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Kommunstyrelsen

Ks §3

Budgetuppföljning per 31 december
Dnr KS2020/131/03
Kommunstyrelsens beslut
l Budgetippföljningen per 31 december 2020 för verksamheterna
godkänns.

2 Inköps- och anställningsstoppet ska fortsätta inom individstöd.
3 Kommunchefen får uppdraget att till kommande sammanträde avge en
detaljerad redovisning angående budgetöverskridandena inom individstöd.
Redovisningen ska även omfatta under 2020 vidtagna åtgärder för att

uppnå budgetmål samt förslag till ytterligare åtgärder för att uppnå
budgetmål under 2021.

Sammanfattning av ärendet
Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 15,3 mkt-, en positiv
avvikelse mot budget om 10,4 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på
-6,0 mkr medan årsprognos för finansieringen ligger på +16,4 mkr.
Utfall,
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Yrkande
Björn Gillberg (HS) tilläggsyrkande:
Kommunchefen får uppdraget att till kommande sammanträde avge en
detaljerad redovisning angående budgetöverskridandena inom individstöd.
Redovisningen ska även omfatta under 2020 vidtagna åtgärder för att

uppnå budgetmål samt förslag till ytterligare åtgärder för att uppnå
budgetmål under 2021.

Beslutsunderlag
Månadsrapport per 31 december 2020
Socialutskottet 2021-01-19, § 7

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten, individstöd och kommunchefen
Justerare

Utdragsbestyrkare
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Au §12

Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till

2021

DnrKS2021/35/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Inventeringslistan för 2021 godkärms enligt följande:
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2 Det finansiella målet för självfmansieringsgrad, korrigeras till 52% för
2021 och 69% för perioden 2021-2023.
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Allmänna utskottet

Au §12
Sammanfattning av ärendet
I samband med bokslut 2020 har en sammanställning gjorts av pågående,

eller planerade men ej påbörjade, projekt:
tkr

Projekt

Kommentar

Ridhus/stall, Gylleby

2272

Pågående.

Stationärt reservelverk (på

l 067

Upphandlingen drog ut på tiden, leverans
väntas i början av 2021.

Brogården, inlcl. IT)

5000

Utredning pågår.

3000

Utredning pågår.

Säkring ras och skred

l 831

Pågående.

Bro över Frykensundet

11258

Pågående.

Skollokaler, SG/Södra

2000

Utredning pågår.

Energiförsörjnmg/utbyte av
värmesystem, SG/Södra

Viken
Matsal och tillagningskök,
Fryxellska området

Viken
Exploatering

912

Pågående.

943

Tryckstegriagsstation i Östanbjörke,

Torvnäs/Solbacka

VA

projektet färdigställs våren 2021 .
Totalt:

28283

Total budget för investeringar 2021 blir efter ombudgetering 99,9 mkr. I
samband med ombudgetering revideras det finansiella målet för 2021 som

gäller självfinansiering av investeringar från tidigare beslutat till 71% för
2021 och 75% för perioden 2021-2023, till 52% för 2021 och 69% för
perioden 2021-2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-28
Investeringslista

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Verksamhetschef SB

Justergre

Utdragsbestyrkare
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Allmänna utskottet

Au § 13

Slutredovisning av investeringsprojekt 2020
DnrKS2021/36/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Slutredovisningen av investeringsprojekt 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens riktlinjer för investeringsprocessen fi-amgår att de
investeringsprojekt som ska slutredovisas ska slutredo visas i samband med
årsredovisningen.
För 2020 är det bara ett projekt som ska slutredovisas, ny lokal

Industritekniska programmet på SG/Broby. Total budget för projektet var
15,5 mkt- medan utfallet blev 18,6 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse
om 3, l mkr.

Beslutsunderlag
Tjänstesb-ivelse 2021-01-28

Slutredovisning
Investermgslista

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Verksamhetschef SB

Utdragsbestyrkare

Justerare

'^
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2021-02-22

Bu§ll

Redovisning av ELSA-statistik läsåret 2019-2020
Dm-KS2021/79/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen av ELSA-statistik för läsåret 2019-2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
ELSA, Elevhälsodata sammanställd och analyserad, är en databas som
bygger på de elevhälsosamtal som skolsköterskorna årligen genomför i
länet. Elever i förskoleklass, år 4, år 7 och gy år l utgör underlaget.

