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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Kristina Kristiansson (S)
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M), Jäv § 9
Mikael Strifors (SD)
Lennart Nilsson (KD), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Administrativ chef
Lina Johannesson, Kommunjurist/utredare § 4
Håkan Unneberg, Ordf. arbetsgrupp stiftelser § 4
Ida Andersson, Säkerhetssamordnare § 5
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare, Från kl. 14.30
Börje Liviken (M), ej tjänstgörande ersättare
Johnny Brustuen (SD), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2020-02-05

Paragrafer

1 - 18

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kristina Kristiansson

Jonas Ås

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2020-02-28

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2 (21)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Ärendelista
§1
Fastställande av föredragningslista ............................................................................ 4
§2

Dnr KS 2020/60.10
Ärenden för kännedom .............................................................................................. 5

§3

Dnr KS 2020/60.10
Redovisning delegationsbeslut................................................................................... 6

§4

Dnr KS 2019/270.04
Besök från ordförande i arbetsgruppen Abel Enoksson och Anders och Karl
Olsson donationsfond................................................................................................. 7

§5
Grundläggande utbildning i krisberedskap ................................................................ 8
§6

Dnr KS 2019/447.14
Projekt Westra Wermland Export 2 ........................................................................... 9

§7

Dnr KS 2018/454.53
Ombyggnation av Årjängs busstation ...................................................................... 10

§8

Dnr KS 2015/260.20
Detaljplan Udden Hän.............................................................................................. 11

§9

Dnr KS 2019/445.20
Planbesked för detaljplan för Årjäng, Knutsbol 1:7 ................................................ 12

§ 10

Dnr KS 2020/40.17
Reglering av taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs
kommun ................................................................................................................... 13

§ 11

Dnr KS 2020/42.17
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2020 .......................................................................................... 14

§ 12

Dnr KS 2020/43.04
Tidsplan budget 2021-2023 ..................................................................................... 15

§ 13

Dnr KS 2019/167.04
Budget 2020-2022- kommunstyrelsen- revidering .................................................. 16

§ 14

Dnr KS 2018/206.10
Kommunstyrelsens delegationsordning- revidering ................................................ 17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 15

3 (21)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/446.00
Dokumenthanteringsplan för delar av administrativa avdelningen ......................... 18

§ 16

Dnr KS 2019/237.70
Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader- tredje
kvartalet 2019........................................................................................................... 19

§ 17

Dnr KS 2019/263.10
Motion - Besöksmålet Båstnäs Bilkyrkogård .......................................................... 20

§ 18

Dnr KS 2019/324.10
Medborgarförslag - Debitering maxtaxa kommunens rehabilitering....................... 21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

§1

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
Ärende 8 ”Kommunal serviceplan för Årjängs kommun 2020- 2023”, utgår.
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§2

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-05 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 191122.
2. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 191127.
3. Årjängs Bostads AB, Protokoll 1912-11.
4. SKR: Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet
Akavia.
5. Länsstyrelsen entledigar vigselförrättare.
6. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland.
7. SKR: Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet går samman med
Unionen.
8. Årjängs Bostads AB, Protokoll 191218.
9. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 191209.
10. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll 191205.
11. Stiftelsen Dalslands Kanal/Dalslands kanal AB, Protokoll 191206.
12. Drifts och servicenämnden, Protokoll 191127.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§3

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-05 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§4

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/270.04

Besök från ordförande i arbetsgruppen Abel Enoksson
och Anders och Karl Olsson donationsfond
Ordförande för arbetsgruppen Abel Enoksson och Anders och Karl Olsson
donationsfond, Håkan Unneberg besöker kommunstyrelsen på dagens
sammanträde för att informera och föra dialog om arbetsgruppens arbete.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

§5

Grundläggande utbildning i krisberedskap
Ida Andersson, säkerhetssamordnare i kommunen ger kommunstyrelsen en
utbildning i grundläggande utbildning i krisberedskap.
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§6

