KALLELSE

Kommunfullmäktige

Sida

Datum

1(2)

2019-11-29
SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunfullmäktige
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 9 december 2019, kl 18:00. OBS tiden!
Plats: Frykensalen, biblioteket
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - maximalt 30 minuter.

Föredragningslista
• Upprop
• Valavjusterare
• Sammanträdets kungörande

Nr

Ärenden

ks

§

l Genomförandeavtal för del av fastigheten Sundsvik l: 65 med flera - 259
Stora Torget
2 VA-taxa för 2020 - Vatten- och avloppstaxa 253

3 Taxa för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område i Sunne 243
kommun

4 Taxa för offentlig livsmedelskontroll i Sunne kommun 244
5 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och måldokument för 248
budget 2020-2022
6 Revidering av Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar 254
och organisationer

7 Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 255
8 Lokal serviceplan Sunne kommun 2020-2023 261
9 Reglemente för kommunstyrelsen 266

l O Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med riktlinjer för 264
alternativ tjänstepension

11 Motion om gång- och cykelväg mellan Västra Amtervik och Ojervik 256
12 Motion om säker gång- och cykelväg för skolbarn längs Mårbackavägen 257
13 Motion om offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter 258

14 Motion om att få återse Freja i Sunnes hamn 262
15 Motion om att stödja stora begivenheter genom kringarrangemang 263
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§

16 Fakturering av kostnader för arbeten åt andra väghållare och privata 251
aktörer

17 Redovisning av ej verkställda beslut 270
18 Svar på interpellation om rivning av Betel-kyrkan
19 Val av ersättare i kommunstyrelsen - fyllnadsval
20 Inkomna skrivelser

Karl-Johan Adolfsson Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare
Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive
partis gruppansvarige. 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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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 259

Genomförandeavtal för del av fastigheten Sundsvik
1:65 med flera - Stora Torget
DnrKS2017/42/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till genomförandeavtal för före detta Stora Torget, undertecknat
2019-10-30 godkämis.

Sammanfattning av ärendet
Sunne Matmarknad AB är exploatör och har sedan våren 2017 markanvisning på före detta Stora Torget-området, markanvisningstiden har

förlängts och går ut den 31 oktober 2019. Exploatören har för avsikt att
bygga tomten med en ICA-butik med lägenheter ovanpå.
Enligt markanvisningspolicyn ska genomförandeavtal tecknas iiman
markanvisningstiden gått ut.
Genomförandeavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med

byggnationen så som lantmäteriförrättning, flytt av ledningar, köp av
marken, ansökan om bygglov.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 151
Förslag till genomförandeavtal 2019-10-30
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-10-30

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB

Plan och projekt

Utdragsbestyrkare

Justerare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 253
VA-taxa för 2020 - Vatten- och avloppstaxa
Dnr KS2019/649/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. VA-taxan höjs med 2% från och med 2020-01-01.
2. Dokumentet VA-taxan 2020 antas.

Kommunstyrelsens beslut
VA-enheten får i uppdrag att utreda möjligheten att undanta fastighetsägare
med liten belastning och begränsad ekonomi från kravet på anslutning till
VA-nät och betalning av anslutningsavgift. Utredningen ska färdigställas
för tillämpning i VA-taxan 2021.
Sammanfattning av ärendet
Okade kostnader för el, kemikalier, löner mm gör att avgifterna måste
höjas. Samtliga avgifter är inklusive moms.

Beslutsunderlag
Allmämia utskottet 2019-11-13, § 143
Enhetschefens tjänstesknvelse 2019-10-24

Förslag till VA-taxa 2020

Beslutet skickas till:
VA-enheten

Justerare

^

JA

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 243

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område i Sunne kommun
Dnr KS2019/689/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område i Sunne kommun.
2. Den nya taxan ska gälla från och med 2020-01-01.

3. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till miljö- och bygglovsnämnden att för varje kalenderår (avgifitsår) besluta om justering av i denna
taxa fastställda timavgifter, fasta avgifter och avgiftsnivåer. Detta ska då
ske med en procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns redovisat av Sveriges kommuner

och landsting i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober
månad 2019.
4.Ny taxa ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxa,

2012-05-28 Kf §40.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap § l miljöbalken (1998:808).
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggenheten har utfört en översyn av gällande taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område. Översynen har bland annat omfattat
handläggningskostnaden per timme, dvs timtaxan, som taxan bygger på.
Översynen av taxan har gjorts bland annat på grund av ändringar i milj ö-

prövningsförordningen (2013:251, ändrad genom 2016: 1188) som reglerar
prövning av miljöfarlig verksamliet. Då delar av taxan (taxebilaga 2)
bygger på miljöprövningsförordmngen behöver anpassningar till ändringar
göras.

