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Redovisning av obesvarade motioner och

medborgarförslag 2020
KS2020/285/01
Förslag till beslut
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 10 obesvarade motioner, varav
3 är äldre än l år. Av de 11 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än
lår.

Fullmäktige har möjlighet att avskriva 3 motioner och 4 medborgarförslag.
Utredning av ärendet
En motion eller ett medborgarförslag ska enligt Kommunallag (2017:725)
5:35 om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att motionen/medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då
avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare handläggning.
För närvarande finns totalt 10 obesvarade motioner, varav 3 är äldre än l
år. De motioner som är med i nuvarande beslutsprocess, men ännu inte
färdigbehandlade, har inte räknats med och inte heller de motioner som
kom in i april. Övriga obesvarade motioner är dessa:

KS2017/254/04 Motion om medel för nybyggnation av bostäder
Remitterad till ks för beredning 2017-04-03, § 51. Utreds av verksamhetschef samhällsbyggnad samt ekonomichef.

KS2017/581/06 IVlotion om en tillgänglig kommunal verksamhet
Remitterad till ks 2017-09-04, § 100. Utreds av fastighetsstrategen.
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KS2018/305/06 IVIotion om att undersöka alternativ användning av
Åmbergsskolans lokaler
Remitterad till ks 2018-05-07, § 72. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/441/01 Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till
Stiftelsen Sundsbergs gård med mera
Remitterad till ks 2019-06-17, § 73. Utreds av kommunchefen.

KS2019/543/01 Motion om att reducera alkohol- och droganvändning
bland unga i Sunne
Remitterad till ks 2019-09-09, § 90. Utreds av ANDT-samordnaren.

KS2019/547/07 Motion om en ny byskolegaranti i kommunstrategin
Remitterad till ks 2019-09-09, § 94. Utreds av biträdande skolchefen.

KS2019/634/04 Motion om deltagarskap i Glokala Sverige
Remitterad till ks 2019-10-14, § 109. Utreds av verksamhetschef

samhällsbyggnad.
KS2019/763/01 Motion om att införa "Huskurage, en policy vid oro för
våld i nära relation" i kommunens boendefastigheter
Remitterad till ks 2019-12-09, § 151. Utreds av kommunchefen.

För närvarande finns totalt 10 obesvarade medborgarförslag, varav 4 är
äldre än l år. De medborgarförslag som är med i nuvarande beslutsprocess,
men ännu inte färdigbehandlade, har inte räknats med och inte heller de
som kom in i april. Övriga obesvarade medborgarförslag ä dessa:

KS2017/146/06 Medborgarforslag om åtgärder för att minska
föroreningar till Rottna älv från reningsverket i Uddheden
Överlämnat till ks 2017-02-06. Utreds av verksamhetschefen för samhällsbyggnad.

KS2017/648/08 Medborgarförslag om utegym i Lysvik
Överlämnat till ks 2017-11-06. Utreds av fritidschefen. Återremitterat av

au 2018-04-11, § 82, för komplettering med kostnadsuppgift.
KS2018/655/06 Medborgarförslag om att återställa gamla landsvägar
och promenadvägar över Gyllebyberget
Överlämnat till ks 2018-12-10, § 177. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/150/06 Medborgarförslag om att göra klassrummen i
Fryxellska skolan mindre lyhörda
Överlämnat till ks 2019-03-11, § 29. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/502/04 Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Sunne
kommun
Överlämnat till ks 2019-09-09, § 97. Utreds av verksamhetschef

samhällsbyggnad.
KS2019/747/01 Medborgarförslag om att låta Stiftelsen Sundsbergs
gård arrendera Sundsbergs gård
Överlämnat till ks 2019-12-09, § 149. Utreds av kommunchefen.
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KS2019/786/06 Medborgarförslag om att byta plats mellan statyerna
EIaine och Selma Lagerlöf
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 14. Utreds av enhetschef näringsliv och
kultur.

