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Kommunstyrelsen

Redovisning av ej verkställda beslut 2020
KS2020/646/01
Förslag till beslut
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 KS2020/593/06 Policy och
riktlinjer för Sunne 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 Ryttarförenings verksamhet. Ärendet kan avslutas då det inte är aktuellt med nytt avtal, anläggningen sköts av Sunne 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.
Utredning av ärendet
För närvarande finns följande beslut som ännu inte verkställts i sin helhet:

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunledningsstab
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunledningsstab
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
0705458770 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anders.olsson@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott/allmänna utskottet


Ksau § 61/2011 Vatten- och avloppsplan för Sunne kommun
KS2011/129/06, KS2015/445/06, KS2018/129/06
Tekniska kontoret får uppdraget att ta fram VA-plan i samverkan med
miljö, plan- och bygglovenheten. En utbyggnadsplan för VA fastställdes 2016, som en del i VA-planen. VA-utbyggnad för HolmbySödra Viken beslöts 2017. Utbyggnaden fortsätter enligt kf 2018-0403, § 43. Se även ks § 115/2020 Revisorernas granskning av kommunens strategiska arbete med VA-verksamhet



Au § 99/2017 Handlingsplan för Sunne kommuns markinnehav och
markåtkomst KS2017/252/01
Plan och projekt har uppdraget att ta fram en handlingsplan. Ärendet
döps om till Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark och tas upp
för beredning under november 2020, KS2020/593/06.



Au § 183/2017 Företagsklimat i Sunne kommun – handlingsplan
KS2017/647/01 KS2017/617/01
Näringsliv och tillväxt får uppdraget att skapa en handlingsplan för
åren 2018-2020 för att förbättra Sunnes företagsklimat. Återrapporterades till au i februari 2018. Uppföljning i au september 2019 och ny
uppföljning 2020. Ärendet kan avslutas då en ny näringslivsplan är på
gång.



Au § 120/2018 Värmesystem på SG/Södra Viken KS2018/330/06
Återremitteras för kompletterande uppgifter. Au 2020-01-15, § 5 återremitterade ärendet till kommunchefen för att ta fram underlag av
effektbehov för pellets- respektive flispanna. Finns med i investeringsbudgeten 2020-21 och kommer att tas upp för beslut före igångsättning



Au § 125/2018 Markanvisning, genomförande och försäljning av
mark vid före detta Stora torget KS2017/32/06
Plan och projekt får uppdraget att upprätta avtal med exploatören om
flytt av VA-ledningar med mera. Köpeavtal är tecknat, men kommer att
skrivas om under november.



Au § 163/2018 Detaljplan för fastigheten Öjervik 1:77
KS2018/499/04 Plan och projekt får i uppdrag att upprätta en detaljplan
för del av fastigheten Öjervik 1:77. Planarbetet ej aktivt på grund av
fastighetsägaren.



Au § 189/2018 Eventuell försäljning av fastigheten Ämterviks
Prästbol 3:10 KS2018/545/06
Plan och projekt får i uppdrag att avyttra fastigheten Ämterviks
Prästbol 3:10. Plan och projekt undersöker om tidigare intressent fortfarande vill förvärva fastigheten.

Beslut fattat av bildningsutskottet:


Bu § 65/2018 SG/Södra Viken – byggnation maskinhall
KS2018/218/07 Finns med i investeringsbudgeten 2021 och 2022.
Ärendet döps om till Skollokaler SG/Södra Viken.
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Beslut fattade av kommunstyrelsen:
Ks § 32/2013 Lokala föreskrifter för torghandel i Sunne kommun
KS2012/345/06, KS2017/40/06
Återremitterat till tekniska för att få klarhet i Stora Torgets framtida
användning. Avvaktar markanvisning.