I övrigt föreslås att taxan görs tydligare och enklare genom att risk- och
erfarenhetsbedömningar av verksamheter tas bort och ersätts av enbart en

fast avgift för årlig tillsyn. En viljeinrikbning i arbetet är även att fasta
årsavgifter för verksamheter med prövningsnivå B ska vara likvärdig
oavsett om det är stat eller kommun som ansvarar för tillsyn och debitering

av årsavgift, vilket är i linje med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
förslag.

Förslaget medför förändring av timavgiften från 832 kr till 1007 kr. Den
nya taxan föreslås börja gälla från och med 2020-01-01.

forts
Utdragsbestyrkare

Justerare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

forts § 243
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Underlag för beräkning av handläggningskostnad per timme för
kommunala taxor avseende miljöbalken 2019-10-24

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i
Sunne kommun med taxebilagor l, 2 och 3

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggenheten

Justerare

^

•^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 244

Taxa för offentlig livsmedelskontroll i Sunne kommun
Dnr KS2019/687/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Fastställa förslag till taxa för offentlig livsmedelskontroll i Sunne
kommun.

2. Den nya taxan ska gälla från och med 2019-12-14 eller snarast efter
beslut av kommunfullmäktige.

3. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till miljö- och
bygglovsnämnden att för varje kalenderår (avgifitsår) besluta om justering
av i denna taxa fastställda timavgifter, fasta avgifter och avgiftsnivåer.
Detta ska då ske med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns redovisat av

Sveriges kommuner och landsting (SKL) i oktober månad. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2019.
Ny taxa ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxa 2018-12-10

Kf §166.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och bygglovsnämnden är kontrollmyndighet för den offentliga
livsmedelskontrollen i Sunne kommun. Kontrollmyndigheten är skyldig att
ta ut avgifter som täcker kostnaden för den offentliga kontrollen. En
revidering av taxan har genomförts med anledning av att en ny EU-

förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den
14 december 2019. För att säkerställa möjligheten att ta betalt för livsmedelskontrollen behöver därför taxan anpassas till den nya förordningen.

Enligt nu gällande taxa framgår att miljö- och bygglovsnänmden för varje
kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de fastställda fasta avgifterna och
timtaxan med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas

förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), räknat fram till
den l oktober året före avgiftsåret. Detta föreslås fungera på samma sätt i
det nya taxeförslaget.

Beslutsunderlag
Miljö- och bygglovsnärnndens förslag till beslut, Mbn § 88
Miljö-och byggenheten förslag till Sunne kommuns taxa för offentlig
livsmedelskontroll den 30 oktober 2019

Beslutet skickas till:
Kommunfulhnäktige
Miljö- och byggenheten

Justerare

^

^

^

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 248

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och

måldokument för budget 2020-2022
DnrKS2019/30/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för 2020-2022
godkänns och måldokument för 2020-2022 fastställs.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de
kommande tre åren ska också beslut fattas om verksamhetsmål och

målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet
för åren 2020-2022, i september 2019, togs inte beslut om verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta
vidare med indikatorer och målvärden.
Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är
hämtade från kommunstrategin för åren 2014-2025.
De prioriterade områdena är:

Livskvalitet
Livslångt lärande
Hållbar kommun
Näringsliv och arbete
I måldokumentet framgår de övergripande mål som budgetberedningen

arbetade fram inför budget 2020-2022 samt verksamhetsmål for
2020 - 2022.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 125
Bildnmgsutskottet2019-H-ll, § 72
Socialutskottet 2019-11-12, § 189
Bilaga Måldokument "Mål 2020 reviderat dokument med verksamhetsmål"

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Ekonom

Utdragsbestyrkare

Justerare

^
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 254

Revidering av Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt
stöd till föreningar och organisationer
Dnr KS2019/643/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidering av Riktlinjerna för ekonomiskt stöd till föreningar och
organisationer antas.

