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Bokslut/ärsredovisning 2020
Dnr KS2021/222/03
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommuns årsredovisning godkämis och lämnas till kommmirevisionen och kommunfulhnäktige med redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 15,3 mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatter och bidrag. Balanskravsresultatet, där justering för

realisationsvinster gjorts, uppgår till 12,0 mkr,
Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 3,0 % medan nettokostnåderna har ökat med 1,4 %. Under 2020 har staten betalat ut exb-a generella bidrag som kompensation för effekter av coronapandemin, samtidigt
som verksamheterna även fått riktade bidrag (covid-ersättmng). De extra

generella bidragen medförde en högre intäktsökning, samtidigt som de
riktade bidragen medförde en lägre nettokostnadsökning jämfört med
tidigare år. Utan de extra bidragen skulle nettokostnadsökningen varit
större än ökningen av skatteintäkter och generella bidrag även 2020.

Verksamheternas budgetawikelse uppgick till -6,0 mkr. Individstöd har
störst avvikelse, -15,4 mkr, följt av kommunledningsstaben, -6,4 mkr. I
kommunledningsstabens avvikelse inryms justering av hyror till Sunne

Fastighets AB om 6,9 mkr. Samhällsbyggnad avvek positivt (+3,1 mkr) då
exploateringsverksamheten gick plus, även Barns-, ungdomars och vuxnas

lärande samt Vård och omsorg avvek positivt mot budget (+7,4 mkr
respektive +5,1 mkr).
Även fmansieringsposterna har stora avvikelser, totalt +16,4 mkr. Effekter
av pandemin har inneburit stora svängningar i skatteunderlagsprognosema
under året. Även pensioner och fmansnetto avvek positivt.

Personalkostnaderna har minskat med 4,5 mkr (0,7 %) jämfört med föregående år. Minskningen beror på att antalet årsarbetare minskat.

Investeringarna uppgick till 53,7 mkr, vilket var mindre än budgeterat, och
medförde att kommunen inte behövde låna enligt plan och självfmansieringen blev högre än budgeterat.

God ekonomisk hushållning: Av de 4 finansiella målen uppfylldes 5 av 5
indikatorer (100%). Av de 9 kommunövergripande verksamhetsmålen uppfylldes 7 av 10 indikatorer (70%). Total måluppfyllelse blev 80%. Den
samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållmng.

Koncernens resultat uppgår till 15,8 mkr:
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Soliditeten för koncernen uppgick till 36 %, inklusive ansvarsförbindelsen
18%. Soliditeten har sjunkit något för koncernen då Sunne Fastighets AB
nyupplånar i samband med nybyggnation
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-03-26

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkare
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Årsredovisning 2020 för Rottneros Park Trädgård AB
Dm-KS2021/224/03
Kommunstyrelsens beslut
l Årsredovisningen 2020 för Rottaeros Park Trädgård AB överlämnas till
kommunfullmäktige.

2 Följande instruktion lämnas till ägarombudet vid kommande
bolags-stämma:
- Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 fastställs,
- Bolagets resultat för räkenskapsåret 2020 disponeras i enlighet med
för-slaget i förvaltningsberättelsen.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Linda Johansson (S) och Barbro Dolling (L) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Rottaeros Park Trädgård AB har överlämnat sin årsredovisning för 2020.
Styrelsens ledamöter har bestått av Håkan Thorell (-), ordförande, Ola

Persson (C), Linda Johansson (8), Barbro Dolling (L) och Cecilia Hörnsten
(HS). Magnus Holmvik är bolagets verkställande direktör.
Resultatet för 2020 är negativt med 87 tkr, vilket beror på uteblivna
intakter för Spegelsalen. Antalet besökare uppgick till 32 000 kr, främst
barnfamiljer, då pandemin innebar att de norska besökarna och största
delen av pensionärerna uteblev.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för Rottneros Park Trädgård

AB

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Rottneros Park Trädgård AB
Kommunens ombud vid bolagsstämman

^
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Konstpolicy
DnrKS2020/214/09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfyflmäktige

-^

l Förslaget till konstpolicy antas med följande iTillägg i punkt 8:Sunne ^ndrinc
kommun ska eftersträva att avsätta medel motsvarande l % av den totala
investeringsbudgeten för konstnärlig utsmyckning vid om- och nybyggna-

tion av byggnader för allmänt bruk.
2 Detta beslut ersätter tidigare beslut om konstpolicy, kommunfull-

mäktige 2008-10-27, §102.
Reservation
Henrik Frykberger (M) och Björn Gillberg (HS) lämnar varsin skriftlig
reservation enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Suime kommuns konstpolicy från 2008 behöver uppdateras. Förslag till ny
konstpolicy har tagits fram med anledning av att förbättrade rutiner och
kontroll behövs för konsfhanteringen. Detta uppmärksammades vid en
revision i september 2018 och förslaget till ny konstpolicy adresserar de
flesta av de avvikelser som noterades för konsthantermgen.