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/447.14

Projekt Westra Wermland Export 2
Kommunen har att fatta beslut om medfinansiering av projektet ”Hållbar
export i Westra Wermland” enligt bifogat underlag.
Kommunerna Årjäng, Säffle och Arvika har gått samman och har lämnat in
en ansökan till Regionalfonden för att få extra medel att kunna driva
utvecklingen av hållbar export. För Årjängs kommun är det Nordmarkens
Näringsliv som ansvarar för ärendet. I projektet ingår även privata
medfinansiärer.
De små och medelstora företagen i västra Värmland har en unik geografisk
närhet till den norska marknaden, men exporterar trots detta för lite över
gränsen. Ökade hållbarhetskrav gör att regionens SMF riskerar att helt
hamna utanför viktiga marknader och leverantörskedjor, i takt med att
konsumenter blir mer hållbarhetsmedvetna och i takt med att stora
leverantörskedjor nu ställs inför nya lagkrav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 3
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Projektansökan Regionalfonden ”Hållbar export i Westra
Wermland”(Westra Wermland Export 2.0)
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun går in som medfinansiär till projektet.
2. Medel om 50 tkr/ år avsätts ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrateg, kommunchef, förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2018/454.53

Ombyggnation av Årjängs busstation
Projektering av ny busstation i Årjäng har pågått under hösten 2019.
Utformning, storlek och antal hållplatslägen har bestämts i samverkan
mellan Årjängs kommun och Värmlandstrafik med stöd av teknisk konsult.
Efter att arbetet med projekteringen nu kommit en bit på väg har en mer
detaljerad kalkyl upprättats. HHär konstateras att byggkostnaden hamnar på
ca 5,5 mkr. Den ursprungliga kostnadsuppskattningen var 4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 6
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201912-18
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om omdisponering av 750 tkr från investeringen
ombyggnation busstation Töcksfors till ombyggnation av busstation Årjäng.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel om 750 tkr tillförs projektet ombyggnation busstation Töcksfors
2021.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2015/260.20

Detaljplan Udden Hän
2015 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked (2015-11-11 §213) i
syfte att utveckla området för bostadsändamål genom att pröva lämpligheten
av denna markanvändning genom framtagande av en ny detaljplan.
Planen sändes ut för samråd enligt standardplanförfarande enligt PBL
2010:900 mellan 2018-04-04 till 2018-05-03. Under denna tid skedde
samråd med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk,
länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av
planen.
Under den samrådstiden har totalt åtta (8) skriftliga yttranden inkommit.
Samrådsredogörelsen redovisar de skriftliga synpunkterna som har inkommit
samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför granskning.
Planen har ställts ut för granskning under tiden 2019-09-20 till och med
2019-10-20. Under granskningstiden har totalt fem (5) skriftliga yttranden
inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som
har inkommit samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter har lett
mindre redaktionella justeringar och förtydliganden av planen inför
antagande.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar
enligt granskningsutlåtandet nu kan vara redo att antas enligt PBL 5 kap 27§.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 7
Bygg- och miljönämnden 2019-12-04 § 123
Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-11-13 § 117
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Granskningsutlåtande Detaljplan för Udden Hän.
Plankarta för Detaljplan för Udden Hän – antagandehandling
Planbeskrivning för Detaljplan för Udden Hän – antagandehandling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Udden Hän, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/445.20

Planbesked för detaljplan för Årjäng, Knutsbol 1:7
Fastighetsägaren till fastigheten Årjäng Knutsbol 1:7 har inkommit med en
ansökan om planbesked för att ta fram en ny detaljplan, enligt LIS-plan, där
ändamålet är enbostadshus.
Syftet med detaljplanen är att avstycka och uppföra ett antal enbostadshus
för helårsboende eller fritid. Det råder brist på attraktiva tomter i området
och kommunen har en önskan om inflyttning, det ses som ett ordentligt lyft
för området om det inom en snar framtid skulle komma ut ett större antal
attraktiva tomter på marknaden.
Två gemensamhetsanläggningar kommer att anläggas för vatten och avlopp.
LIS-området korrelerar inte med fastigheten helt och hållet, vilket medför att
den nordvästra delen av den västra fastigheten inte i dagsläget kan
planläggas för kvartersmark för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 17
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2020-01-15
Begäran om planbesked, 2019-12-15
Gällande LIS-plan för del av aktuellt markområde
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar på ett tillägg i beslutet:
Exploatören står för kostnaden för framtagandet av detaljplanen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta, handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Exploatören står för kostnaden för framtagandet av detaljplanen.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef, verksamhetschef bygg- och
miljönämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2020/40.17