Sammanfattning av ärendet
En revidering av riktlinjerna har arbetats fram. De förändringar som är

gjorda i riktlinjerna för ekonomiskt stöd till föreningarna är borttagande av
arrangemang och projektbidrag som i stället hamnar som sponsringsärende.

Stycken gällande aktivitetsbidrag idrottsföreningar samt aktivitetsbidrag
övriga föreningar tas bort och ett gemensamt stycke om aktivitetsbidrag

läggs till som gäller för samtliga föreningar.
Beslutsunderlag
Allmämautskottet2019-ll-13, § 144
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-10-28

Beslutet skickas till:

Fritidschef
Kulturchef
Näringslivsutvecklare

Justerare

Utdragsbestyrkare

a^
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 255

Revidering av Cykelplan för Sunne kommun
Dnr KS2019/660/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslag till reviderad Cykelplan för Sumie kommun antas med
redaktionella ändringar.

2 De fyra föreslagna sträckorna rangordnas enligt följande:
l. Kyrkogatan, Gräsmark

2. V241 till Gylleby travbana, Sunne
3. Borgeby-Torsberg, Borgeby
4. Ulvsby-By, Sumie

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2017 en Cykelplan. Syftet var att inventera
kommunens behov och till viss del prioritera delområden i kommunen.
Det föreslogs i dokumentet att Cykelplanen bör revideras vart annat år.

Att ha möjligheten att lägga in nya förslag och revidera befintliga förslag
utifrån förändrade förutsättningar.
Fyra nya gc-vägar är föreslagna som alla är i betydande behov av att
anläggas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 146
Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2019-10-30

Förslag till reviderad cykelplan

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Utdragsbestyrkare

Justerare

c^L
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 261

Lokal serviceplan Sunne kommun 2020-2023
DnrKS2019/563/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Lokal sendceplan Sumie kommun 2020 - 2023 antas och ersätter befintlig
vamförsörjningsplan.

Sammanfattning av ärendet
Det Regionala Sendceprogrammet 2014 - 2020 för Värmlands län har som
mål att samtliga kommuner har en aktuell serviceplan färdigställd under
2019. En kommunal serviceplan, eller motsvarande, är en förutsättning för

att Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland ska kunna bevilja stöd
inom kommersiell service.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 153
Närmgslivsutvecldarens tjänsteskrivelse 2019-10-29
Lokal Serviceplan Sumie kommun

Beslutet skickas till:
Näringsliv & tillväxt, Sume kommun

Region Värmland
Länsstyrelsen i Värmland

Justerare

^

^

0^

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 266

Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS2018/437/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.

Reservation
Marianne Åhman (L), Lars-Gumiar Johnson (V), och Jonas Bergström

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP):
Stödjer Lars-Gunnars förslag till ändring i § 43 om utskott (så att ersättare
har rätt att deltaga i utskotten även om ordinarie ledamoten deltager samt

att ersättare erhåller ersättning på möte på likadant sätt som ordinarie).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens reglemente är ett av de viktigaste styr- och ledningsdokumenten för kommunstyrelsen. I detta anges kommunstyrelsens
uppgifter som det ledande politiska förvaltningsorganet. Kommunstyrelsen
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning.
En större översyn av reglementet har nu genomförts av en arbetsgrupp med
utgångspunkt från en ny mall från Sveriges Kommuner och Landsting.

Reglementet är uppdaterat enligt den nya kommunallagen (2017:725), som
började gälla 2018-01-01. Lokala anpassningar har gjorts till nuvarande
förhållanden.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2019-04-29 för
ombearbetning som nu har genomförts.

Yrkande
Lars-Gmmar Johnson (V), Marianne Åhman (L) och Jonas Bergström

(SD): Tillägg till 43 § 4 st första meningen "Ersättare kan närvara vid
utskottets sammanträden om hen så önskar och uppbära ersättning för
detta".

Freddy Kjellström (C), Linda Johansson (S), Tobias Eriksson (S): Förslag
till reglemente för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

bifaller Freddy Kjellströms (C) yrkande.

forts
Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

forts § 266
Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkäms;
Ja-röst för Freddy Kjellström yrkande
Nej-röst för Lars-Gunnar Johnsons yrkande

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Freddy

Rjellströms (C) yrkande.
Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Freddy Kjellström (C)
SophieJanulf(C)
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)
Anette Sätherberg (S)
Henrik Frykberger (M)

Nej-

x
x
x
x
x
x
x

Marianne Åhman (L)

Björn Gillberg (HS)

x
x
x

Lars-Gunnar Johnson (V)

Jonas Bergström (SD)
Gunilla Ingemyr(C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

x
8

3

Beslutsunderlag
Allmäima utskottet 2019-11-13, § 158
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-10-29
Förslag till reglemente efter omarbetning
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 131
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunledningsgmppen

Webbansvarig

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 264

Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med
riktlinjer för alternativ tjänstepension
DnrKS2019/591/02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Revidering av Sumie kommuns pensionspolicy antas.

