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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,
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Kommunstyrelsen

Ks §71

Upphandlingspolicy för Sunne kommun
Dnr KS2020/727/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Upphandlingspolicyn antas med redaktionella ändringar.
2 Bolagen har möjlighet att anta egen policy som anpassas till deras fömtsättningar, men med kommunens policy som grund.

3 Upphandlingspolicyn ersätter tidigare gällande policy som antogs av
fullmäktige 2014-04-28.
Reservation
Björn Gillberg (HS) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP) anser att det ska vara en gemensam upphandlingspolicy för Smme kommun och dess bolag, anser att det är fel att ha med en

skrivning i upphandlingspolicyn som möjliggör att bolagen kan göra en
egen upphandlingspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer antogs 2014.
Kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer har omarbetats
och uppdaterats i syfte att tydliggöra och anpassa texten till dagens krav
och önskemål om hantering.

Förslagen till ny policy med tillhörande riktlinjer presenterades på näringslivsrådet 21 jan. Näringslivsrådet har inte inkommit med några synpunkter.
Förslagen har även gått på remiss till kommunens bolag och bolagen har
inkommit med synpunkter.

Yrkande
Tobias Eriksson (S) med flera: Bifall till alknärma utskottets förslag med
följande tillägg "Bolagen har möjlighet att anta egen policy som anpassas
till deras förutsättningar, men med kommunens policy som grund".

Henrik Frykberger (M) och Björn Gillberg (HS): Ärendet återremitteras för
komplettermg med bolagens yttranden och den inkomna granskningsrapporten frän. revisorerna om upphandling.
Lars-Gumar Johnson (V): Ärendet återremitteras for omarbetning.

Ajoumering begärs och verkställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och
finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.

forts
Utdragsbestyrkare
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Omröstning begärs.

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

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

idag enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

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

Gert Dahlberg (S)

l
l
l
l
l

Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gmmar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Nej-

Avstår

röst

ersättare

l
6

l
l
l
l
l
5

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2021-03-24, § 26
Tjänsteskrivelse 2021-02-05
Upphandlingspolicy
Riktlinjer för upphandling

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Verksamhetschefer/skolchef
Upphandlare
Ekonomienheten

Justerare

to

Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-05-04
Björn Gillbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu förelagen policy är inte förenlig
med SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen. Kommunstyrelsens ledamöter

borde ha fått tagit del av revisorernas yttrande i frågan och SFABs yttrande innan man gick
till beslut.
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall

gälla för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer for upphandling.... - ärende 3
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla

för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4
Jag reserverar mig mot att rubricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 förvaltning av stiftelsekapital. De stiftelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen

förvaltade per 31/12 2020 totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två
största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial

Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt värdepapper för tillhopa 24,178 M5EK samt
förvärvat värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills
har kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande
förvaltningsberättelser. Med tanke på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera aktivt

utöva inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande
" "Förvaltning av stiftelser s/fonder s kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och
prövas därvid årligen" är rimligt.

Björn Gillbergs reseryation ang. Pensionspolicy - ärende 6

I nuet har alla kommunanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa

förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef,
personal- eller ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder
för 9.tt behålla den "gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen
något att behålla denna generösa ordning.

Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.
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Riktlinjer för upphandling
DnrKS2020/728/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Riktlinjer for upphandling antas.
2 Bolagen har möjlighet att anta egna riktlinjer som anpassas till deras
förutsättningar, men med kommunens riktlinjer som grund.

3 Riktlinjerna ersätter tidigare gällande riktlinjer som antogs av fullmäktige
2014-04-28.

Reservation
Björn Gillberg (HS) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP) anser att det ska vara en gemensam riktlinje för upphandling för Sunne kommun och dess bolag, anser att det är fel att ha med

en skrivning som möjliggör att bolagen kan göra en egen riktlinje för upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer antogs 2014.
Kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer har omarbetats
och uppdaterats i syfte att tydliggöra och anpassa texten till dagens krav
och önskemål om hantering.

Förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer presenterades på näringslivsrådet 21 januari. Näringslivsrådet har inte inkommit med några synpunkter.

Förslaget har även skickats på remiss till kommunens bolag, som inkommit
med yttranden.

