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Kommunstyrelsen

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 9 obesvarade motioner, varav
6 är äldre än 1 år. Av de 9 obesvarade medborgarförslagen är 5 äldre än
1 år.
Fullmäktige har möjlighet att avskriva 6 motioner och 5 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 9 obesvarade motioner, varav 6 är äldre än 1 år.
De motioner som är med i nuvarande beslutsprocess, men ännu inte
färdigbehandlade, har inte räknats med. 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 Motion om en tillgänglig kommunal verksamhet
Remitterad till ks 2017-09-04, § 100. Utreds av fastighetsstrategen.
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KS2018/305/06 Motion 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.
KS2019/547/07 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.
KS2020/298/07 Motion om förskoleverksamhet i västra flygeln på före
detta hotell Selma
Remitterad till ks 2020-04-20, § 49. Utreds av verksamhetschef
samhällsbyggnad.
KS2020/412/01 Motion om att kommunens utskott återgår till att bli
nämnder
Remitterad till ks 2020-09-14, § 93. Utreds av kommunchefen.
För närvarande finns totalt 9 obesvarade medborgarförslag, varav 5 är
äldre än 1 år. De medborgarförslag som är med i nuvarande beslutsprocess,
men ännu inte färdigbehandlade, har inte räknats med och inte heller de
som kommit in efter sista juni. Övriga obesvarade medborgarförslag är
dessa:
KS2017/146/06 Medborgarförslag 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.
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KS2019/747/01 Medborgarförslag om att låta Stiftelsen Sundsbergs
gård arrendera Sundsbergs gård
Överlämnat till ks 2019-12-09, § 149. Utreds av kommunchefen.
KS2020/150/06 Medborgarförslag om att rusta upp Klätten med ny
vattenbrunn
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 22. Utreds av enhetschef VA.
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.
KS2020/383/07 Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation
av och stöd för särskilt begåvade elever
Överlämnat till ks 2020-06-15, § 68. Utreds av biträdande skolchef.
Förutom ovan redovisade motioner och medborgarförslag så finns
ytterligare 3 medborgarförslag som för närvarande är på gång genom
beslutsprocessen och beräknas bli färdigbehandlade inom kort.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2020-10-02
6 obesvarade motioner som är äldre än 1 år
5 obesvarade medborgarförslag som är äldre än 1 år

Gunilla Nyström
Enhetschef/kommunsekreterare

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare

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 på 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 har4detomården
• 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, tedstråk, snöröjning mm.

Jag yrkar att:
Lokaler där kommunen har sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av
kommunfullmäktige fastställda tillgänglighetsplanen.
Sunne 2 september 2017

(.U(W(U\. <-^- 6^''T^f
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.

mEKOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Ink
Avg f.