Reglering av taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs
kommun
Kommunen har enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 4 §
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 27 § rätt att ta ut
en avgift för tillsyn enligt respektive lag. Dessa avgifter infördes i Årjängs
kommun från 2013-01-01 och det beslutades att de skulle indexregleras
årligen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 8
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-11-26
Kommunfullmäktige beslut 2012-12-19 § 162
Dokument ”Uträkning index räddningstjänsten”.pdf 2017-11-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun
antas i enlighet med indexreglering till:
- Grundtaxa 1488 kr
- Timtaxa 744 kr
2. Taxan gäller från och med 2020-03-01.
3. Från och med 2021-03-01 kommer taxan fortsättningsvis att
indexuppräknas av verksamheten i enlighet med gällande KPI och AKI.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2020/42.17

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag
om brandfarliga och explosiva varor för 2020
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen enligt Lag (2003:778)
LSO och Lag (2010:1011) LBE som Årjängs kommun planerar att
genomföra under 2020.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevanden av dessa lagar med
tillhörande föreskrifter och har utsett räddningstjänsten att utföra
myndighetsutövningen.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och
enligt handlingsprogrammet skall en tillsynsplan antas av kommunstyrelsen
varje år. Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör
myndighetsutövning enligt LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 9
Räddningschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Tillsynsplan 2020
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar på att camping läggs till som objekt under planerad
tillsyn 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2020, antas med följande tillägg:
Camping läggs till som objekt under planerad tillsyn 2020.
Beslutet skickas till
Räddningschef, kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2020/43.04

Tidsplan budget 2021-2023
I beslutsunderlaget finns tider för budgetarbetet 2021 med flerårsplaner
2022-2023. Tidsplanen är satt med utgångspunkt i kommunens styr- och
ledningssystem.
Kommunfullmäktige fastställer driftsplan 2021-2023, resultatplan 20212023, finansiella mål 2021, investeringsbudget 2021-2023 samt skattesats för
2021, i juni månad.
Respektive nämnd fattar beslut om driftsbudgeten på verksamhetsnivå samt
investeringsbudget på projektnivå utifrån kommunfullmäktiges beslut.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars månad. Detta för att
nämnderna ska få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna
förbereda sig till möte med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 10
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-12-13
Tidsplan budgetarbete 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till tidsplan för budgetarbetet, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/167.04

Budget 2020-2022- kommunstyrelsen- revidering
Kommunstyrelsen har tilldelats en driftsbudget om enligt
Kommunfullmäktiges beslut 109 994 tkr för 2020, 106 230 tkr för 2021 och
106 079 tkr för 2022.
Mål har reviderats enligt Kommunfullmäktigebeslut 2019-11-25.
Revideringar enligt Kommunfullmäktigebeslut 2019-12-16:
Tidigare beslutad budgetram 2020 för Kommunstyrelsen 107 751 tkr, varav
dessa förändringar gjort:
Kommunstyrelsens förfogande +1 000 tkr
RIB-avtal 2019 +220 tkr
Central räddningsinsats +120 tkr
Bidrag solceller +403 tkr
Marknadsföring +500 tkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 11
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-01-14
KF 2019-11-25 §188
KF 2019-12-16 §206
Budgetdokument dnr: 2019/167.04 daterad 2020-01-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner reviderad budget 2020-2022.
Beslutet skickas till
Kommunchef, förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2018/206.10