Yrkande
Tobias Eriksson (S) med flera: Bifall till allmänna utskottets förslag med
följande tillägg "Bolagen har möjlighet att anta egna riktlinjer som
anpassas till deras förutsättningar, men med kommunens riktlinjer som
grund".

Björn Gillberg (HS), Henrik Frykberger (M), Lars-Guimar Johnson (V),
Barbro Dolling (L) och Carl Svensson (SD): Ärendet återremitteras för
omarbetning.

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

forts

Justerare

teb

Utdragsbestyrkare
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Följande beslutsgång godkämis:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss.

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

idag enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)

l
l
l
l
l

Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

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

Nej-

l
6

l
l
l
l
l
5

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-24, § 27
Tjänsteskrivelse 2021-02-05
Upphandlingspolicy
Riktlinjer för upphandling

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Verksamhetschefer/skolchef
Upphandlare
Ekonomienheten

Justerare

to

Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-05-04
Björn GiIIbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu företagen policy är inte förenlig
med SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen, Kommunstyrelsens ledamöter

borde ha fått tagit del av revisorernas yttrande i frågan och SFABs yttrande innan man gick
till beslut.
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall

gälla för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer for upphandling.... - ärende 3
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla

för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4
Jag reserverar mig mot att mbricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 förvaltning av stiftelsekapital. De stifitelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen

förvaltade per 31/12 2020 totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två
största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial

Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt värdepapper för tillhopa 24,178 MSEK samt
förvärvat värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills
har kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande
förvaltningsberättelser. Med tarike på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera aktivt

utöva inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande
" "Förvaltning av stiftelser s/fonder s kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och
prövas därvid årligen" är rimligt.

Björn Gillbergs reseryation ang. Pensionspolicy - ärende 6

I nuet har alla kommunanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa

förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef,
personal- eller ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder
för att behålla den "gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen
något att behålla denna generösa ordning.

Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.
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Finanspolicy
Dnr KS2020/73 8/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Finanspolicyn antas.
2 Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av kommun-

fiillmäktige 2013-11-25.
Reservation
Björn Gillberg (HS) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy antogs 1992 med senaste revideringen gjord 2013.

En helt ny fmanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och
riktlinjer för finansieringsverksamheten. Innehållet är anpassat till dagens
krav och förutsättningar. Förslag till ny finanspolicy är framtagen med
utgångspunkt i mall tilUiandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har

gjort justeringar utifrån kommunens specifika fömtsättningar.
Tillägg som gjort är etiska riktlinjer, hållbara och ansvarsfulla placeringar,
och förtydligande gällande riskhantering och pensionsmedel har gjorts.
Finanspolicyn har gått på remiss till kommunens bolag. Bolagen har inga
synpunkter.

Yrkande
Linda Johansson (S) med flera: Bifall till allmänna utskottets förslag som
innebär
l Finanspolicyn antas.
2 Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av kommun-

fullmäktige 2013-11-25.
Björn Gillberg (HS): Bifall till allmäma utskottets förslag med följande
tillägg: Förvaltning av stiftelsers/fonders kapital sker i samråd mellan
ekonomichef och kommunstyrelse och prövas därvid årligen.

Beslutsgäng
Ordföranden ställer Linda Johansson (S) med fleras yrkande mot Björn
Gillbergs (HS) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet från Linda Johansson (S) med flera. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkärms:
Ja-röst för bifall till Linda Johansson (S) med fleras yrkande.

Nej-röst för bifall till Björn Gillbergs (HS) tilläggsyrkande.

forts

Justerare

to\

y.tdragsbestyrkare
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Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Linda

Johansson (S) med fleras yrkande enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

ersättare

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

Gert Dahlberg (S)
Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)

l
l
l
l
l
l
l

Lars-Giumar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Nej-

Avstår

röst

l
8

l
l
l
3

Beslutsunderlag
Finanspolicy
Tjänsteskrivelse 2021-03-29

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Justerare

toj

Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-05-04
Björn Gillbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu förelagen policy är inte förenlig
med SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen, Kommunstyrelsens ledamöter

borde ha fått tagit del av revisorernas yttrande i frågan och SFABs yttrande innan man gick
till beslut.
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall

gälla för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer för upphandling.... - ärende 3
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla

för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4
Jag reserverar mig mot att rubricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 förvaltning av stiftelsekapital. De stiftelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen

föryaltade per 31/12 2020 totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två
största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial

Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt värdepapper för tillhopa 24,178 MSEK samt
förvärvat värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills
har kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande
förvaltningsberättelser. Med tanke på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera aktivt

utöva inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande
" "Förvaltning av stiftelsers/fonders kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och

prövas därvid årligen " är rimligt.

