvesteringsutiyi»m&"

Justerare

47572
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2020-12-15

Su § 208

Intern kontrollplan för 2021 - beredning
Dm-KS2020/699/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för 2021 med föreslagna
kontrollpunkter för verksamheterna individstöd samt vård och omsorg,

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ett internt kontrollreglemente.
Varje nämnd/styrelse ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning av
den interna kontrollen för respektive år. Intern kontrollplan syftar till att
säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns följs.

Beslutsunderlag
Ekonomens tjänstesknvelse 2020-12-04
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020

Beslutet skickas till:
Verksamhetschefer
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL
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2020-12-14

Bu§65

Intern kontrollplan för 2021 - internkontroll
DnrKS2020/699/01
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för 2021 med föreslagna
kontrollpunkter för barns, ungas och vuxnas lärandes område.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ett internt kontrollreglemente.

Varje nämnd/styrelse ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning av
den interna kontrollen för respektive år. Intern kontrollplan syftar till att

säkerställa att de ratiner och riktlinjer som finns följs.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjäasteskrivelse 2020-12-04
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020

Beslutet skickas till:
Verksamhetschefer
Ekonomienheten
K.ommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2021-01-20

Au §8

Intern kontrollplan för 2021 - internkontroll
Dnr KS2020/699/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för 2021 enligt de
föreslagna kontrollpunktema för kommunledningsstab och
samhällsbyggnad som diskuterades på mötet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ett internt kontrollreglemente.

Varje nämnd/styrelse ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning av
den interna kontrollen för respektive år. Intern kontrollplan syftar till att

säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns följs.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2020-12-04
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020

Beslutet skickas till:
Verksamhetschefer
Ekonomienheten
Kommumevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-12-15

Su § 207

Legotjänst - verksamhetsövergång, daglig

sysselsättning LSS/SoL
DnrKS2020/633/ll
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslagen verksamhetsövergång godkärms.

Reservation
Åsa Waldenström (M): Jag reserverar mig mot beslutet utifi-ån mitt
yrkande att kommunen ska upphandla tjänsten på öppna marknaden.

Sammanfattning av ärendet
Legotjänst är ett aktiebolag som drivs som ett personalkooperativ och
ligger i centrala Sunne.

Sunne kommun har upphandlat 20 platser för dagligsysselsättmng för
LSS/SoL. Verksamlieten består av diverse legoarbeten. Då två av tre ägare
avser att avsluta sin yrkeskamär har frågan ställts till kommunen om
övertagande av verksamlieten. Verksamhetsövergången planeras träda i

kraft 8 februari då gällande avtal löper ut.
Verksamlieten önskas övertas och fortsätts att drivas på liknande sätt med
samma kunder, arbetsuppgifter och befintlig personal.

Yrkande
Åsa Waldenström (M): Avslag på föreslagen verksamhetsövergång.
Lars-Guimar Johnson (V): Bifall till föreslagen verksamhetsövergång.

Beslutsgäng
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialutskottet
bifaller Lars-Gumar Johnsons yrkande.

Beslutsunderlag
Verksamlietschefens tjänsteskrivelse 2020-11-03
Verksamhetschefens rapport 2020-11-03

Riskbedömning för verksamhetsövergång

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Verksamhetschef Individstöd

Justerare

^

Utdragsbestyrkare

/
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2021-01-19

8u§6

Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2021
DnrKS2020/678/03
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Självkostnadspris för hemtjänsttimmen fastställs till 500 kr för 2021
2. Hemtjänstpeng 2021 fastställs enligt följande:
J_
ig 2021
Hemtjänstpeni

2021

Ersättning för omvärdnadsinsatser
Endast till egen utfSrarefrän2018

Landsbygd

Tätort

krperlimme

krperflmme

•il69,38B8

Ersättning till egen utförare

^®äöomgs

Larm utryckning

Ersättning till extern utförare
Kompensation för kommungemensamt och moms ingår med

®E%545,3%AS;!