Kommunstyrelsens delegationsordning- revidering
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras gällande delegat
för parkeringstillstånd, ett tillägg i inledningstexten gällande extern
delegation vid avtalssamverkan- GDPR, tillägg av beslut i ärenden gällande
personuppgiftsbehandling- GDPR, samt ett tillägg gällande frågor kring
säkerhetssamordning och informationssäkerhetssamordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 12
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-12-23
Förslag på ny delegationsordning
Nu gällande delegationsordning rev. 2019-09-04
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna revideringar gällande kommunstyrelsens delegationsordning
godkänns.
Beslutet skickas till
Administrativ chef, kommunjurist, KS chefer
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/446.00

Dokumenthanteringsplan för delar av administrativa
avdelningen
En dokumenthanteringsplan har tagits fram för delar av den administrativa
avdelningen. Planen innehåller gallringsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 13
Kommunarkivarie och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2019-12-17
Förslag till dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplan för delar av administrativa avdelningen, antas med
följande tillägg:
Under handlingarna reglementen och policys, att handlingarna även läggs ut
i politikernas distributionsapp.
Beslutet skickas till
Kommunarkivarie
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-05

KS 2020/14.01

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- tredje kvartalet 2019
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen [SoL] kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden ska till Kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under tredje kvartalet 2019 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, fyra gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Två rör
särskilt boende, där båda har återtagit sin ansökan, således avslutade ärenden
utan verkställande.
Två rör Kontaktperson enligt LSS, där verksamheten inte kunnat rekrytera
lämplig resurs i ett ärende och i det andra ärendet har verksamheten inte
klarat att nå den enskilde varken på telefon eller sms.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 14
Stöd- och omsorg 2019-11-14 § 101
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-28 § 167
Social ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2019-10-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten har fyra
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader, och att två av dessa är
återtagna ansökningar.
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Motion - Besöksmålet Båstnäs Bilkyrkogård
Liberalerna har kommit in med en motion gällande Båstnäs Bilkyrkogård
som ligger i Västra Fågelvik på privat mark och har ca 1000 veteranbilar dit
många besökare kommer varje år vilket enligt motionen innebär sanitära
olägenheter.
Liberalerna menar att kommunen tillsammans med fastighetsägarna ska
skapa en runtomkring miljö med informationstavla och toalett för att minska
de sanitära olägenheterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 5
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Motion från Liberalerna 2019-05-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun tar upp en dialog med Länsstyrelsen om möjlig
utveckling av besöksmålet.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Medborgarförslag - Debitering maxtaxa kommunens
rehabilitering
Ett medborgarförslag har inkommit, som föreslår att priset per behandling
för patienter i kommunens rehabavdelning sänks.
Kommunstyrelsen har gett Stöd och omsorgsnämnden i uppdrag att lämna ett
remissvar på medborgarförslaget.
För avgifter 2019 och tidigare, har en omvärldsanalys gjorts i Värmland.
Årjängs kommun beslöt om avgifter som ligger ungefär i mitten.
Inför översynen av avgifter för 2020 har inkomna klagomål och nu
medborgarförslaget från rehab tagits i beaktande. Förslaget som också tagits
till beslut i AU och SN är att sänka avgift för rehabiliterande träning i
hemmet från 200:- per tillfälle max 2089:- per månad (maxtaxa 2019) till
60:- per tillfälle max 600:- per månad, vilket är samma avgift som för
gruppträning på rehab. Detta medför en sänkning med cirka 1490:- per
månad i de fall man når maxbelopp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 15
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-12-12
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-11-27 § 172
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2019-12-10
Medborgarförslag 2019-08-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för rehabiliterande träning i hemmet sänks från 200:- per tillfälle
max 2089:- per månad (maxtaxa 2019) till 60:- per tillfälle max 600:- per
månad. Samma avgift gäller för gruppträning på rehab. Detta medför en
sänkning med cirka 1490:- per månad i de fall man når maxbelopp.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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