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15 Redovisning av besvarade medborgarförslag 2020
16 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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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 210

Remiss om nyVärmlandsstrategi
DnrKS2019/612/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till remissvar godkänns och skickas till Region Värmland som
Sunne kommuns svar på Remiss - Regional utvecklingsstrategi för
Värmland, Värmlandsstrategin.

Deltar ej i beslutet
I detta beslut deltar inte Marianne Åhman (L).
Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP) anser att följande skrivningar ska ingå i remissvaret:
Tydligare betonar att hela Värmland ska leva, inte bara kommunhuvudorterna, föreslår följande formulering av den indikatorn:

" Okade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland - Resmöjlighetema
ska förbättras i hela Värmland, både avseende geografisk tillgänglighet och
restider."

Ska innehålla fler effektmål och indikatorer gällande miljömässig hållbarhet (ren luft, rent vatten, ekologisk odling, oförstörd natur, biologisk mång-

fald).
Avsnittet "Grön beredskap" lyfter fram vår möjlighet till självförsörjning
och en fungerande välfärd. Det borde stå något i Värmlandsstrategin om
krisberedskap och krishantering, och det kan arbetas in i "Grön beredskap".

Här bör också jordbruket och ekologisk odling lyftas fram på ett tydligare
sätt för att både hantera en god matförsörjning och en giftfri miljö.
Många relevanta indikatorer kan finnas på Kolada, bland annat sådana som

är kopplade till Agenda 2030.
Sammanfattning av ärendet
Alla regioner ska ha en regional utvecklingsstrategi, det framgår av lag

(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. I Värmland benämns den
regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Den nuvarande strate-

gin löper ut 2020 och därför har Region Värmland nu samordnat arbetet
med att ta fram en ny Värmlandsstrategi som sträcker sig till 2040.
Region Värmland har tagit fram ett förslag vilket är ute på remiss där samtliga i Värmland, medborgare, kluster, näringsliv och myndigheter har
möjlighet att inkomma med svar. Den regionala utvecklingsstrategin har

till uppdrag att skapa en hållbar regional utveckling över tid och vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU fungerar den som ett
verktyg.

forts

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida
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26 (45)

2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks §210 forts

Beslutsunderlag
Tfkommunchefens tjänsteskrivelse med förslag till remissvar

Remisshandlingar från Region Värmland

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 205

Igångsättning investeringsprojekt Skollokaler

SG/Södra Viken
DnrKS2020/639/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Igångsättning beviljas av investeringsprojektet Skollokaler SG/Södra
Viken.

2 Sunne Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med skolledningen
planera för och prioritera behovet av lokaler så att budgetramen om 32 mkr

hålls.
3 Sunne Fastighets AB ansvarar för hela planerings- och byggprocessen.
4 Avsikten är att starta verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler ht 2021.
5 Lokalen anpassas efter utbildningens behov och rymmer ett utökat elev-

intag på Fordons- och transportprogrammet från till 32 till 48 platser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till skolchefen att tillsammans
med Sunne Fastighets AB starta förprojektering av för ta fram ett förslag
på ändamålsenliga skollokaler utifrån behov i befintlig verksamhet samt
med ett utökat elevintag på Fordons- och transportprogrammet vid

SG/Södra Viken (kommunstyrelsen 2020-01-28, § 21).
Genom samarbete med Byggdialog finns ett förslag på lokal, som ligger till
grund för kommande byggnation.

Investeringsmedel för projektet finns avsatta i investeringsbudgeten för
2020-2022 med totalt 32 mkr.
Beslutsunderlag
Bildnmgsutskottet2020-ll-16, § 57
Skolchefens tjänsteskrivelse 2020-11-05