Björn Gillbergs reservation ang. Pensionspolicy - ärende 6

I nuet har alla kommunanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa

förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef,
personal- eller ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder
för att behålla den "gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen
något att behålla denna generösa ordning.

Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.
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Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med
riktlinjer för alternativ tjänstepension och löneväxling
Dnr KS2019/591/02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till revidering av Surme kommuns pensionspolicy med tillhörande
riktlinjer för löneväxling och alternativ pensionslösning antas.

Reservation
Björn Gillberg (HS) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Pensionspolicy och tillhörande riktlinjer för löneväxling och alternativ
pensionslösning behöver uppdateras då det har framkommit att det är högst
tveksamt om det går att erbjuda en så pass bred grupp av anställda altemativ KAP-KL. Detta gäller framåt i tiden. De anställda som redan har förmånen påverkas inte av den nya rekommendationen.

I KAP-KL-avtalet har det aldrig fuimits någon riktigt tydlig definition på
vilka som kan erbjudas en alternativ lösning. Att välja gruppen med
pensionsunderlag över 8,5 inkomstbasbelopp är något som vissa
marknadsaktörer började använda sig av för ca 20 år sedan. Att ha denna

definition har genom åren stundtals varit föremål för diskussion. Söderberg
& Partners jurister och Complianceavdelnmg har nu tittat närmare på detta

och även ställt frågor till SKR. Av de svar som har kommit m från SKR är
tolkningen att det är högst tveksamt om det går att erbjuda en så pass bred
grupp av anställda alternativ KAP-KL. Av den anledningen avråder
Söderberg & Partner nu kommunen att fortsätta erbjuda denna lösning för
en så pass stor grupp.
Personalenheten har därför tillsammans med Söderberg & Partner reviderat

befintlig pensionspolicy samt tillhörande riktlinjer för löneväxling och
alternativ pensionslösning.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2021-02-15 för vidare

utredning och kommunstyrelsen begärde i april kompletteringar inför sitt
maj-sammanträde.

Yrkande
Linda Johansson (S):
Förslag till revidering av Suime konumms pensionspolicy med tillhörande

riktlinjer för löneväxling och alternativ pensionslösning antas.
Björn Gillberg (HS), Henrik Prykberger (M), Lars-Gunnar Johnson (V),
Barbro Dolling (L) och Carl Svensson (SD): Förslag till revidering av
Sunne kommuns pensionspolicy, alternativ pensionslösning och riktlinjer

för alternativ tjänstepension antas med undantag av punkt 2:1 i riktlinjerna
för alternativ tjänstepension som förblir oförändrad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Linda Johanssons (S) yrkande mot Björn Gillberg (HS)
med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Linda
Johanssons (S) yrkande. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång gäller:
Ja-röst för bifall till Linda Johanssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Björn Gillbergs (HS) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Linda

Johanssons (S) yrkande enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

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

Gert Dahlberg (S)

l
l
l
l
l

Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gmmar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Nej-

Avstår

röst

ersättare

l
6

l
l
l
l
l
5

Beslutsunderlag
KAP-KL-avtalet

Skriftväxling med försäkringsrådgivaren Söderberg & Partner
Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 54

Allmänna utskottet 2021-03-24, § 37
Personalchefens tjänsteskrivelse 2021-02-23

Förslag till pensionspolicy
Förslag till riktlinjer för löneväxling
Förslag till riktlinjer för alternativ pensionslösning

Beslutet skickas till:
Personalenheten

Justerare

)A

Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-05-04
Björn Gillbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu företagen policy är inte förenlig
med SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen, Kommunstyrelsens ledamöter

borde ha fått tagit del av revisorernas yttrande i frågan och SFABs yttrande innan man gick
till beslut.
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall

gälla för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer för upphandling.... - ärende 3
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla

för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4
Jag reserverar mig mot att rubricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 förvaltning av stiftelsekapital. De stiftelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen

förvaltade per 31/12 2020 totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två
största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial

Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt värdepapper för tillhopa 24,178 MSEK samt
förvärvat värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills
har kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande
förvaltningsberättelser. Med tanke på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera afaivt

utöva inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande
" "Förvaltning av stiftelser s/fonder s kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och
prövas därvid årligen " är rimligt.

