SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-01

1 (1)

§ 116

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2021
Dnr KS/2021:296
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 2 obesvarade motioner, varav 1
är äldre än 1 år. Av de 5 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än 1 år.
Fullmäktige har möjlighet att avskriva 1 motioner och 4 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-05-19, § 78
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-03
1 obesvarade motioner som är äldre än 1 år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än 1 år
_____

Justerare

Utdragsbestyrkare
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§ 78

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2021
Dnr KS/2021:296
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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 2 obesvarade motioner, varav 1
är äldre än 1 år. Av de 5 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än 1 år.
Fullmäktige har möjlighet att avskriva 1 motioner och 4 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-03
1 obesvarade motioner som är äldre än 1 år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än 1 år
_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2021
KS/2021:296
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 2 obesvarade motioner, varav
1 är äldre än 1 år. Av de 5 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än 1
år. Fullmäktige har möjlighet att avskriva 1 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 2 obesvarade motioner, varav 1 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:
KS2019/441/01 Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till
Stiftelsen Sundsbergs gård med mera
KS2020/412/01 Motion om att kommunens utskott återgår till att bli
nämnder. Remitterad till ks 2020-09-14, § 93. Utreds av kommunchefen.
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För närvarande finns totalt 5 obesvarade medborgarförslag, varav 4 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 december. 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.
KS2019/150/06 Medborgarförslag om att göra klassrummen i Fryxellska
skolan mindre lyhörda
Överlämnat till ks 2019-03-11, § 29. Utreds av fastighetsstrategen.
KS2019/747/01 Medborgarförslag om att låta Stiftelsen Sundsbergs gård
arrendera Sundsbergs gård
Överlämnat till ks 2019-12-09, § 149. Utreds av kommunchefen.
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.
KS/2020:579 Medborgarförslag om skatepark i Brårud.
Överlämnat till ks 2020-10-12, § 120.
Förutom ovan redovisade motioner och medborgarförslag så finns
ytterligare 7 medborgarförslag som för närvarande är på gång genom
beslutsprocessen och beräknas bli färdigbehandlade inom kort.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-03
1 obesvarade motioner som är äldre än 1 år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än 1 år

Gunilla Nyström
Enhetschef

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare

'SÖMNEKOMMUN
'KOMMUNSTYRELSEN

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

Till:

Kommunfullmäktige
686 80 Sunne
Medborgarförslag
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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 da ett bra fiske i Rottnaälven
och i sjön Rottnen.
Nuläge
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. Fortum föreslår nya därnningstider/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.
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Medborgarförslag. Till Sunne kommun. | SUNNE KOMMUN
'KOMMUNSTYRELSEN
Gällande Sundsbergs gård
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Förslag:
Låt Sundsbergs gårds stiftelse bli arrendator.
Avknoppa Stiftelsen helt från Sunne kommun och politiken.
Då det är bevisat gång efter annan att kommunen misskött sitt åläggande
gentemot donatorerna skulle det vara helt möjligt att avskeda Kommunen.

Sundsbergs gård har haft turen att få ordföranden i stiftelsen som alla varit
hängivna donatorernas önskan och vilja.

Låt dessa, som har god insikt i allt som gäller denna gård, bilda en ny styrelse
med kassör, sekr. o.s.v. Denna nya styrelse bör bestå av kulturmtresserade

medborgare. Då har man också möjlighet få in unga. Återanställ den förra
personalen.

Ekonomin:"

Starta eget bidrag"
Kommunen betalar tillbaka det som rätteligen skulle ha tillfallit Stiftelsen
under åren som gått. ( vad utredningen kommer att utvisa)

Arrendet för stiftelsen bör bli l krona.
Dessutom oavsett vad utredningen ger vid handen betalar kommunen 700000

i årlig summa till driften. Med hjälp av "Sundsbergs gårds vänner" och
övriga som värnar om gården skulle detta förslag vara realistiskt att
genomföra och denna rörelse skulle "gå runt".

Förklaringar: Då j äg 11.1 2018 läste Olle Edgrens utredning om Sundsbergs
gård. Allmänna utskottet. Stod det citat: "Genom stiftelselagen har
stiftelsestyrelser och förvaltare fått rättesnören att hålla sig till, med
Länsstyrelsen som kraftfull tillsynsmyndighet."
Jag tog då kontakt med Lena Skött, handläggare på rättsenheten. Hon berättade
då att hon inte kände till Sundsbergs gårds stiftelse. Då frågade jag om en vanlig
medborgare kan anmäla Stiftelsen till en utredning. Svaret blev ja.
Jag anhöll då hos rättsenheten Länsstyrelsen Dalarna om en utredning gällande
otillbörlig sammanblandning av Sundsberg gårds stiftelse och Sunne kommun
avseende donation, ägarrätt samt fondpengar mm.
Jag har sedan haft ständig kontakt med dem. Nu är utredningen under arbete.
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Frågor till kommunfullmäktige
l Ar kulturen en investering i framtiden eller en kostnad i
nuet ?
2 Gör som Kil och Säffle med andra kommuner sätt upp
stora Ijusskyltar som talar om vad det finns i kommunens
kultur och affärsliv matställen mm.
3 Flytta all kommunal verksamhet till nuvarande Selma

Lagerlöf,sätt upp en stor skylt på husets fasad att här är
Sunne Kommun så man kan se den när man kommer
söder ifrån det finns stora parkeringsmöjligheter.
4 Flytta Turistbyrån till// hotellet" så kommande turister
ser skylten på lång väg. För de flesta turister kommer

söder ifrån. Nuvarande turistbyrå är svår att hitta dåligt
med parkerings möjligheter om man kommer med husbil
eller husvagn. Vid hotellet kan turister få upplysning om

allt utan att behöva leta efter parkering först.
5 Som inflyttad Sunne bo ser jag att hade inte kommunen
dessa fantastiska kultur arbetare som drar folk till olika
evenemang som hela affärs värden får nytta av . Men jag
upplever också att Politiker i Sunne ser inte detta som en
resurs utan som en belastning av ekonomin för
kommunen. Tex Sundbergs gård, Klätten med sin
fantastiska utsikt över Fryksdalen. Kosta på Klätten så får
ni Arrendator att stanna men det måste gå att laga mat
ex Nävgröt med fläsk mm. Borra ny vatten brunn så att
vattnet är tja n ligt.

6 Till sist det är få Kommuner i landet som har så förspänt

att dra turister. Det måste få heta kom till SAGOLIGA
SUNNE för vi har allt en turist viii ha jag räknar inte upp
alla möjligheter som finns men det är några som sticker
ut så som Mårbacka /Rottnerospark och Berättarladan.
Jag tror med våran klimat diskussion så får vi mer som
semestrar i Sverige.

Ps Ni politiker jagade bort den fantastiska blomsterflicka som
gjorde så fina rabatter i Sunne tätort med finurliga skyltar
men Karlstad Kommun blev säkert glada Ds