Partiet Hela Sunne hemställer därför
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att planerad rivning av Åmbergsskolan 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
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Motion angående Sundsbergs Gård
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Personalen vid Sundsbergs Gård är av kommunen uppsagd per den l augusti 2019. Följden
blir att Sundsbergs Gård inte längre blir tillgänglig för kommunens medborgare. Detta står
helt i strid med Stiftelsen Sundsbergs gårds stadgar att ändamålet är att "för all framtid
förvalta och bevara Sundsbergs Gård, samt tillse att fastigheten på tider som stiftelsen
fastställer, ärtillgängligförden besökande allmänheten".
Stiftelsen Sundsbergs Gård, hädanefter betecknad Stifteksen, startades 1976 som en del i en
överenskommelse mellan makarna Birgitta och Tore Sjöqvist å ena sidan och Sunne kommun
å andra sidan. Som en del i överenskommelsen förvärvade kommunen Sundsbergs gård samt
flera andra fastigheter från paret Sjöqvist till marknadsmässigt alltför låga priser.
Kommunen åtog sig i gengäld att låta Stiftelsen för all framtid disponera gården enligt
stiftelsens stadgar. På stiftelsen ankom därvid att svara för skötsel och tillsyn av gården. För
detta ändamål åtog sig kommunen att avsätta medel till en fond ur vilken årliga anslag skulle
utgå till stiftelsen.
Sedan 1976 har paret Sjöqvist i omgångar som gåva till Sunne kommun bl.a. överfört
betydande skogsområden och Villa Helios, allt för att därigenom skapa förutsättningar för
kommunen att finansiera stiftelsens verksamhet. Det är tveksamt i vilken utsträckning
kommunen levt upp till dessa förutsättningar.
Med facit i handen kan konstateras, att många av gåvobreven och andra överenskommelser
lämnar betydande utrymme för juridiska tolkningar. Men det är odiskutabelt, att paret
Sjöqvists syfte hela tiden har varit att säkra Sundsbergs Gårds framtid som ett kulturminne
öppet för allmänheten.
Likväl stängs nu verksamheten ner. Beslutar sedan kommunens majoritet att sälja gården lär
det hela sluta i en långdragen rättslig process, som går ända upp till Högsta Domstolen för en
juridisk tolkning av begreppet "för all framtid". Processkostnaderna kommer att ta
mångmiljonbelopp i anspråk.
Det är hög tid att kommunen en gång för alla återgäldar paret Sjöqvists generositet till
Sunnes medborgare genom att skapa förutsättningar för Sundsbergs Gård framtid, i enlighet
med den ursprungliga överenskommelsen mellan paret Sjöqvist och Sunne kommun.
Hela Sunne hemställer därför att:
Sunne kommun utan ersättning till Stiftelsen som gåva överlåter Sundsbergs Gård med alla
inventarier. Vidare hemställs, att Sunne kommun som ett engångsbelopp till stiftelsen
tillskjuter en penninggåva om 500 000 kr samt framdeles årligen ger stiftelsen ett indexreglerat driftbidrag om 300 000 kr.
Därutöver hemställs att alla planer på avveckling och försäljning av Sundsbergs Gård stoppas
i avvaktan på att rubricerad motion besvarats och behandlats av kommunfullmäktige.
Sunneden 12 juni 2019
Björn O. Gillberg
För Hela Sunnes fullmäktigegrupp

KOMMUNS1YRELSEN
Motion om en ny byskolegaranti i kommunstrategin
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I tidigare kommunstrategi fanns beslut om att det ska finnas en skola i varje
kyrkby i kommunen, förutom Sunne även Gräsmark, Lysvik, Östra Amtervik
och Västra Amtervik.

Folkomröstningen om Klättenskolan i Stöpafors, skolorna i Bäckalund och
Rottneros, gav inte bara vid handen att invånarna ville ha kvar skolorna, utan

också att resultatet i den rådgivande folkomröstningen skulle följas. Det var ett
löfte från dåvarande kommunledning.
Nu hann knappt bläcket att torka på beslutsunderlaget förrän Rottnerosskolan
ändå lades ned. Nu har även Bäckalunds skola lagts ned. Frågan man ställer sig
är vad folkets röst egentligen är värd, eller inte är värd?
Sverigedemokratema är ett parti som lyssnar på folkviljan och inte som vissa
andra politiska rörelser, som struntar i vad folket tycker och tänker.

Sverigedemokratema yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar
att införa en byskolegaranti i kommunstrategin genom att återinföra en text med
att "det skall finnas en skola i varje kyrkby och på redan befintliga orter där
skolverksamhet bedrivs i kommunal regi."

Sunne2019-08-21

Runar Filper
Jonas Bergström

Hans Amqvist
Margreet den Hollander
Jan-Erik Annersand

/)
Gunilla Nyström
Frän:

Eva Hallström <eva.hallstrom@mp.se>

Skickat:
Till:

den 14 oktober 2019 18:11

Ämne:

Gunilla Nyström
Motion till Sunne fullmäktige
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Motion om Glokala Sverige och Agenda 2030
Anser att Sunne kommun bör ansöka om deltagarskap i Glokala Sverige- Agenda 2030.

Glokala Sverige är ett kommunkations-och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda
2030 bland politiker och tjänstemän. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges
kommuner och Landsting (SKL).
Nya deltagare i projektet är välkomna och senast den 25 november vill de ha in ansökan.

Yrkande
Att Sunne kommun ansöker innan den 25 november 2019 om att vara med i projektet Glokala Sverige
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Eva Hallström
Miljöpartiet de Gröna i Sunne

