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SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunfullmäktige
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 11 november 2019, kl 19:00
Plats: Frykensalen, biblioteket
Sammant-ädet inleds med allmänhetens frågestund - maximalt 30 minuter.

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Sammanträdets kungörande

ks §

Nr Ärenden
l Information om Sagan om Sunne 2.0 - turismutvecklare Maria Nordmark
2 Information om Almedalsveckan - näringslivsutvecklare Kristina

Lundberg
3 Delårsrapport per 2019-08-31 - ekonomichef Linn Sohl

222

4 Riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, kränkande särbehandling och

227

repressalier
5 Investeringsprojekt Industritekniska-programmet - SG/Broby-

230

ombudgetering

6 Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2020 - Avfallstaxa

231

7 Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning för 2020

232

8 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

233

9 Sammanträdestider 2020

234

l O Information om revisorernas granskning av intemkontroll avseende

211

bisysslor
11 Information om uppföljning av revisorernas granskning av

214

skogsförvaltningen
12 Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019
13 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i

kommunfullmäktige
14 Motion om laddstationer
15 Motion om energiförsörjning

S U NNE VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun

1. Kanslienheten
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

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

kommun@sunne.se

0565-16001 fax
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16 Inkomna skrivelser

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.

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

5(25)

2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 222

Delårsrapport per 2019-08-31
Dnr KS2019/95/03
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 bytte kommunen redovisningsperiod för delårsrapporten från 31
juli till 31 augusti. Detta medför att det inte alltid finns jämförelser för
motsvarande period i delårsbokslutet. I räkenskaperna används siffrorna

från delar 2018 per 2018-07-31 .
Rapporten för perioden j anuari-augusti 2019 visar ett resultat på + 20,9
mkr. Det är 3 mkr sämre än motsvarande period föregående år.
Prognosen för helåret 201 9, som baseras på verksamhetsområdenas
bedömningar, pekar mot ett positivt resultat om 6,3 mkr, vilket är samma
nivå som budgeterat resultat (+0,4 mkr). Årets resultat efter balanskravs-

justeringar uppgår till 7,8 mkr.
Verksamheterna visar totalt på en budgetawikelse om -6,5 mkr, vilket
motsvarar 0,1 %. Kommunledningsstaben, valnämnden och överförmyndamämnden prognostiserar positiva budgetawikelser, medan
Samhällsbyggnad, Vård och omsorg och Individstöd prognostiserar negativa budgetawikelser. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen
beräknas bli högre än budgeterat.
Trenden att kommunens nettokostnad ökar snabbare än nettointäkterna
fortsätter. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden

till 535 mkr, vilket motsvarar en ökning om 7 mkr (1,3%) mot föregående
period. Verksamhetens nettokostnader uppgår under perioden till 500 mkr,

en ökning med 13 mkr (2,6%).
Investeringarna under årets 8 första månader uppgår till 21 mkr, vilket är 8
mkr mindre än föregående år. Prognosen för helåret är att 86 mkr av de
budgeterade 117 mkr kommer att användas.

Soliditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 4 procentenheter till 60
procent.

Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 22,5 mkr vilket är 4,3
mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Kommunens långfristiga låneskuld är vid periodslutet 125 mkr. Det är 30
mkr högre än vid samma tidpunkt 2018.
De kommunägda företagen

Sunne Fastighets AB har inte färdigställt delårsrapporten och på grund av
detta redovisas inga samanställda räkenskaper för koncernen.
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Kommunstyrelsen

forts

Ks § 222
Rottneros Park Trädgård AB prognostiserar ett positivt helårsresultat om
250 tkr.

Uppföljning mål för god ekonomisk hushållning
Prognosen är att alla finansiella mål kommer att uppnås 2019.
Totalt finns 13 övergripande verksamhetsmål. För 7 av målen finns värden
att redovisa i delårsrapporten, varav 100% måluppfyllelse.
Den samlade bedömning av redovisningen av mål och resultat är att god

ekonomisk hushållning är uppfylld i ett delårsperspektiv.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-22
Delårsrapport per 2019-08-31

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunchef

Ekonomichef
Verksamhetschefer
Ekonomer

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 227
Riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, kränkande
särbehandling och repressalier
Dnr KS2018/245/02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslag till riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier antas med redaktionella ändringar.