KS2020/127/06 Medborgarförslag om att minska matsvinnet vid
kommunala tillagningskök
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 18. Utreds av enhetschef kost.

KS2020/148/06 Medborgarförslag om att flytta all kommunal
verksamhet till nuvarande Selma Lagerlöf
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 22. Utreds av verksamhetschef
samhällsbyggnad.

KS2020/150/06 Medborgarförslag om att rusta upp Klätten med ny
vattenbrunn
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 22. Utreds av enhetschef VA.
Fömtom ovan redovisade motioner och medborgarförslag så finns
ytterligare 4 motioner och 4 medborgarförslag som för närvarande är på
gång genom beslutsprocessen och beräknas bli färdigbehandlade inom
kort.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-05-25
3 obesvarade motioner som är äldre än l år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än l år

J ev i, //W j^il^ ^/^Torbjörn pybeck Gunilla Nyström
Kommunfchef Enhetschef/kommunsekreterare
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Motion om nybyggnation av bostäder.

Vi socialdemokrater har jobbat för att få till flera detaljplaner som skapar förutsättningar för
nybyggnationer.
Under den senaste tiden så har privata aktörer visat intresse för Sunne kommun, någon av dessa har

även skridit till verket och lämnat in ansökan om bygglov.
Vi ser positivt på att privata aktörer vill bygga bostäder i kommunen. Dock har en del projekt stannat
av i processen. Bostadsbristen låter däremot inte vänta på sig.

Vi vill därför satsa på nybyggnation av hyreslägenheter med hjälp av Sunne Bostads AB.
Det är av yttersta vikt att lägenheterna är tillgänglighetsanpassade ifrån början.
Att få fler bostäder är ett av Sunne Kommuns viktigaste utmaningar.

Vi yrkar pä att:

Att: Vi avsätter kapital avsett för byggnation av hyresrätter till Sunne Bostads AB

Att: Byggnationerna ska följa kommunens Träbyggnadsstrategi

Att: Hyresrätterna ska vara tillgängliga enligt kommunens tillgänglighetsplan

Tobias Eriksson, Linda Johansson, Gustav Nilsson

Socialdemokraterna i Sunne 2017-03-16
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Motion till kommunfullmäktige i Sunne

En tillgänglig kommunal verksamhet!
Sunne kommun har under ca 20 års tid haft ett aktivt tillgänglighetsarbete för personer med
funktionsnedsättning. Vi har nära samarbete mellan handikapprörelsen i kommunen, tjänstemän och
politiker genom det kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar utifrån FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna.
Vi har en tillgänglighetsplan, som specifikt rör kommunens verksamheter, den fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-01-26 § 124.
Planen har 4 delomården

• Fysisk miljö
• Information/kommunikation
• Kommunen som arbetsgivare

• Upphandling.
Under rubriken -Fysisk miljö står följande : att kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla
människor oavsett funktionsförmåga.
Vii har inte uppfyllt detta i vår kommun och nu anser jag att det är dags att gå från ord till handling
och se till att kommunens egna lokaler och verksamheter är tillgänglighetsanpassade. Jag tänker
framförallt på Kvarngatan 6 ,där flera verksamheter finns som rör samtliga kommuninvånare, bland
annat tekniska kontoret den förvaltning som handhar de flesta frågor som rör tillgänglighet i vår
fysiska miljön som exempelvis: gator, vägar, ledstråk, snöröjning mm.
Jag yrkar att:
Lokaler där kommunen har sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av
kommunfullmäktige fastställda titlgänglighetsplanen.
Sunne 2 september 2017

C(/Cw^.u^-^ G hm eu (
Marianne Åhman
Liberalerna Sunne

Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans lokaler
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 7/2 2018 fattat beslut om att riva
Åmbergsskolans lokaler. De uppgifter som låg till grund för rivningsbeslutet var
att lokalerna är i stort behov av renovering.