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Ekonomienheten

SG/Södra Viken

Justerare

-j- Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 221

Försäljning av del av fastigheten Sundsvik 1:65,
fastigheterna Sundsvik 9:2, 9:4-9:7 - Stora torget
Dnr KS2017/42/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslaget till nytt köpekontrakt godkäms, vilket bland annat innebär att
Sunne kommun (212000-1843) överlåter och försäljer del av fastigheten
Sundsvik 1:65 och fastigheterna Simdsvik 9:2, 9:4, 9:5, 9:6 och 9:7 till
Surme Matmarknad AB (556272-4798) för en överenskommen köpeskilling om 2 500 000 kr.
2 Detta beslut ersätter tidigare beslut om försäljning av aktuella fastigheter,
kommunfullmäktige 2020-04-20, § 39.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat godkänna ett köpekontrakt som
innebar att rubricerade fastigheter överläts till Suime Matinarknad AB.
Sunne Matmarknad AB har på grund av rådande marknadsläge ansökt om
en förändring av projektet, som innebär att tidsramen i köpeavtalet flyttas
fram samt att villkoret om minsta antalet lägenheter sänks.

Ett nytt förslag till köpeavtal, som ersätter gällande avtal, har upprättats
och gäller till och med 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Allmärma utskottet 2020-11-18, § 149
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Ansökan om förändring av projektet 2020-11-02
Förslag till köpekontrakt med bilagor
Kommunfallmäktige 2020-04-20, § 39

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB

Plan och projekt
Ekonomienheten

Justerare

U.tdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 220

Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark
Dnr KS2020/593/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Policyn för Sunne kommuns mark antas.

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för Smme kommuns mark antas.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de brister som revisorerna lyfte i sin granskning av
processen vid avyttringar av kommunala fastigheter fick Plan och projekt i
uppdrag att ta fram riktlinjer och policy for Sunne kommuns mark.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-18, § 148
Tfkommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-03
Förslag till Policy och riktlinjer för Suime kommuns mark.

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

.-Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 222

Prissättning på industrimark Holmby 2:1 och Åmberg
6:146
DnrKS2020/648/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Marken på nya industriområdet inom fastigheten Holmby 2:1 prissätts till
60 kr per kvadratmeter

2 Marken på nya industriområdet inom fastigheten Åmberg 6:146 prissätts
till 30 kr per kvadratmeter
3 Priserna gäller åren 2020-2021 och får därefter indexuppräknas
4 Indexuppräkning sker utifrån 12 månaders förändring i konsumentprisindex, med september 2020 som basmånad

5 Kostnader för VA-anslutning, bygglov och fastighetsreglering mm tillkommer utöver kvadratmeterpriset.

Sammanfattning av ärendet
Marken inom de två nyplanerade industriområdena väster om väg E45 i
Sumie behöver prissättas.
Marken har värderats av auktoriserad värderare. Holmby 2:1 föreslås pris-

sättas i princip enligt värderarens förslag. För Åmberg 6:146 föreslås ett
lägre pris på grund av markförhållandena på platsen vilka bland annat
medför att uppfyllnad krävs.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-18, § 151
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Markvärderingar

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 201

Revidering av ägardirektiv för Sunne Fastighets AB
DnrKS2020/682/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det reviderade förslaget till ägardirektiv godkänns med följande ändringar:
Stycket köp och försäljning av fastigheter ska lämnas oreviderat.
Avkastningskravet ska vara 4 %.
Stycket Samordning och dialog ska lämnas oreviderat.

Sammanfattning av ärendet
Gällande ägardirektiv för Sume Fastighets AB antogs av kommunfullmäktige 2017-10-02, §105.
Ägardirektivet har nu reviderats för att bland annat göra det tydligt vad
som gäller i fråga om avkastningskrav, samordning och dialog.

Yrkande
Henrik Frykberger (M), Björn Gillberg (HS), Marianne Åhmaja (L), Anette
Sätherberg (S), Lars-Gunnar Johnson (V) och Carl Svensson (SD):
Det reviderade förslaget till ägardirektiv godkänns med följande ändringar:
Stycket köp och försäljning av fastigheter ska lämnas oreviderat.
Avkastningskravet ska vara 4 %.
Stycket Samordning och dialog ska lämnas oreviderat.