2 Dessa riktlinjer och rutiner ersätter tidigare handlingsplan och policy mot
sexuella trakasserier, jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 samt

handlingsplajn mot diskriminering och kränkande särbehandling - individoch familj eomsorg.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare handlingsplan och policy mot sexuella trakasserier samt Jäm-

ställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 behöver bytas ut mot riktlinjer
och rutiner gällande trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier

då de inte uppfyller kraven i diskrimineringslagen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-16, § 130
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-10-07

Förslag till riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Samtliga verksamhetschefer
Personalenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 230
Investeringsprojekt Industritekniska-programmet SG/Broby- Ombudgetering
Dnr KS2018/127/07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1,5 Mkr ombudgeteras från projektet 1001 exploatering till projektet 1138
mdustritekniska programmet. Budgeten för industritekniska programmet

uppgår därmed till 15,5 Mkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-03-11 beviljat igångsättning av projektet
industritekniska programmet, SG/Broby. För projektet finns 14 Mkr avsatta
i 2019 års budget. Upphandlingen visar att projektet blir dyrare än budgeterat. Totalt kommer kostnaden att bli upp till 15,5 Mkr.
För att täcka den överskjutande kostnaden kan medel ombudgeteras från

projektet 1001 exploatering.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-16, § 127
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-10-02

Beslutet skickas till:
Ungdomar och vuxnas lärande

Sume Fastighets AB
Plan och projekt
Ekonomienheten

Justerare ^

^

^

\^^

Utdragsbestyrkare
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks §231
Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningarför
2020 - Avfallstaxa
DnrKS2019/582/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslaget till renhållningstaxa med tillämpnmgsanvisningar för 2020 och
framåt fastställs.

2 Tönmingsavgiften för slam från enskilda avlopp höjs med 8 % från och
med l april.
3 Om förbränningsskatt införs höjs de rörliga avgifterna för sophämtning
med 2,6 % från och med l april.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 togs beslutet att höja renhållningstaxan med 4 %. För
nomialvillan blir höjningen 100 kronor/år.
Regeringen har lagt fram ett förslag på att införa en förbränningsskatt på 75
kr/ton och som ska gälla från och med l april 2020. Från 2021 är skatten
100 kr/ton och från 2022 125 kr/ton. Höjningen för 2020 innebär ökade
kostnader på cirka 2,6 %. Beslut om förbrämiingsskatten tas i december.

Förslaget är att höja den fasta avgiften med 100 kr från årsskiftet. Om
förbrärmingsskatten införs, från och med l april, justeras de rörliga avgifterna då. Den rörliga avgiften skulle för normalvillan öka med 60 kronor/år.

I budgeten för 2020 togs beslutet att höja slamtaxan med 6 %. Ny upphandUng har gjorts för slamsugning. Ny entreprenör blev UTAB och de startar l

april 2020. Kostnaden för entreprenad blev drygt en halv miljon dyrare än
vad det kostar idag. Det innebär att slamtaxan behöver höjas med 14 %.
För normalkunden innebär det en ökning med cirka 210 kronor/år. För-

slaget är att höja framkörningsavgiften med 90 kr från årsskiftet och sedan
justera tönmingsavgifterna med 8 % från och med l april.
I tidigare renhållningstaxor har inte föreningar och liknande betalat någon
fast avgift. Från och med 2020 införs en fast avgift på 200 kronor/år för att
även de ska vara med och betala en del av de administrativa kostnaderna.

Om förbrärmingsskatten införs kommer, från och med l april 2020, tippavgifter för företagens brännbara avfall höjas med motsvarande skatteöbiingen.

Beslutsunderlag
Allmäima utskottet 2019-10-16, § 128
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Förslag till renhållningstaxa med tillämpmngsanvisningar för 2020 och
framåt.

Beslutet skickas till: Avfallsenheten
Utdragsbestyrkare

Justerare

^
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 232

Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning för

2020

DnrKS2019/368/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Redovisningen av 2018 års partistöd godkänns.

2. 2020 års partistöd utbetalas i januari 2020 med tidigare fastställda
belopp.
3. Partierna uppmanas att i fortsättningen använda fi-amtagen blankett för
redovisning av partistöd samt till denna bifoga en ekonomisk redogörelse
för aktuellt verksamhetsår.

Sammanfattning av ärendet
Ändrade regler för partistöd infördes i kommunallagen att gälla från och
med 2014-02-01. Som komplettering har kommunfallmäktige 2014-09-29,
§ 98 antagit regler för kommunalt partistöd i Sunne kommun.

Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni varje år läama en
skriftlig redovisning som visar vad stödet använts för sitt ändamål. Med
utgångspunkt från denna redovisning beslutar kommunfullmäktige om
bidrag för nästkommande år kan betalas ut.

Beslutsunderlag
Fullmäktigepresidiets skrivelse 2019-09-23
Inkomna redovisningar från partierna i Sunne kommun

Beslutet skickas till:
Samtliga partier

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 233
Redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag
Dnr KS2019/324/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. För närvarande finns totalt 12 obesvarade motioner, varav
3 är äldre än l år. Av de 16 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än
lår.

Fullmäktige har möjlighet att avskriva 3 motioner och 4 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänstesknvelse 2019-10-02
3 obesvarade motioner
4 obesvarade medborgarförslag

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-10-29

Kommunstyrelsen

Ks § 234

Sammanträdestider 2020
Dnr KS2019/593/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De föreslagna sammanträdestidema for 2020 fastställs enligt följande:
Org
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l

Kf = kommunfullmäktige
Ks = kommunstyrelsen
Au = allmänna utskottet

Bu = bildningsutskottet
Su = socialutskottet
Ber = stor beredning

Protokollsanteckning
Marianne Åhman (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna anser att våra kommunfallmäktigemöten ska tidigareläggas
under dagen/kvällen.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Enligt önskemål

från politik och förvaltning ska sammanträdena förläggas så det går att få
en aktuell ekonomisk uppföljning vid utskottens och kommunstyrelsens
sammanträden.

En utgångspunkt är att årsredovisningen och kvartalsrapporten behandlas

av kommunfullmäktige i maj, förslaget till budget för 2021 i juni och att
andra delårsrapporten tas upp på fullmäktige i november.
Förslaget har kommunicerats med övriga nämnder och hänsyn har tagits till
regionens mötesplanering för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-10-02

Sammanträdestablå för 2020
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Beslutet skickas till:
Berörda ledamöter och ersättare
Kommunala nämnder och bolag
Kommunrevisionen
Verksamhetschefer
Kommunikationsstrategen

Webbredaktör
Receptionister

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2019-10-01

Kommunstyrelsen

Ks §211
Revisorernas granskning av internkontroll avseende
bisysslor
Dnr KS2018/177/01
Kommunstyrelsens beslut
Personalchefens tjänsteskrivelse antas som svar på revisorernas granskning
av intemkontroll avseende bisysslor.

Sammanfattning av ärendet
På kommunrevisoremas uppdrag har PwC granskat bisysslor hos
tillsvidareanställd personal inom kommunen. Syftet är att granska om

kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig intern kontroll inom området.
Kommunrevisionens samlade bedömnmg efter genomförd granskning är

att det saknas dokumenterade riktlinjer för vägledning och hantering av
bisysslor. Dokumenterade rutiner saknas också i stort, men det är positivt
att frågan om bisyssla utgör en del av resultat- och medarbetarsamtalen.
Revisorerna kan dock konstatera att den nya mallen för resultat- och
medarbetarsamtal, där fråga om bisyssla ingår, inte använts av alla
verksamheter. Frågan om bisyssla har tidigare enbart ställts till chefer,

vilket gör att de bedömer att chefers bisysslor är kända och bedömda, men
inte dokumenterade. Eftersom frågan om bisyssla inte ställts till alla
medarbetare kan kommunstyrelsen inte säkerställa att alla bisysslor är
kända och därmed heller inte bedömda och dokumenterade.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-09-18, § 112
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-08-23
Revisorernas granskningsrapport och skrivelse

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Justerare

[^

Utdragsbestyrkare
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Ks § 214
Uppföljning av revisorernas granskning av
skogsförvaltningen
Dnr KS2017/572/01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunrevisorema informeras om att kostaader och intäkter från
skogsförvaltningen avses redovisas löpande i den egna bokföringen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av kommmirevisorema följt upp granskningen av
skogsförvaltnitigen som genomfördes 2017.

I den uppföljande rapporten bedömer man att kommunen har tagit till sig
samtliga rekommendationer på ett bra sätt och därmed förstärkt den interna
kontrollen.
Därutöver rekommenderar man kommunen att via rapporter från
förvaltaren, löpande redovisa intäkter och kostnader även i den egna

bokföringen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-09-18, § 117
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-09-04
Kommunrevisoremas skrivelse 2019-06-25

PwCs uppföljande rapport 2019-05-29

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Ekonomienlieten

Justerare

Utdragsbestyrkare