Ks § 39/2016 Fortsatt utredning om framtidens äldreomsorg –
äldreomsorgsplan KS2015/346/10, KS2018/186/10
Verksamhetschefen för vård och omsorg får uppdraget att ta fram en
äldreomsorgsplan som knyts till budgetprocessen på 5-10 års sikt.
Ärendet döps om till Verksamhetsplan för vård och omsorg och
behandlas av socialutskottet i december.



Ks § 322/2016 Revisorernas granskning av IT-användning och ITsäkerhet inom Sunne kommun KS2016/548/01, KS209/369/01
IT-enheten tar fram en enhetlig förvaltningsmodell KS2016/915/01.



Ks § 39/2017 Utredning om en utbyggnad av kommunhuset –
samlad kommunförvaltning KS2017/116/06
Verksamheten teknik och kost får uppdraget att utreda och preliminärt
kostnadsberäkna en utbyggnad av kommunhuset. Frågan utreds av plan
och projekt och Sunne Fastighets AB. Ärendet kan avslutas, då det inte
är aktuellt i dagsläget.



Ks § 81/2018 Revisorernas granskning av chefs- och ledarförsörjning KS2017/605/01
Uppdragsbeskrivningar för kommunledningsgruppen tas fram till
1 januari 2019. KS2018/274/02
Medarbetarenkät om chefsrollen och ledarskapet görs under 2019 och
utvärderas till 1 januari 2019. KS2018/275/02
En kompetensförsörjningsplan tas fram under 2018-2019.
KS2018/276/02



Ks § 47/2018 Medborgarförslag om belysning under Sundsbron
och Bryggarebron KS2015/519/06
Medborgarförslaget antas i den del som gäller Sundsbron och medel
anvisas. Arbetet utförs i samband med renovering av Sundsbron 2023.



Ks § 153/2018 Utredning av samordnad driftorganisation för Va
och avfall – SuToHaMu KS2016/329/06 KS2020/92/06
Verksamheten samhällsbyggnad i Sunne får uppdraget att tillsammans
med kommunchefer och ekonomichefer återkomma med förslag på
gemensam driftorganisation för VA-tjänster och avfall. Utredning
pågår.



Ks § 175/2018 Utredning om lokaler för Sunne Ryttarförenings
verksamhet, utbyte av duk på ridtältet med mera KS2018/377/06
Plan och projekt får uppdraget att ta fram en investeringsplan för ridskolan 2019 och ett nytt nyttjanderättsavtal samt och säkerhetsåtgärder
på området. Nytt avtal tas fram när investeringarna är genomförda
(2020). Ej aktuellt med nytt avtal, anläggningen sköts av Sunne
Fastighets AB.
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Ks § 200/2018 Framtida förfarande för underhåll/investeringar i
fastigheter KS2018/467/03
Sunne Fastighets AB får uppdraget att skyndsamt ta fram underhållsplan för fastighetsbeståndet.



Ks § 63/2020 Rektorsområden grundskolan F-9 KS2020/200
Skolchefen får i uppdrag att utreda en förändring av upptagningsområdena i tätorten, nytt ärende KS2020/539/07.



Ks § 115/2020 Revisorernas granskning av kommunens strategiska
arbete med VA-verksamhet KS2020/57/01
VA-utbyggnadsplanen revideras och uppdateras. Övergripande VAplan färdigställs. LOVA-Bidrag har beviljats för detta arbete.

Beslut fattade av kommunfullmäktige:
Kf § 77/2016 Övergripande plan för granskning av verksamheter i
privat och kommunal regi KS2016/528/01
Kommunstyrelsen får uppdraget att årligen fastställa en övergripande
plan för granskning av verksamheter som bedrivs både i privat och
kommunal regi.


Kf § 99/2020 Årsredovisning 2019 för Sunne Fastighets AB
KS2020/256/03
Kommunalråden, kommunchefen och fastighetsbolagets VD ska
snarast diskutera med PWC om revisionskostnaden för 2019, för att ev
återkräva kostnader som härrör från händelser 2019.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-11-04

Anders Olsson
Tf kommunchef

Gunilla Nyström
Enhetschef

