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2020-03-09
SUNNE KOMMUN

Kommunfullmäktige

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2020
KS2020/106/01
Förslag till beslut
Redovisningen av besvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten till förenklad
hantering av medborgarförslag. Detta innebär att kommunstyrelse eller
nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta om vissa medborgarförslag.
Dessa beslut ska fortlöpande redovisas för kommunfullmäktige.
Den 3 mars har sex medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen,
varav ett har antagits delvis och avslagits delvis, fyra har avslagits och ett
anses besvarat.

Utredning av ärendet
Kommunstyrelsen har på fullmäktiges uppdrag beslutat om följande
medborgarförslag:

KS2019/420/06 Medborgarförslag om att sätta upp skylt vid kommungränsen längs väg 908 Sunne/Torsby avslås, ks § 42
KS2019/421/01 Medborgarförslag om att använda flaggor med Smmes
kommunvapen avslås, ks § 43

KS2019/576/04 Medborgarförslag om begränsning av lupinens spridning
antas delvis och avslås delvis, ks § 44

KS2019/424/09 Medborgarförslag om att obligatoriskt sjunga nationalsången vid skolavslutningar avslås, ks § 45

KS2016/697/06 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i betong i
Surme avslås, ks § 46

KS2018/325/06 Medborgarförslag om att köpa före detta hotell Selma
Lagerlöf och använda detta som ett flerfunktionshus anses besvarat,

ks §47

SU N NE VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-16001 fax

Sida

2(2)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-03, §§ 42-47

Torbjörn Dybeck Gunilla Nyström
Kommunchef Kommunsekreterare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN
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2020-03-03

Kommunstyrelsen

Ks §42

Medborgarförslag om att sätta upp skylt vid kommungränsen längs väg 908 Sunne/Torsby
Dnr KS2019/420/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om att sätta upp skylt vid kommungräns på länsväg
908 avslås med hänvisning till Trafikverkets policy.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att Sumie kommun borde investera i en vägskylt
med kommunvapnet på vid kommungränsen mellan Sunne och Torsby på
länsväg 908 har lämnats in.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11 -13, § 141
Medborgarförslag 2019-06-10
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Enhetschef Trafik och park

Utdragsbestyrkare

Justerare

1
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2020-03-03

Kommunstyrelsen

Ks §43
Medborgarförslag om att använda flaggor med
Sunnes kommunvapen
DnrKS2019/421/01
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om fler flaggor med kommunvapen avslås med hänvisning till det nuvarande ekonomiska läget.

Protokollsanteckning
Björn Gillberg (HS) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt

följande:
Jag ställer mig bakom beslutet att avslå aktuellt medborgarförslag. Men jag
förutsätter, att kommunen fi-amgent köper ett par flaggor med kommunvapnet att hissas utanför kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag önskar förslagsställaren att Sunne kommun ska
investera i flaggor med Smmes kommunvapen. Han tycker att kommunvapnet är vackert och borde visas mer allmänt så att kommun-invånare och
turister vet hur det ser ut. Förslagsställaren föreslår därför att Sunne
kommun investerar i ett antal flaggor med kommunvapen på.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-11-13, § 142
Kommunikationsstrategens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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2020-03-03

Kommunstyrelsen

Ks §44
Medborgarförslag om begränsning av lupinens

spridning
Dnr KS2019/576/04
Kommunstyrelsens beslut
l Medborgarförslaget antas gällande upplysning till markägare.
2 Medborgarförslaget antas gällande begränsningsröjning av lupiner på
kommunens marker och längs kommunens vägar.

3 Medborgarförslaget avslås gällande röjning på privat mark.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på åtgärder för att
begränsa lupinens spridning i kommunen.
Efiter samtal med förslagsställaren har konstaterats att medborgarförslaget
handlar om att:
- Upplysa markägare om metoder för att bekämpa och minska spridning av

lupin
- Kommunen ska utrota lupinen på egen mark
- Kommunen ska röja eller se till att det röjs lupiner även på annans mark

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 175
Utredarens tjänsteskrivelse 2019-12-02

Medborgarförslag 2019-09-09

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Trafik och park
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §45
Medborgarförslag om att obligatioriskt sjunga
nationalsången vid skolavslutningar
Dnr KS2019/424/09
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska bli
obligatoriskt att sjunga nationalsången vid skolavslutningar i Sunne
kommun.

Enligt skollagen (kap. 2 §§ 9-10) leds och organiseras skolans arbete av
rektor. Det är således rektor som beslutar hur en skolavslutning ska organi-

seras och vilket innehåll den ska ha. Varje skola firar sin avslutning utifrån
sina egna traditioner och vad som passar dem bäst.
För övrigt ingår nationalsången som en del av läroplanens centrala innehåll
i svensk skola. Exakt vilka sånger som framförs just i samband med
skolavslutningen bestämmer varje rektor och skola själv över.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottet2020-02-17, § 8
Skolchefens tjänsteskrivelse 2020-01-20
Medborgarförslag inkommet 2019-06-10

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §46

Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i
betong i Sunne
Dnr KS2016/697/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslagen om att anlägga en skatepark i betong avslås, då kostnåden inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet
Två medborgarförslag har kommit in om att anlägga en skatepark i betong i
Surme. Förslagsställama tror att det skulle locka hit både lokal ungdom och
tillresta skateboardåkare från Värmland med omnejd. De föreslår en skatepark som både nybörjare och etablerade åkare kan använda.

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-02-21
Inkomna medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställama

Justerare
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Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

23 (32)
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Kommunstyrelsen

Ks §47

Medborgarförslag om att köpa före detta hotell Selma
Lagerlöf och använda detta som ett flerfunktionshus
Dnr KS2018/325/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om att köpa före detta hotell Selma Lagerlöf och
använda detta som ett flerfi.mktionshus anses besvarat med hänvisning till
kommunsekreterarenstjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att kommunen ska

köpa före detta hotell Selma Lagerlöf och använda detta som flerfunktionshus. Enligt förslagsställaren kan byggnaden användas som kommunhus, samlingssal, äldreboende, offentlig lokal för tillställningar med mera.

Beslutsunderlag
Alhnänna utskottet 2020-02-19, § 23
Tjänsteskrivelse 2020-02-07
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

^

Utdragsbestyrkare