Frågorna spänner över både livsstilsfrågor, upplevd hälsa och skolsituation
och har genomförts på samma sätt och med små variationer av innehåll

sedan läsåret 2011-2012. Man kan därför följa utvecklingen över tid och
enkäten kan data anses ha hög validitet då så gott som alla besvarar den.
I samtliga årskurser anger barnen att de i huvudsak trivs, att jämnåriga och

vuxna är trevliga och snälla och de får den hjälp de tycker sig behöva i
skolan. Högstadiet har goda betygsresultat och arbetsron i år 7 är bättre
jämfört tidigare år. Men fortfarande uppger cirka 20 procent av eleverna i
år 4 och i år 7 att de saJmar studiero.
Grundskolans förbättrade resultat kan i viss mån förklaras av arbetet med
skohiärvaro. Gmppen med mycket liten skolnärvaro har under de senaste

åren minskat rejält och de kan därmed också få betyg och möjligheter att
komma vidare till gymnasiet.
Elever i alla årskurser uppger att de har svårt att koncentrera sig, men
känslor av oro, nedslagenhet och ilska verkar ha gått ner i åldrarna och
färgar utfallet av sammanställningen. 29 procent av eleverna i år 4 anger
dessutom att de har huvudvärk ofta/varje dag vilket är oroande. För första
gången sedan resultaten började sammanställas läsåret 2011-2012 ligger

det sammantagna indexet för psykiskt välbefinnande lägre i Surme än i
länet.

Andelen elever i år sju som har druckit alkohol har ökat rejält och är
tillbaka på 2012 års nivå 26 procent. Samtidigt är det filer som provat
tobak. I gymnasiets år l är utvecklingen den motsatta. Tidigare insatser

mot bruk av tobak och alkohol har diskuterats och förberetts i syfte att
förebygga ett ökat bruk av alkohol och tobak. Bruket av tobak är samtidigt
en hälsoindikator för sämre mående.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-09

Powerpoint ELSA läsåret 2019-2020

Beslutet skickas till:
Enhetschef elevhälsan
Rektorerna

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Bug 13

Medborgarförslag om utemiljön på Prästbols förskola
Dnr KS2020/661/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens ytterområden.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på att förbättra utemiljön
vid Prästbol förskola. Enligt förslagsställaren finns för närvarande endast
en stor sandlåda och två trasiga gungor på förskolans rastgård. Utifrån
behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Prästbol, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-02-09
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §61

Medborgarförslag om att flytta turistbyrån till
"hotellet" (Selma Lagerlöf)
Dnr KS2020/149/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslag att flytta t.iristinformation till före detta Hotell Selma
Lagerlöf avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har mkommit om att fllytta turistinformationen från
biblioteket till före detta Hotell Selma Lagerlöf. Regelbundna
utvärderingar som kommunen genomfört sedan flytten 2017 visar att
besökarna är nöjda med placeringen.

Beslutsunderlag
Kultur- och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2020-03-1 l
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Kultur- och närmgslivsenheten

Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

14 (20)

2020-05-20

Allmänna utskottet

Au §65

Medborgarförslag om att sätta upp Ijusskyltar med
information om kultur, näringsliv, matställen med
mera
Dnr KS2020/147/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarforslaget om Ijusskyltar avslås, men kan tas upp igen när

kostnaden bedöms mera rimlig än i dagsläget och det finns utrymme i
kommunens budget.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren tycker att Sunne kommun ska göra som bland annat
kommunerna Kil och Säffle och sätta upp stora Ijusskyltar som talar om
vad det finns i kommunens kultur och affärsliv, matställen, med mera.
Sunne kommun har sedan 2002 en Ijusskylt placerad strax före den södra
infarten till Sunne centrum. Den är avsedd för marknadsföring av
arrangemang och budskap med allmänintresse.

Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategens tjänsteskrivelse 2020-04-07

Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2020-09-16

Albnänna utskottet

Au §106

Medborgarförslag om en samlad plats på fd hotell
Selma för Sunnes företagare att nå ut till turister
DnrKS2020/319/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarforslaget om att samla Sunnes resurser på en plats som är
lämplig att kommunicera med turister avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att samla Sunnes resurser på en
plats som är lämplig för att lämna kommunicera med turister, förslagsvis
på före detta hotell Selma. Enligt forslagsställaren så kan platsen fungera
som turistinfonnation, marknadsföring, försäljning av lokala produkter
med mera, ett slags turistmformation kombinerat med saluhall. Nuvarande
placeringar av turistmformation fungerar bra. Det är dock fallt tänkbart att
Sehna kan innehålla ytterligare en InfoPoiut beroende på vilken
verksamhet som kommer att bedrivas där men handel bör inte släppas från
centrum, utan i undantagsfall, enligt den handelsstrategi som kommunen
har.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-25
Medborgarförslag
Besöksnärmgsstrategi KS 2018/417
Handelsstrategi KS 2016/345

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och näringslivsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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2021-02-23

Socialutskottet

Su § 18 .

Medborgarförslag om kostnadsfria halkskydd för äldre
DnrKS2020/662/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget om att införa kostnadsfria halkskydd för äldre avslås.
Kostnaden för den enskilde är så låg att det inte bedöms vara något hinder
att själv införskaffa halkskydd.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att erbjuda kostnadsfria halkskydd
för äldre. Förslagsställaren anser att utomhusaktiviteter är bra för alla, då
det har gynnsamma hälsoeffekter och ökar välbefinnandet. För att

förebygga halkolyckor bland äldre behöver användandet av bräddar öka.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-09

Medborgarförslaget 2020-09-30

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Verksamhetschefför vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Su§19
Revidering av överenskommelse för personer med

psykisk funktionsnedsättnmg
DnrKS2021/66/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Revideringen av samverkansöverenskommelsen för personer med psykisk
funlctionsnedsättning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 5 kap 8a § och Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (2017:30) 16 kap 3 § ska Region Värmland ingå en
överenskommelse med kommunerna i Värmlands län om ett samarbete i
fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. I Värmlands län
ingicks en överenskommelse år 2012, denna överenskommelse har

förlängts i omgångar. Nu föreligger skäl att upprätta en ny
överenskommelse.

Beslutsunderlag
Bitr verksamhetschefs tjänsteskrivelse 2021-02-08
Bitr verksamhetschefs rapport 2021-02-08
Reviderad överenskommelse, region Värmland

Beslutet skickas till:
Bitr verksamhetschefindividstöd
Region Värmland

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN
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Sida

Sammanträdesdatum

Bildningsutskottet

9(11)

2021-02-22

Bu§14

Riktlinjer för skolpliktbevakning
Dnr KS2020/3 89/07
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för skolpliktsbevakning antas med redaktionella ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna klargör hur skolpliktsbevakning sker i Sunne kommun samt
hm- skolfi-ånvaro hanteras och följs upp. Riktlinjerna gäller för de skolor
där Sunne kommun är huvudman då inte annat anges.

Skolplikten inträder det år barnet fyller sex år och den ska börja fullgöras i
förskoleklass. Ansvaret för fullgörandet av skolplikten är tredelad mellan
vårdnadshavare, hemkommun och huvudman. Den som har vårdnaden om

ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Utifrån
kommunstyrelsens delegationsordning ansvarar skolchef och biträdande

skolchef för skolpliktsbevakningen. Varje månad sker kontroll av att alla
elever folkbokförda i Suane kommun har en skolplacering.

Skolpliktsbevakningen består dels av säkerställande att alla barn
folkbokförda i Sunne kommun har en skolplacering dels av skolans
närvarokontroll.
Samtliga grund- och gnmdsärskolor, både kommunala och fristående, är
skyldiga att rapportera frånvaro. När utredningen om en elevs frånvaro
mleds ska rektorn snarast se till att frånvaron anmäls till huvudmannen. För
elev från annan kommun anmäls frånvaron till elevens hemkommun.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan
huvudman än Suime kommun eller det hos en sådan huvudman har inletts
en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen snarast lämna uppgift
om detta till hemkommunen.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-01-26
Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Beslutet skickas till:
Skolchef
Rektorer grundskolan

Enhetschef elevhälsan

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Au §19
Avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark
Dnr KS2020/641/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Förslag till avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark antas. En

årlig uppräkning med KPI görs. Basmånad för indexuppräkning är oktober
månad föregående år.