Björn Gillbergs reservation ang. Pensionspolicy - ärende 6

I nuet har alla kommunanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa

förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef,
personal- eller ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder
för att behålla den "gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen
något att behålla denna generösa ordning.

Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
imian dess revidera strategin enligt yrkandet.
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Antagande av detaljplan för fastigheten Leran 3:34,
Domarvägen, Tingshuset
Dnr KS2019/3 84/04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till detaljplan för Leran 3:34, Tingshuset, antas enligt Plan- och

bygglagen, 5 kap 27 §.
Kommunstyrelsens beslut
l Förslaget till detaljplan för Leran 3:34, Tingshuset godkänns.
2 Granskningsutlåtandet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till detaljplan omfattar Tingshuset med tillhörande tomt i centrala
Sunne samt del av kommunens gatufastighet och omfattar totalt ca 11 500
kvm.

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av nya bostäder på
Tingshustomten samt att möjliggöra Tingshusbyggnadens användning till
kontor och bostäder. Syftet innefattar även att skydda Tingshusbyggnadens
kulturhistoriska värden. Planförslaget stämmer delvis överens med
kommunens fördjupade översiktsplan för Sunne tätort.

Förslag till detaljplan har under tiden 22 oktober till 12 november 2019
varit utsänt för granskning. Inkomna synpunkter frän. granskningen har
sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-04-21, § 57
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-29
Plankarta 2021-03-22

Planbeskrivning 2021-03-22
Granskningsutlåtande 2021-03-08

Beslutet skickas till:
Exploatören
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Revidering av förbundsordning för Fryksdalens
Samordningsförbund
DnrKS2021/252/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till reviderad förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund antas.

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens samordningsförbund är ett finansiellt sam.ordningsförbujtidet
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland, Torsby,
Sunne och Kils kommuner som. medlemmar. Samordningsförbundet bildades 2008 och har sedan dess haft sitt säte i Sumie.

Verkställande förbundschefen har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett
förslag till reviderad förbundsordning som godkänts av styrelsen. Samtliga
medlemmar i förbundet bör göra det samma.

Ändringen innebär bland annat att förbundet i fortsättningen har sitt säte i
Torsby och att kommunstyrelsen i Torsby ansvarar för tillsynen enligt
arkivlagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-26
Fryksdalens samordningsförbund 2021-03-26, § 13 med förslag till reviderad förbundsordning

Beslutet skickas till:
Fryksdalens samordningsförbund

Justerare

to\

Utdragsbestyrkare
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Motion om att införa "Huskurage, en policy vid oro för
våld i nära relation" i kommunens boendefastig heter
Dnr KS2019/763/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Motionen om att inför "Huskurage, en policy vid oro för våld i nära relation", anses besvarad.

2 Ärendet överlämnas till Sunne Fastighets AB för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Emma Pollack (L), Marianne Åhman (L) och Barbro Dolling (L) har
inlämnat en motion där man yrkar att huskurage ska införas i alla boendefastigheter som ägs av Sume Fastighets AB och av Suruae kommun.
Huskurage syftar till att förebygga våld i nära relationer. Sumie kommun är

för sin del positiv till förslaget.
Frågan hör hemma hos Sunne Fastighets AB, som ägare och förvaltare av
ett boende- och lägenhetsbestånd i kommunen.
Motionen har remitterats till verksamheten samhällsbyggnad för beredning.

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2021-04-21, § 53
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Motion om huskurage från Liberalernas fullmäktigegrupp

Beslutet skickas till:
IVtotionärema

Sumie Fastighets AB

Justerare

<WL

Utdragsbestyrkare
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Motion om förskoleverksamhet i västra flygeln på före

detta hotell Selma
Dnr KS2020/298/07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
]V[otionen om förskoleverksamhet i västra flygeln på före detta hotell
Selma avslås.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Åhman. (L) och Barbro Dolling (L) har inkommit med en motion
där man yrkar att den nordvästra flygelbyggnaden på före detta hotell
Selma Lagerlöf byggs om till förskoleverksamhet.
Sunne Fastighets AB, som äger byggnaden, har bland annat utifrån
kommunens lokalbehov genomfört ett programarbete för fastigheten. Den

aktuella flygelbyggnaden projekteras nu och ska byggas om till särskilt
boende.