Enligt andra uppgifter är byggnaden inte i så dåligt skick att det krävs rivning.
Skolan byggdes ny för cirka 40 år sedan. Den är delvis byggd i tegel. Takvård
och ny ventilation utfördes för några år sedan. Eventuellt har man också
åtgärdat fönstren.

l byggnaden finns förutom samlingslokaler även ett kök och två slöjdsalar/ en
sal för träslöjd och en sal för metallslöjd.
Partiet Hela Sunne har tidigare i en motion till Sunne kommunfullmäktige
föreslagit att norra delen av Åmbergsskolan skulle byggas om till serviceboende
för äldre och handikappade. Motionen bifölls tyvärr inte.
Nu har föreningslivet med pensionärsorganisationerna i spetsen hört av sig och
har önskemål om att komma överens med kommunen att kunna utnyttja
lokalerna för samvaro, aktiviteter/ kvällskurser mm. Detta var ej känt för

allmänna utskottet när rivningsbeslutet fattades.

SUNNE KOMMUN
KOMMUNST/RELSEN

Kg 2018 -0^ 2 7
Partiet Hela Sunne hemställer därför

Dnr,,,,

att planerad rivning av Åmbergsskoian uppskjuts tillsvidare.
att kommunen undersöker alternativa användningsområden för

Åmbergsskolans lokaler och därvid ger pensionärsorganisationerna och övriga
föreningslivet möjlighet att inkomma med förslag till hur Åmbergsskolan skulle
kunna leva vidare som ett allalternativhus öppet för Sunnes föreningar.
Sunne 2018-04-09

feTTTeiaTSunne

Till:

,_.-..-^--^-^^jräsmark

;: ;i*jE KOiViiViUN
\ •::^m^.^wasEM

2017-02-02 1(2)

i^ 2017-02-01
686 80 Sumie

/..\;-6 ,T^'.d.L

!';1'..,',,';.,.'.,....';."."•/•.•'••••'•"•

JVtedborgarförsIae
Åtgärder för att minska föroreningar till Rottna älv från reningsverket i Uddheden, Gräsmark.
Bakgrund
Det kommunala reningsverket i Uddheden byggdes och var klart för drift i slutet av 1950talet. Det lokaliserades vid Rottnaälvens nedre lopp. Avloppsvatten kom vid den tiden från det
så kallade "Surte" det nya villaområdet som bildades i början på 60-talet med ett 10-tal
anslutna hushåll i Uddheden. Övriga hushåll i Uddheden hade då sina egna utedass och
latrinen deponerades på odlingsmark.

På femtiotalet fanns då god tillgång på rottnaöring (den är nu akut hotad) och den vanligt
förekommande silverfärgade laxen samt nors. Dessa fiskar gav då ett bra fiske i Rottnaälven
ochisjönRottnen.

Populationen av öring, lax och nors minskade under kommande år både i sjön Rottnen, Rottna
älv, Granån och Kymsälven sedan tillkomsten av reningsverk blev av.
Under senare tid kom också utbygget av kraftverk med regleringsdammar i vattensystemen
som är vandringshinder. Idag är det nästan omöjligt att få någon fisk av ovannämnda arter i
Rottna älv och Rottnen.
Nu efter återställande i nutid av Rottna älv med biotopvård och utsättning av smolt samt
fiskyngel i älven har det inte skett någon nöjaktig tillväxt av fiskpopulationen.
Kraftbolagen gör årligen utsättningar av yngel/smolt enligt rådande vattendom.
Det är nu aktuellt med ytterligare åtgärder i vattensystemet Rottna älven, sjön Kymmen och
sjön Rottnen. Portum föreslår nya dämningstider/gränser för att utnyttja mer kraft och
samtidigt göra ytterligare nya åtgärder för utplantering av vandrande fisk.
Idag är mer eller mindre samtliga hushåll i centrala Uddheden anslutna till det kommunala
reningsverket i Uddheden. Hushållen belastar idag älven med ca 50 m3/d avloppsvatten från
reningsverket.

Avloppsvattnet genomgår idag grovrensning, aktiv slam (luftning), mellansedimentering
flockning (fäller fosfor) och slutsedimentering. Alltså sker ingen fullständig rening av
avloppsvattnet.