2 Kommunfullmäktiges beslut om avgift för parkeringsplatser på
kommunal mark KF 2019-05-13 § 46 upphävs.
3 Kommunfullmäktiges beslut omtomtpriser 2016-06-20 KF § 94
upphävs.
4 Kommunfullmäktiges beslut om revidering av priser på småhustomter,

KF 2020-09-07 § 73 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun saknar idag dokument som reglerar prissättningen för
Surme kommuns mark. Därför har tekniska enheten arbetat fram ett
dokument som reglerar kommunens prissättning över olika typer av
markupplåtelser och försäljning.

Beslutsunderlag
Förslag till avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark 2021-02-08
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-08

Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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Allmänna utskottet

Au § 16
Statlig medfinansiering 2022 för cykel, trafiksäkerhet,
trimning och miljö, kollektivtrafik
DnrKS2021/70/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Ansökan om statlig medfmansiermg 2022 för ny gång- och cykelväg mot

Gullsby godkärms.
2 Svar angående förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2022-2024
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Väst inbjuder kommuner och Region Värmland att
söka statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar
och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Ansökan för statlig medfinans för 2022, svar ang förslag till åtgärder for
kollektivtrafik 2022-2024 - 2021-02-09

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Region Värmland Kollektivtrafik senast 26 mars 2021
Trafikverket senast 30 april 2021

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Allmänna utskottet

Au §17

Riktlinjer för byapeng - Per Branzén
Dm-KS2021/87/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för byapeng antas

Sammanfattning av ärendet
I beslutet om budget för 2021, med plan för 2022-2023, har en särskild pott
på 500 000 kr per år avsatts i syfte att utveckla Sunne kommun utanför den
centrala tätorten. Riktlinjer behövs för att tydliggöra vilka som kan söka,
hur pengarna får användas och hur de fördelas för att en positiv utveckling
ska uppnås i det aktuella området.

Beslutsunderlag
Kultur- och Näringslivschefens tjänsteskrivelse 2021-02-09

Riktlinjer för byapeng

Beslutet skickas till:
Kultur- och Näringslivsenheten

Utdragsbestyrkare
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Allmänna utskottet

Au §18

Föreningen Växtlust Värmland - LAG Leader Växtlust -

2021-2022
DnrKS2020/514/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt samarbete med Växtlust
Värmland och en förlängning av nuvarande programperiod för åren 2021-

2022 och medfmansierar med 340 000 kr årligen.
Sammanfattning av ärendet
Växtlust Värmland har inkommit till Sunne koinmun och övriga fem
medverkande kommuner med en förfrågan om att delta i en förlängning av
det nuvarande Leaderområdet och programperioden 2014-2020 under
ytterligare 2 år, 2021-2022.
Under perioden 2014-2020 har det i Sunne kommun startat upp elva
Leaderprojekt. Den totala projektbudgeten för dessa elva projekt har under
perioden varit 10.516.163 kronor. Av den summan har Sumie kommun
bidragit med 340.000 kronor per år, totalt 2.380.000 kronor. Förutom den
summan har ytterligare 55.000 kronor betalats samt 81.434 kronor i
offentliga resurser for vissa av de elva projekten. Därtill finns fyra projekt
som alla de sex kommunerna har deltagit i.

Medel för Leader finns sedan tidigare avsatta i 2021 års budget och i
långtidsbudgeten för 2022.
Beslutsunderlag
EU-samordnarens tjänsteskrivelse 2021-01-15

Sammanställning av Leaderprojekt 2014-2020
Preliminär budgetfördelning, SJV
Förslag fördelning budget 2021

Beslutet skickas till:
Näringslivsenheten
Ekonomienheten
LAG- LeaderVäxtlust

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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