Motionen har remitterats till verksamheten samhällsbyggnad för beredning.

Beslutsunderlag
Allmäima utskottet 2021-04-21, § 54
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Motion från Marianne Åhman (L) och Barbro Dolling (L)

Beslutet skickas till:
Motionärerna

to^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

. Sammanträdesdatum

21 (29)

2021-05-04

Kommunstyrelsen

Ks §82

Motion om en tillgänglig kommunal verksamhet
DnrKS2017/581/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om en tillgänglig kommunal verksamhet anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Åhman (L) har i en motion yrkat att lokaler där kommunen har
sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av

kommunfullmäktige fastställda tillgänglighetsplanen. Motionen avser
framförallt verksamheten på Kvamgatan 6. Våning l på Kvamgatan 6 har

under 2018 tillgänglighetsanpassats. Beslut har nu tagits att fastigheten ska
säljas.
Motionen har remitterats till verksamheten samhällsbyggnad för beredning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-04-21, § 55
Tjänsteskrivelse 2021-03-28
Motion från Mariamie Åhman (L) inlämnad 2017-09-04

Beslutet skickas till:
Motionären

Utdragsbestyrkare
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Motion om byskolegaranti i kommunstrategin
Dnr KS2019/547/07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om byskolegaranti i kommunstrategin anses besvarad.

Reservation
Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation innan justering enligt följande: Jag reserverar mig till förmån
för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i kornmunstrategin.
Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.
Carl Svensson (SD): Jag reserverar mig mot beslutet avslag ang vår
motion. Vi anser att en byskolegaranti kan införas oavsett om nuvarande

stategi gäller fram till och med 2025.
Sammanfattning av ärendet
Runar Filper (SD), Jonas Bergström (SD), Hans Amqvist (SD), Margreet
den Halländer (SD) och Jan-Erik Annersand (SD) yrkar på att kommunfullmäktige inför en byskolegaranti genom att återinföra en text från tidigare kommunstrategi.
Nuvarande kommunstrategi är antagen av kommunfallmäktige
2014-05-26, § 51 och Sunne kommun har inte för avsikt att revidera den

före 2025.
Motionen har remitterats till kommunchefen för beredning.

Yrkande
Linda Johansson (S): Motionen anses besvarad.

Carl Svensson (SD) och Björn Gillberg (HS): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Linda Johanssons (S) yrkande mot Carl Svensson (SD)
med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Linda

Johanssons (S) förslag.
Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst for bifall till Linda Johanssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Carl Svenssons (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster, l avstår, beslutar kommunstyrelsen bifalla

Linda Johanssons (S) yrkande enligt följande:
forts
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Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

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

Gert Dahlberg (S)
Henrik Frykberger (M)

Barbro Dolling (L)
Björn Gillberg (HS)

l
l
l
l
l
l
l

l

Lars-Gunnar Johnson (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

_Freddy Kjellström (C)

Nej-

l
8

l

l
2

l

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-04-21, § 56
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-07
Motion om en ny byskolegaianti i kommunstrategin

Beslutet skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2021-05-04
Björn Gillbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu förelagen policy är inte förenlig
med SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen. Kommunstyrelsens ledamöter
borde ha fått tagit del av revisorernas yttrande i frågan. och SFABs yttrande innan man gick

till beslut.
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall

gälla för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer för upphandling.... - ärende 3
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla

för SFAB.

Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4
Jag reserverar mig mot att mbricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 förvaltning av stifitelsekapital. De stiftelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen

förvaltade per 31/12 2020 totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två
största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial

Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt värdepapper för tillhopa 24,178 MSEK samt
förvär/at värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills
har kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande
förvaltningsberättelser. Med tanke på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera aktivt

utöva inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande
" "Förvaltning av stiftelsers/fonders kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och
prövas därvid årligen " är rimligt.

Björn Gillbergs reservation ang. Pensionspolicy - ärende 6

I nuet har alla kommmanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa

förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef,
personal- eller ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder
för att behålla den "gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen
något att behålla denna generösa ordning.

Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.