Yrkande
Linda Johansson (S) med flera och Sophie Janulf (C): Bifall till allmänna
utskottets förslag att konstpolicyn antas och ersätter den gamla konst'ändring

jiolicyn antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, § 102, med följande
•^tillägg, under punkt 8:
Sunne kommun ska eftersträva att avsätta medel motsvarande l % av den
- totala investermgsbudgeten för konstnärlig utsmyckning vid om- och

nybyggnation av byggnader för allmänt bruk.
Dolling (L): Bifall
Björn Gillberg (HS), Henrik Frykberger (M) och .Barbro
B
till förslag till konstpolicy med Linda Johanssons-S-H-äggsyrkande, meA g^ndi ing,
med undantag av punkten: Vid köp och investering i offentlig konst ska
jämställdhet, mångfald och etnicitet beaktas så god balans uppnås.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer först yrkandet om bifall till Johansson med fleras
yrkande att konstpolicyn antas enligt grundförslaget mot Gillberg med
fleras ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet
från Johansson med flera.
Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till Linda Johansson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Björn Gillberg med fleras ändringsförslag.
forts
Utdragsbestyrkare
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Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla

Johansson med fleras yrkande enligt gnmdförslaget enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

ersättare

Nej-

Avstår

röst

x
x
x
x
x

Freddy Kjellström (C)
SophieJanulf(C)
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (8)
Henrik Frykberger (M)
Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Johnson (V)

x

Bengt Dahlén (SD)
Kristina Lundberg (C)

x

Summa

7

x
x
x

x
5

Barbro Dolling (L) reserverar sig mot detta beslut.

Beslutsgång 2 ^
Därefter ställer ordföranden Linda Johansson (S) med fleras tilläggs- éndi ingsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-24, § 29
Kultur- och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2021-03-03

Förslag till konstpolicy

Beslutet skickas till:
KuUur- och näringslivschef

Utdragsbestyrkare

Justerare

/

^<\Q

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-04-06, § 51

Reservation från Henrik Frykberger (M):

Jag reserverar mig mot punkten (Vid köp och investering i offentlig konst ska jämställdhet,
mångfald och etnicitet beaktas så god balans uppnås) i konstpolicyn.
Inte för att jag i sig är emot jämställdhet, tvärtom. Jag tror däremot inte alls på att via politiska
direktiv kmma tvinga fram det, genom att kvotera och sortera in individer i kollektiv och

utifrån de kollektiven sedan köpa produkter utifrån en politisk vision om vad mångfald är.
Tror man på det tillvägagångssättet så bör man i så fall även vilja införa det i all upphandling,
där de stora pengarna är och inte enbart inom konst. Jag skräms av att politiskt öppna sådana
dörrar, där politiken sorterar in individer efter kön/etnicitet och sedan via skattsedeln väljer att
köpa eller inte köpa deras produkter. Ar den dörren öppnad så är det mycket lättare för en
framtida politik att göra detsamma men med en annan inriktning.

Politiken ska inte gå in och leka social ingenjörskonst med skattemedel baserat på
kön/etnicitet och på det viset gynna eller missgynna individer, genom att sortera in dem i

politiskt valda kollektiv. Särskilt inte när det efter upprepade frågor om hur det här ska gå till
inte kunna få ett enda vettigt svar på hur det är meningen att det ska gå till i praktiken.

Det är en viktig princip som jag inte kan tänka mig att bryta. Därför kan jag inte stå bakom
det här och reserverar mig.

Reservation från Björn GiIIberg (HS):

Det är olämpligt att i en konstpolicy slå fast att "vi d investering i offentlig konst ska
jämställdhet, mångfald och etnicitet beaktas så att god balans uppnås". Hur skall god balans

uppnås beträffande etnicitet? Skall inköp fördelas på konstnärer efter etnisk bakgrund i
proportion till hur stor del av befolkningen som t.ex. är av lutersk, judisk eller muslimsk

härkomst? Skall hälften av konstinköpen fördelas på män resp. kvinnor? Skall inköpen fördelas på konstnärer i relation till deras och populationens åldersfördelning? Hur stor del av
inköpen skall göras från handikappade resp. icke handikappade konstnärer, etc. etc etc? Det är
svårt nog att avgöra vad som är god konst. Att dessutom införa identitetskriterier enligt ovan
för konstmköp resulterar i en konstens apartheidpolitik. Aktuell skrivning bör utgå.
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Motion om att undersöka alternativ användning av
Åmbergsskolans lokaler
Dnr KS2018/305/06
Kommunstyrelsens-fees4trt [Förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans
lokaler anses besvarad eftersom syftet är uppfyllt.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Lagerlöf (HS) hemställer i en motion att:
- Rivningen av Åmbergsskolan uppskjuts tills vidare
- Alternativa användningsområden för Åmbergsskolans lokaler undersöks.

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2021-03-24, § 40
Tjänsteskrivelse 2021-03-10
Motion inlämnad 2018-04-27

Beslutet skickas till:
Motionären

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Motion om medel för nybyggnation av bostäder
DnrKS2017/254/06
Kommunstyrelsens-beahrt förslag till kommunfullmäktige
Motionen om medel för nybyggnation av bostäder anses besvarad eftersom

syftet är uppfyllt.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Tobias Eriksson, Linda Johansson och Gustav Nilsson
yrkar i en motion att:

- Kapital avsätts till Suime Fastighets AB för byggnation av hyresrätter
- Byggnationerna ska följa träbyggnadsstrategin
- Hyresrätterna ska vara tillgängliga enligt kommunens tillgänglighetsplan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-24, § 41
Tjänsteskrivelse 2021-03-10
Motion om nybyggnation av bostäder 2017-03-16

Beslutet skickas till:
Motionärerna

Utdragsbestyrkare

Justerare

^/'