Det naturliga flödet i Rottna älven är betydligt större än utsläppet från reningsverket, kanske
ca: 10.000 gånger större. Trots en stor utspädning av avloppsvattnet kan fisken påverkas i sin
vandring i älven.

Effekter av föroreningar 2(2)
Till synes sker inga förbättringar för fisken, då vi bedömer att reningsverket utgör en kraftig
störning för fisken i dess vandring bl.a. beroende på störande doftämnen (feromoner) som
härstammar från avloppsvattnet. Berörda vatten för fiskvandring är sjön Rottnen, Rottnaälv
Granån och Kymsälven.
Lax och öring får sin fodelseidentitet vid födelseplatsen genom att vattnets eget feromon
registrerats i örings o laxens minne, för att kammas ihåg det när det tas fram vid ett senare
tillfälle när fisken ska återvandra till sin ursprungliga lekplats för att leka.
Efter ungdomstiden i älven ska en vandring nedströms ske till sjön Rottnen där den lever och
äter upp sig och till nästa steg i sin utvecklings fas. Även då kan avloppsvattnet vara ett hinder
för den vandrande fisken.
När fisken är könsmogen blir det dags för vandring till lekplatsen. Nu känner inte den
vandrande fisken igen sitt eget födelsevatten på grund av felaktig doft (feromon) av vattnet
vid älvmynningen, orsakat av reningsverkets utsläpp av avloppsvatten.
Området där avloppsvatten släpps ut sker i ett område som är klassat som Riksintresse för
Naturvård (deltaområde).
Gräsmark med en stark utflyttning av människor vill satsa mer på ekologisk turism som fiske
kanotleder, vandringsleder, badvatten och som dessutom kan gynna företagandet i trakten
(boende, utfodring och naturupplevelser) och få besökande att bli kvar längre i bygden.
Badvattnet vid Trötvik skulle vara mindre sårbar av E.coli och enterokocker vid ett eventuellt
bortfall av reningen vid reningsverket.

Förslag
* Avled allt avloppsvatten direkt till centrala delar av sjön Rottnen.

Plaströr som läggs direkt i älvfåran och bör rimligtvis vara en kostnadseffektiv teknik.
* Samordna projektet med Fortums planer för sjösystemet.
Bilaga: 3 Kartor över vattenområdet

Anders Bastlund. Gammelvägen3. 68698 GRÄSMARK.

070-295 41 85
bastlund(%telia.com

Förslaget har stöd av styrelsen för UtvecklinR Gräsmark.
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Fråga: kan Utsläpp från reningsverk påverka rottnaöringens eller
andra fiskarter som måste vandra uppströms Rottnaälven och förbi
ren ing s-verket till lekpatserna några km uppströms om reningsverket.
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Meddelande.txt
Medborgarfårslag: Utegym Lysvik
Tilltalsnamn: Anders
Efternamn: Lindberg
Gatuadress: Stationsvägen l
PostnummerOrt: 68697
Telefon: Lysvik
Epost: AndersLindberg87@hotmail.com
Förslag: Hej. Tycker att kommunen kan anlägga en utegymsanläggning på uteområdet
mellan Lysvik skola och Idrottshallen i Lysvik. Lysvik har inget gym likt
klubbelva,pulsen etc då detta inte skulle vara lönsamt men samtidigt finns det
många som skulle vilja ha det. Ett utegym byggt i tryckat virke skulle inte vara
någon jätte kostnad heller. I karlstad och andra större områden byggs detta som
aldrig förr.
Datum: 15.10
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SUNNE KOMMUN
Kanslienheten