Linda Johansson (S) och Freddy Kjellström (c): Återremiss för att få ett
helhetsgrepp på ägardirektiv och bolagsordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för att återremittera ärendet
Nej-röst för att avgöra ärendet idag

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen avgöra ärendet

idag enligt följande:

forts

Justerare s

Utdragsbestyrkare
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 201 forts

Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

J?reddy Kjellström (C)
Bengt Hedelin (C)
Anette Sätherberg (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)

Nej-

x
x
x
x

Henrik Frykberger (M)
Marianne Åhman (L)

Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

x
5

x
x
x
x
x
x
6

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-24
Förslag till reviderat ägardirektiv 2020-11-24

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 203

Revidering och komplettering av taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område
Dnr KS2020/63 5/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslag till reviderad taxa fastställs för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område med förenklad handläggning enligt tjänsteskrivelsens
alternativ 2. För handläggningen av kompostaltemativ 2 fastställs taxan till
motsvarande en halvtimmes arbetstid.
2 Den reviderade taxan gäller frän och med 2021-01-01.
3 Tabell 7 avseende strandskyddsdispens i plan- och bygglovstaxa, antagen
2011-04-12 och reviderad 2014-12 17 av miljö- och bygglovsnämnden,
upphävs.

Reservation
Marianne Åhman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 9 december 2019 § 130 om ny taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Suime kommun.
Taxan trädde i kraft 2020-01-01 och behov av revidering har uppmärksammats under året den varit i bruk. Revideringen avser komplettering och
rättning av text i taxebestämmelsema, justering av två avgifter i taxebilaga

l, komplettering med ett fristående dokument för definition av avgiftsnivåer samt införande av taxa för strandskyddsdispens i taxebilaga l . Kost-

nåd för handläggning av strandskyddsdispens flyttas därmed från plan- och
bygglovstaxan till miljöbalkstaxan.
Yrkande
Linda Johansson (S) med flera, Henrik Frykberger (M), Björn Gillberg
(HS) och Lars-Gunnar Johnson (V):
Bifall till miljö- och bygglovsnänmdens punkt l, 2 och 3
Punkten 4 byts ut till:
Förenklad handläggning enligt tjänsteskrivelsen. För handläggningen av
kompostanmälan fastställs taxan till motsvarande en halvtimmes arbetstid.
Marianne Åhman (L): Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

forts

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 203 forts

Då det föreslagna yrkandet från Linda Johansson (S) med flera innebär
konsekvenser även i punkt l formuleras förslaget till beslut enligt följande:
l Förslag till reviderad taxa fastställs för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område med förenklad handläggning enligt tjänstesknvelsens
alternativ 2. För handläggningen av kompostalternativ 2 fastställs taxan till
motsvarande en halvtimmes arbetstid.
2 Den reviderade taxan gäller från och med 2021-01-01.
3 Tabell 7 avseende strandskyddsdispens i plan- och bygglovstaxa, antagen
2011-04-12 och reviderad 2014-12 17 av miljö- och bygglovsnämnden,
upphävs.

Beslutsunderlag
Miljö- ochbygglovsnämnden2020-ll-16, § 74
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Reviderade taxebestämmelser

Avgiftsnivåer
Reviderad taxebilaga l
Tabell 7 i plan- och bygglovstaxa

Beslutet skickas till:
Miljö- och bygglovsnämnden
Ekonomienheten

. .1 Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Miljö-och bygglovsnämnden 2020-10-12 8(9)

Mbn§74
Revidering och komplettering av taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
DnrMBN2020/62/01
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
l. Fastställa förslag till reviderad taxa för prövning och tUlsyn. inom

miljöbalkens område.
2. Den reviderade taxan ska gälla J&ån och med 2021-01-01.
3. Upphäva tabell 7 avseende strandskyddsdispens i plan- och.
bygglovstaxa, antagen 2011-04-12.och reviderad 2014-12 17 av
miljö- och bygglovsnämnden.