[Ii373l96|g®

20,47

17,79

2021
Ersättning Tor serviceinsatser

1

l

Ersättning till egen utförare
Larm utryckning |

t

mss^wss SSS,efSSQ

15,12

17,40

2021

Leverans^ av matportioner
(inklusive upptä.qgning på servis)
Ersättning till egen utförare

ratort
krpertimme

WS!SSe3^MS !SKiUB2;87K;J1tf

Ersättning till extern utförare
Kompensation för kommungemensamt och moms ingår med

"n"å99_

Landsbygd
KrperCmme

Endast till egen utförare ftån 2018

Ersättning till extern utförare

Landsbygd

Tätort

kr per leverans

kr per leverans

ys^siäs^MSSS

m(Q!SwK5S

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

omsorgsprisindex för 2021.
Hemtjänstpeng för 2021 har beräknats utifrån verkliga kostnader för
hemtjänst med tillägg av omsorgsprisindex för 2021. Hemtjänstpeng har
beräknats och fördelats med gnmd i de olika ersättningsformemas

fördelning under tidigare år.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2021-01-08

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

Utdragsbestyrkare
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2021-01-19

Socialutskottet

Su§4
Införandet av en familjevecka påbörjas familjedagspenning vid lov, studiedagar och
utvecklingssamtal - regeringens remiss, Ds 2020:24
DmKS2020/647/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun förespråkar utredningens förslag nr 2 som innebär 2 dagar

per/år för föräldrar med gemensam vårdnad och 4 dagar per år till förälder
som har ensam vårdnad (kap 7.1 s 156 i remissutgåvan).

Deltar ej i beslutet
I beslutet deltar ej Åsa Waldenström (M).
Sammanfattning av ärendet
Inför budgetpropositionen för 2022 har tre förslag av införande av
familj eveckan (prop.2020/21:! utg.omr 12) utretts och lämnats på remiss
till bl a Sunne kommun att yttra sig om. Författningsändrmgama föreslås

att träda i kraft den l april 2022. Remissvaren ska ha inkommit till
Socialdepartementet senast fredagen den 5 februari.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-01-05
Verksamhetschefens rapport

Regeringens remiss DS 2020:24

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-12-16

Allmänna utskottet

Au §170

Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med
riktlinjer för alternativ tjänstepension och löneväxling
DnrKS2019/591/02
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till revidering av Smme 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 fi-amkommit 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
Personalchefens tjänsteskrivelse 2020-12-01

Förslag till pensionspolicy
Förslag till riktlinjer för löneväxling
Förslag till riktlinjer för alternativ pensionslösning

Beslutet skickas till:
Personalenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-12-16

Allmänna utskottet

Au § 163

Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på
gäng- och cykelvägar i Sunne centrum
DnrKS2020/482/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till utredningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att ta bort skyltarna "Ej moped"
och låta oregistrerade klass 2-fordon använda gång- och cykelbanor i och
omkring Sunne centrum, Bryggarebron, GC-vägen mot Åmbergsvägen och
vårdcentralen. Förslagsställaren anser att dessa fordon för närvarande
innebär en mycket stor fara och hindrar trafikrytmen när de blandas med
fordon som får framföras med högre hastighet.
De fordon förslagsställaren nämner i förslaget är elmoped, elcykel med
gasreglage, elscooter, trehjulig elscooter, och trehjulig elmopedbil klass 2.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 2020-11-12
Medborgarförslag 2020-07-27
KS 1994/3 64 GCM-vägar inom Sunne kommun - Förbud mot mopedtrafik

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Trafik och park

Justerare

ta\

Utdragsbestyrkare
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2021-01-20

Allmänna utskottet

Au §5

Medborgarförslag om gatubelysning längs
Bruksvägen i Rottneros
Dnr KS2020/670/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås och förslagsställaren hänvisas till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in angående att få gatubelysning utmed
Bruksvägen mellan Rottneros tågstation och korsvägen mot "Trekanten".
Enligt förslagsställaren används denna sträcka av många motionärer,
skolungdomar och andra tågresenärer samtidigt som den är mycket
trafikerad av lastbilar och bilar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-21
Medborgarförslag 2020-11-09