2. Revidering av Sunne kommuns riktlinjer för löneväxling till pension
antas

3. Revidering av Sunne kommuns riktlinjer för alternativ tjänstepension
antas

4. Förslaget till Riktlinjer för pensionslösningar i samband med avgång
antas

Sammanfattning av ärendet
Pensionspolicy och tillhörande riktlinjer behöver uppdateras då det skett
förändringar i våra kollektivavtal.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 156
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-09-25

Förslag till pensionspolicy
Förslag till riktlinjer för pensionslösningar i samband med avgång
Förslag till riktlinjer för löneväxling
Förslag till riktlinjer för alternativ pensionslösning

Beslutet skickas till:
Personalenheten
Samtliga verksamhetschefer

Justerare

^>

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 256

Motion om gång- och cykelväg mellan Västra Amtervik

och Ojervik
Dnr KS2019/548/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om gång- och cykelväg mellan Västra Amtervik och

Ojendk anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion om begäran att anläggandet av en gång- och

cykelväg (gc-väg) mellan Västra Ämtervik och Ojervik ska påbörjas
snarast. Enligt motionen löper sträckningen bländande vacker längs
Frykens strand, inbäddad mellan mörka skogspartier. Motionen anser att
belysning bör placeras utefter gång- och cykelbanan och att den beläggs
med stenmjöl.
Motionen skriver att 2008 motionerade Sverigedemokratema om en gc-väg

mellan Västra Ämtervik och Öjervik längs Sjögatan. Att kommunen
presenterat att nämnd sträcka ska vara färdigställd mellan 2011-2020.

Yrkande
Jonas Bergström (SD): Bifall till motionen
Linda Johansson (S): Motionen om gång- och cykelväg mellan

Västra Äratervik och Ojervik anses besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

bifaller Linda Johanssons (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 148
Samhällsplanerarens tjäastesknvelse 2019-10-25

Cykelplan2017-02-13
Kommunfallmäktige 2019-09-09, § 95
Motion 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Motionsställaren

Plan och projekt

Justerare

(ff

^

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 257

Motion om säker gång- och cykelväg för skolbarn
längs Mårbackavägen
Dnr KS2019/575/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen antas med hänvisning till reviderad Cykelplan 2019, sträckan
anläggs om bidrag erhålls.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit som yrkar att en gång- och cykelväg (gc-väg)

anläggs på sträckan där Mårbackavägen viker av från väg 241 vid
Bäckängen fi-am till första avtagsvägen till Maggeby, vid Gylleby travbana.
Sträckan är cirka l km skolväg för barn i upptagningsområdet till Östra
skolan från Bäckängen, Maggeby och Ostanås enligt motionären.
I motionen står det att sträckan är skolväg för barn och ungdomar i ovan

nämnda områden och den bör därför prioriteras. Sträckan till Östra skolan
medger ej skolskjuts för de äldre barnen. På raksträckan mot Mårbacka
håller trafiken mycket hög hastighet och vägrenen är i princip obefintlig för
gående och cykel. Denna vägsträcka är hårt trafikerad av biltrafik. Den
används även för motionsändamål. Även boende från andra kringområden
går längs denna vägsträcka. Sträckan bör prioriteras nr ett
"bamperspektiv". Längs hela sträckan är det kommunal mark på västra
sidan vägen vilket underlättar arbetet med gc-väg.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 149
Tj änsteskrivelse 2019-10-25
Kommunfullmäktige 2019-09-09, § 99
Motion 2019-09-09

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Motionsställaren

Justerare

^

^^

Utdragsbestyrkare
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2019-11-26

Kommunstyrelsen

Ks § 258

Motion om offentliga toaletter i Sunne kommuns
tätorter
Dnr KS2019/545/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter anses besvarad

med hänvisning till utredning.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till Surme kommun som belyser behovet av
offentliga toaletter i övriga tätorter. Motionen föreslår att kommunen ser
över var i de övriga tätorterna det skulle kunna placeras offentliga toaletter

och ta detta i beaktande vid budgetering.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 150
Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Utredning, Offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter 2019-10-30