4. Beträffande justering av avgift for anmälan av kompost i taxebilaga
l beslutar nämnden enligt alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap. § l miljöbalken (1998:808)
Sammanfattnjng av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 9 december 2019 § 130 om ny taxa för
•prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sunne kommun. Taxan
trädde i kraft 2020-01-01 och behov av revidering har uppmärksammats
under året den varit i bruk. Revideringen avser komplettering och rättning
av text i faxebesfämmelsema, justering av två avgifter i faxebilaga l,

komplettering med ett fristående dokument för definition av avgiftsnivåer
samt införande av taxa för strandskyddsdispens i taxebilaga l. Kostnad för

handläggning av straadskyddsdispens flyttas därmed &ån plan- och
bygglovsfaxan till miljöbalkstaxan.
Yrkande
Nils Ahlqvist (C) Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Reviderade taxebestämmelser

Avgiftsnivåer
Reviderad taxebilaga l
Tabell 7 i plan- och. bygglovstaxa
KOiVljVIUNSTtTiELSEN1

Beslutet skickas till:
KommunfuUmäkdge

Justerare
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks §211

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för
2021 - Avfallstaxa
Dnr KS2020/624/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till renhållningstaxa med tillämpmngsanvisningar för 2021 och
fi-amåt fastställs.

Sammanfattning av ärendet
I förslag till budgeten för 2021 föreslås att höja renhållningstaxan med 4
%. Både den fasta och rörliga avgiften höjs med 4%. För normalvillan blir
höjningen 85 kronor/år.
Fömtom den generella ökningen såsom löner med mera är det några andra
saker som påverkar avgiften nästa år. Förbrärmingsskatten höjs med 25
kr/ton. Nya regler från Naturvårdsverket har införts som innebär att
kommun får utökat ansvar för bygg- och rivmngsavfall. Regler om spår-

barhet för farligt avfall har också införts.
Vidare har förklarande text lagts till i de kapitel där förtydliganden har
behövts. Textändringar är markerade med rött.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-18, § 141
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-02

Förslag till renhållningstaxa med tillämpningsanvismngar för 2021 och
framåt

Beslutet skickas till:
Avfallsenheten

Justerad

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 215
VA-taxa för 2021 - Vatten- och avloppstaxa - VA-avgift
Dnr KS2020/560/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l VA taxan höjs med 2%
2 Dokumentet VA-taxan 2021 antas med följande ändringar och tillägg:
a Punkt 6.12 ändras till 15 år

tillägg:
b Undantag j&ån anslutningskrav

Undantag från kravet på anslutning till VA-nät kan beviljas för:
Ödehus, Obebyggd fastighet samt Samlingslokaler utan boende
Sammanfattning av ärendet
Okade kostnader för el, kemikalier, löner med mera gör att avgifterna
måste höjas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-30, § 158
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-03
VA-taxa2021

Beslutet skickas till:
VA-enheten
Ekonomienheten

Justerare

\^

Utdragsbestyrkare
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 217

Reviderad taxa för räddningstjänsten
Dnr KS2020/645/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Förslaget till reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde
2021 antas.
2 Den reviderade taxan gäller från 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Varje år görs en översyn och revidering av taxan för räddningstjänstens

verksamhetsområde enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV),
som finns redovisat på Sveriges kommuner och regioner i oktober månad.
PKV beskriver den kommunala sektorns kostnadsutveckling. Basmånad för
indexupprakning är oktober månad föregående år. Taxan är nu uppräknad

för både 2019 och 2020, då det inte gjordes någon revidering inför 2020.
Räddningstjänsten föreslår indexuppräkmng av antagen taxas fasta avgifter

och timavgifiter att gälla från och med 2021-01-01.
I taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde som antogs av kommun-

fullmäktige 2019-06-17 § 65, var avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd
mot olyckor (LSO) och för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med under rubriken tjänster. Från och med 2021-01-01
ingår dessa avgifter 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).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-18, § 144
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04
Förslag till prislista för räddningstjänsten 2021

Beslutet skickas till:
Räddningstj änsten
Ekonomienheten

Justerare ^'

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks §218

Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag

(2003:778) om skydd mot olyckor 2021
Dnr KS2020/644/05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för Sunne kommun enligt

lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2021.
2 Detta handlingsprogram ersätter Handlingsprogram för förebyggande
insatser och räddningstjänst i Smme kommun.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Sunne styrs genom ett handlingsprogram som senast

reviderats 2015 och som prolongerats vid två tillfällen för att gälla under
både 2019 och 2020. Ett nytt handlingsprogram ska som tidigare beslutas
av kommunfullmäktige och normalt görs det i samband med ny politisk
mandatperiod.