686 80 SUNNE

Inom Sunne Kommuns ansvarsområde har en skogsbilväg anlagds och skogsavverkning utförts

på Gyllebyberget/Häljeby år 2015. De skador som uppstod på gamla landsvägar och
promenadstigar skulle återställas.
Den l april 2015 hade jag ett möte med Anders Larsson och som företrädde kommunen genom
Skogssällskapet. Det beslutades att "timmervägen" som byggdes korsar över två befintliga
gamla landsvägar över Gyllebyberget, dessa är oframkomliga idag eftersom vägtrummor inte
lades ner tidigare som lovades. Vägen gick mellan Ostanås över Gylleby till Sunne den s.k
"prästvägen" även vägen från Askersby korsade "prästvägen" där även ett fornminne är utmärkt

(Reinholdstugan se bifogade bild)
Förslag:
Sätta ner vägtrummor så att de gamla landsvägarna kan nyttjas.
Röja upp och återställa promenadstigar detta lovades redan 2015 och detta är inom Sunne
Kommuns ansvarsområde.

Sunne den 21 november 2018

Hans Gullström

^

Häljeby 111
686 91 Sunne

Mobiltelefon 070 6522682

Bil. hembygdskarta över Gyllebyberget
OBS! De gamla vägarna betraktas som fornminnen.

Fryksdalsleden kommer in från Gylleby och går över berget.
Selma skrev om slädfärden i Gösta Berlingssaga och det var
Vägen till Askersby.
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2018-10-05
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Vi kommer på uppdrag av Sunne kommun att utföra avverkning i området intill er bostad
enligt bifogad karta markerat med grönt. Detta planeras ske om 2-3 veckor. Ni behöver inte

vidta några åtgärder angående detta. Se bara till att inte gå närmare än 70 meter från
maskinerna. Om ni har några frågor angående detta kan ni kontakta oss.

Eric Gäverth

^

Forimp AB
070-647 01 54
eric@forimp.se
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Adress

Forimp AB
Maskingränd l

671 41 Arvika

Telefon

070-647 01 54
070-340 07 82

Organisationsnummer

Bankgiro

556881-0518

837-6741
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Vandring från Katterna till Gylleby
6 aug 2007
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Den här kartan bygger på
den s.k, Hembygdskartan från
1880-talet. Några äldre platser och vägar har ritats in.

Landsvägens nya sträckning
markeras med en streckad

linje. Sififermarkeringen längs
vandringsledén förklaras på
baksidan av pappret.

Läget för Östanås Gård sett från Katterna
•^'

^

David Myrehed
Gyllebybacken eller Reinholdstugan

Stationerna 1-5 längs vandringsleden
Start
Katterud. Sannolikt mycket tidig bebyggelse.

färdades där. Först sedan den stora Backa-

Då Storvänem bildades låg dess yta ungefär i
den här nivån och platsen kom att vara "strand-

tjämskanalen färdigställts 1820 började markema torka upp så att det gick bättre att ta sig

nära" under lång tid framöver. Både framför

fram. Dessa markförhållanden var alltså en

och bakom ladugården finns markeringar för

viktig orsak till att den här vägen en gång bör-

fomminne på lantmäteriets kartor.

jade användas.

Under medeltiden ingick Katterud i hemmanet
Östanås som tidigt blev kronohemman. 1606
friköptes Katterud och bröt sig ut som eget
hemman med skattekraften 1/4 (240 öre).
Östanås blev sedan frälsegjord.
Vid mitten av 1600-talet förvärvades Östanås

Gyllebybacken eller Remholdstöga. Det här
stället fanns inte upptaget på laga skifteskartan
från 1845 men kan beräknas vara byggt
omkring 1850 och kallades först undantags-

av kaplanen (kommmistem) Magnus Schive-

dius, som med sin familj flyttade hit i febmari

4

torp. Konunissionslantmätare O.L.Brathén m-

nehadedå Gylleby.
En frånskild dam, Kajsa Nilsdotter var den

1651. De kom närmast från Häljeby, som brun-

första kända invånaren här. l 861 hade hon flyt-

nit.

tat och efter henne kom skräddaren Reinhold
Magnusson. Han är förfader till Reinholdssonssläkten i Mellby. Reinhold och hans familj
flyttade ut 1871.