Kommunfallmäktige 2019-09-09, § 92
Motion 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Motionsställama
Plan och projekt

Justerare

r

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 262

Motion om att få återse Freja i Sunnes hamn
Dnr KS2019/546/09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att återse Freja i Smmes hamn avslås och anses besvarad med

hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemob-atemas ledamöter i kommunfullmäktige vill öka
ångbåtsföreningens möjligheter att kunna sjösätta Freja och bedriva en
verksamhet värd namnet. Därför föreslår de att fullmäktige beslutar att:
- kommunstyrelsen kontaktar Torsby och Kils kommuner för att
gemensamt stöda den potentiella turistmagneten Freja,

- Sunne kommun årligen ger ett bidrag på 200 000 kronor för att
möjliggöra renovering, sjösättning och en ändamålsenlig verksamhet med
passagerarturer på Frykensjöama och tar detta i beaktande vid nästa
budgetplanering.

Yrkande
Jonas Bergström (SD): Bifall till motionen
Gunilla Ingemyr (C): Motionen om att återse Freja i Smmes hamn avslås
och anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

bifaller Gunilla Ingemyrs (C) förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13,§154
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-10-04
Kommunfullmäktige 2019-09-09, § 93
Motion 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Näringsliv och tillväxt
Motionären

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 263

Motion om att stödja stora begivenheter genom
kringarrangemang
DnrKS2019/544/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om att stödja stora begivenheter genom kringarrangemang anses

besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären vill att kommunen ska stödja arrangemang som bidrar till ökad

besöksnäring och nöjesliv.
Förslaget att om att skapa kringarrangemang vid befintliga evenemang är
bra och används av eventarrangörer nmt om för att formera dessa.

Det finns ett påbörjat arbetssätt med en strategi för att stötta event
samt antagna riktlinjer för sponsring, ett uppstartat arbete med
evenemangsstrategin samt samarbetet med centrumföreningen och det
finns därför inget behov av något ytterligare.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 155
Nänngslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Kommunfullmäktige 2019-09-09, § 91
Motionen 2019-08-21

Beslutet skickas till:
Näringsliv & tillväxt
Motionären

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §251

Fakturering av kostnader för arbeten åt andra
väghållare och privata aktörer
DnrKS2019/439/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Timkostnad för egen personal 410:-/tim exkl moms.

2. Timkostnad för väghållningsfordon av typ lastmaskin eller traktor 500:/tim exkl moms.
3. Timkostnad för efterdragna sopmaskiner 250:-/tim exkl moms.
4. Faktureras med ett administrativt påslag på 10%.
5. Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta att räkna upp
timkostnaderna med en procentsats motsvarande Prisindex för Kommunal

Verksamhet (PKV) som redovisas av Sveriges Kommuner och Landsting i
oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte funnits något tydligt beslut på hur Trafik och parks arbeten åt
andra väghållare och privata aktörer ekonomiskt skall hanteras. Det behövs
även en höjning av timpriser för Trafik och parks personal och fordon.

Ett administrativt påslag är motiverat for att täcka Trafik och parks
kostnader för kontorslokaler, underlag och fakturahantering.

Beslutsunderlag
AUmämautskottet2019-n-13, § 140
Enhetschefens tj änsteskrivelse 2019-11-12

Beslutet skickas till:
Trafik och park

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ks § 270

Redovisning av ej verkställda beslut
Dnr KS2019/609/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av ännu ej verkställda beslut godkänns, varvid följande
ärenden kan avslutas, då de inte längre är aktuella eller ingår i ett annat
ärende:

KS2016/506/06 Energiförsörjningsstrategi
KS2016/533/06 Fastighetsstrategi för Sunne kommun
KS2016/624/06 Bostäder för studerande ungdom
KS2017/224/10 Utredning om nytt gmppboende
KS2018/498/06 Medborgarförslag om att bygga ett möbellager för utbytta
möbler inom Smmes kommunala verksamheter

KS2019/90/03 Slutredovisning av investeringsprojekt
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 2019 och utredningar pågår för de ärenden som ännu inte är
verkställda.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-10-30

Utdragsbestyrkare

Justerare

^
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