I oktober beslutades om justeringar i lagstiftningen "Lagen om skydd mot
olyckor" som kommer innebära att ett nytt handlingsprogram ska tas fram

till l januari 2022 efter föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB har fått utökade uppgifter efter l januari 2021
när justeringen av lagen börjar gälla. Bland annat blir de ny tillsynsmyndighet för kommunernas räddningstjänst.
Med anledning av utvecklingen som gjorts inom Räddningsregion Berg-

slagen behöver det tidigare handlingsprogrammet uppdateras för att
stämma överens med verkligheten. Detta tillsammans med justeringen av

lagstiftningen gör att handlingsprogrammet inte kan gälla längre än till 31
december 2021.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-l 8, § 143
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04
Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 2021

Beslutet skickas till:
Miljö och bygglovsnämnden
Räddningstj änsten
Webbredaktör

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

40 (45)

2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 223
Redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag 2020
DnrKS2020/285/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns

efter tillägg med motion om energiförsörjning.
2 Processen med inkomna motioner och medborgarförslag måste ske mer

skyndsamt för att målet om bäst lyssnande kommun ska uppfyllas och
därmed även följa de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna, att dessa
ärenden ska beredas så att fullmäktige, kommunstyrelsen eller den nämnd

som beslutanderätten överlåtits till kan fatta beslut inom ett år från det att
förslaget väcktes.

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 9 obesvarade motioner, varav
6 är äldre än l år. Av de 9 obesvarade medborgarförslagen är 5 äldre än l
ar.

Fullmäktige har möjlighet att avskriva 6 motioner och 5 medborgarförslag.
Yrkande
Lars-Gunnar Johnson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
i punkt l: efter tillägg med motion om energiförsörjning.
Beslutsunderlag
Förvaltnmgssekreterarens tjänstesknvelse 2020-10-02
6 obesvarade motioner som är äldre än l år
5 obesvarade medborgarförslag som är äldre än l år

Beslutet skickas till:
Kommunledningsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 224

Redovisning av ej verkställda beslut 2020
Dnr KS2020/646/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningarna av ännu ej verkställda beslut godkänns varvid följande
ärenden kan avslutas, då de inte längre är aktuella eller ingår i ett annat
ärende:

KS2017/252/01 Handlingsplan för Sunne kommuns markinnehav och
markåtkomst. Avslutas och fortsätter i ärende KS202 0/5 93/06 Policy och
riktlinjer för Surme kommuns mark
KS2017/647/01 Företagsklimat i Sunne kommun - handlingsplan. Avslutas
då en näringslivsplan är på gång.
KS2018/186/10 Fortsatt utredning om framtidens äldreomsorg - äldreomsorgsplan. Ärendet döps om till Verksamhetsplan för vård och omsorg.

KS2017/116/06 Utredning om en utbyggnad av kommunhuset — samlad
kommunförvaltning. Ärendet kan avslutas då det inte längre är aktuellt.

KS2018/218/07 SG/Södra Viken - byggnation maskinhall. Ärendet döps
om till Skollokaler SG/Södra Viken.
KS2018/377/06 Utredning om lokaler för Sunne Ryttarförenmgs verksamhet. Ärendet kan avslutas då det inte är aktuellt med nytt avtal, anläggningen sköts av Suime Fastighets AB.

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 2020 och utredningar pågår för de ärenden som ännu inte är verkställda.
Genomgång av ej verkställda beslut är numera en stående punkt på
kommunledningsgmppens möten för att få en bättre arbetsgång och
kontroll på beslut i ärenden.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-12-01

Kommunstyrelsen

Ks § 225

Uppföljning av antagna medborgarförslag till och med
oktober 2020
DnrKS2020/689/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppföljningen av antagna medborgarförslag till och med oktober 2020
godkäruns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen göra en uppföljning av bifallna
medborgarförslag. Nuvarande uppföljning omfattar beslut från perioden
oktober 2019 till och med oktober 2020. Under denna tid har 26
medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen. Av dessa har l förslag

antagits i sin helhet och l delvis.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-24

Justerare

Utdragsbestyrkare