Schivedius - eller Hen' Måns som han vanli-

gen kallades - var kaplan (komminister) i
Sunneoch Ämterviksocknama.

^.1-

Från 1651 fick alltså Östanås gamla gård status av prästgård för en tid av 133 år. Både
gården och komministertjänsten gick nämligen
i arv i familjen fram till 1784.
Vägen från prästgården över Katterud och
Gylleby kallades kyrkvägen ännu på 1800talet. Och en bit in på 1900-talet hände det att
den användes av folk som tog sig till kyrkan
till fots.
Läget för en gammal Smedja pekas ut. Sedan
mycket länge en plats för hantverk. Järn från
myrmalm?

^-

Södra Kolartorpet eller Költörp omnämns
på 1600-talet som oskattat torp under frälse-

gården och säteriet GyIIeby.
Där bedrevs ett icke föraktligt jordbruk. En
bouppteckning från 1836 upptar en häst och
fyra kor och dessutom ett präktigt lösöre.
Grundstenar vid den gamla vägen ett par hundra meter väster därom minner om torpet
Kolartorps-lyckan.

Här finns en väganslutning till Norra
Kolartorpet som låg härnere vid skogsbrynet.

Även maggebyborna tog förr i världen den här
vägen till kyrkbyn vid sundet. Slätten därnere
var ofta så vattensjuk att man inte gärna

ret därpå kom Katarina Jansdotter och
hennes dotter Maria. Det är oklart hur länge de

bebodde stugan - möjligen in på 1900-talet.
På 1930-talet hade huset fallit samman till
en hög bråte.
Gylleby. En gång~géneralen Gyllenspets'

gård. Han fick den i förläning av drottnmg
Kristma då han återvänt fi-ån 30-åriga kriget.
Förebilder till Hedeby och general Löwensköld i Selma Lagerlöfs diktning .
Gården är även förebild till Rik-Olas Gyllby
i F.A.Dahlgrens folklustspel "Värmlänningama".

v
So^y B^y.. .p€ &X€-^4^ ^ö/a^r
me^t -.-^ven 6-hyr^l^le^y^b i 'els^r^/Qé

fd ^yx^k^ ^ v'l/ Uc^g härm^
M^a. a^ d^ c^~- mj/^k^ j!^o^i
^qe^lf^n kl^ss>^^^'w0^-^-p^- --^I-^^ACL.

é^lcu^. ^ hö^s VdU^f Val Hår^
n^on e'v^e//^ pr^w hey^ éer-ps
ftf'/^ , €/fe/- ha^- hérF^é^/s ^ ^
klä^c)ru,mW^n k^^d» W^ V/'^> å^)
^ lo Ii S'c&-^- <%ftA ^9/-%;g^,^^e^^ s^

^ié é^a^^. Si^^^/^tTe^, t)^ Stör- <^s^
i^nö^^ffc^-,. - é?-ft^~Å^^-^ V<&yQ^-f7^
<y ...

Yno-6 ka^^l^rerf i^ he-lf^ ^~-

^ k^å^e^c^.
]ä^ ti[[6a^nf7W75 ^7^ ^^/yyc^ <^%^-c^

P j F ^yx^k^- ^o/a^ vill ^^ h/
r)<^^? om^sen^ip- ^/^e^- ^ i&/^i^^<

för C^ QS^ Jéé ^ir^^ lyba^
W€/f((W ^ M.-lee^^c^^ywe^^

viii öM^ n/ pöl/^k^- f é^we k^^^y
ar?6^a.r~. \^f. a^]^vc^~ {ö^&^ <^^$- |

f^ &H ^å^r-^ €^Å€^m///^ ^
öc^} liÄ-ew-å- p^ T-»-y x-e^h^QL ékolw^.
SUNNE-köMMUN

KOMMUNSTYRELSEN:

lok

SJ019-02-JJ
Dnr,.ä$4öa/.fé2L

Öb

^ /Ini^e^a^)^ , 5^
^w-^yn 2<^? L.y^^\