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerare

^"

Utdragsbestyrkare
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Socialutskottet

Su§5

Medborgarförslag om längre öppettider på
EkebyVägens secondhandbutik
DnrKS2020/483/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen
2020-12-10.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om längre och senare öppettider

på EkebyVägens secondhandbutik. Som ett led i Suime kommuns
hållbarhetsarbete föreslås att secondhandbutiken EkebyVägen har öppet till
kl 18:00, så det blir mer tillgängligt att handla begagnat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-10
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Socialutskottet

6(38)

2020-12-15

Su § 205

Verksamhetsplan förvara och omsorg 2021-2023
Dnr KS2018/186/10
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Verksamhetsplanen för vård och omsorg for 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
vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten under perioden
men också med ett framtidsperspektiv.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-12-01

Förslag till Verksamhetsplan för vård och omsorg 2021-2023

Beslutet skickas till:
Verksanihetschefvård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

18(18)

2020-12-16

Allmäruaa utskottet

Au § 173

Planarbetsprogram 2021-2022
Dnr KS2020/529/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Planarbetsprogram för 2021-2022 godkäims.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Förslag till planarbetsprogram 2020-12-02

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Miljö-och bygglovsnämnden 2020-11-16 1(2)

Mbn § 78

Taxa för Sunne kommun tillsyn i enlighet med Lag om

skydd mot olyckor (2003:778) samt Lag om
brandfarliga och explosiva varor (2010:1011
Dnr MBN2020/68/03
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Förslaget till ny taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)
och för tillsyn enligt Lag om brandfariiga och explosiva varor (LBE) 2021
antas.

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

Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och bygglovsnämnden 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
föregående år.

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 kommun-

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 202101-01

Räddningstjänsten föreslår vidare att Kommunfullmäktige delegerar till
miljö- och bygglovsnämnden 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 föregående år.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C) Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

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)

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Miljö- och bygglovsnämnden

Beslutet skickas till:
räddningstj änsten

Justerare

Sida

2(2)

2020-11-16

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

6(14)

2021-01-20

Allmänna utskottet

Au§3

Försäljning av fastigheten Åsegård 1:218, fd
Mallbackens skola
Dnr KS2021/2/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Fastigheten Åsegård l :218 säljs till Evelina Nilsson och Ola Thomassen
och för 51 000 kr, då det innehåller ett tydligt angett användningsområde
som avser att skapa mervärde för bygden och dessutom är det högsta
budet.
21 försäljningen, ingår de eventuella inventarier som inte hembygds-

föreningen gör anspråk på vid överlämnandet
3 I köpet ingår inte VA-verksamhetens VA-anläggning. Denna verksamhet
skall fortgå. Detta regleras via köpekontraMet och upprättande av servitut

Sammanfattning av ärendet
Skolverksamheten på Mallbackens skola avvecklades runt mitten av 1990-

talet. Från slutet av 1990 talet så har byggnaden nyttjats av
hembygdsföreningen i Mallbacken, som då erhöll fastigheten via gåvobrev.
I det upprättade gåvobrevet inskrevs att skolan skulle återgå till kommunal
ägo om föreningen inte avser nyttja fastigheten för föreningens ändamål.

vilket nu var fallet och fastigheten återgick till kommunal ägo.
Plan och projekt har bjudit in intressenter att fram till 11 december
inkomma med anbud för köp av Mallbackens skola.

Fastigheten har värderats till 175 tkr av kommunens upphandlade
fastighetsvärderare

Beslutsunderlag
Fastighetsstrategens tjänsteskrivelse 2020-12-21
Sammanställning av Anbud 2020-12-11

Beslutet skickas till:
Ajabudsgivama

Plan och projekt
Hembygdsföreningens ordf.

Justerare

Utdragsbestyrkare

