KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-27

Sida

1(2)

SUNNE KOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 4 maj 2021, kl 08:30-12:30
Plats: Där Väst, kommunhuset och digitalt

Föredragningslista
• Upprop
• Val avjusterare
• Godkännande av föredragningslista
Nr Ärenden

au §

Budgetuppföljning per 2021-03-31 - Linn Sohl, kl 08:35-08:45
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11 Motion om att införa "Huskurage, en policy vid oro för våld i nära
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12 Motion om förskoleverksamhet i västra flygeln på före detta hotell
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16 Folkhälsoplan för Värmland 2021-2029
17 Revidering av förbundsordning för Fryksdalens Samordningsförbund
18 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
19 Informationsärenden
20 Eventuellt övriga ärenden

Kristina Lundberg Gunilla Nyström
Ordförande Sekreterare

§

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

5(28)

2021-03-24

Allmänna utskottet

Au §26

Upphandlingspolicy för Sunne kommun
DnrKS2020/727/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Upphandlingspolicyn antas med redaktionella ändringar
2 Upphandlingspolicyn ersätter tidigare gällande policy som antogs av
fullmäktige 2014-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer antogs 2014.
Kommunens upphandlmgspolicy med tillhörande riktlinjer har omarbetats
och uppdaterats i syfte att tydliggöra och anpassa texten till dagens krav
och önskemål om hantering. Även en ny rutin för direktupphandling har
tagits fram.

Förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer har gått på remiss till
kommunens bolag. Bolagen inkommer med eventuella synpunkter under
mars månad.

Förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer presenteras på
Näringslivsrådet 21 jan. Näringslivsrådet har inte inkonunit med några
synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-05
Upphandlingspolicy
Riktlinjer för upphandling - ej direktipphandling
Rutin för direktupphandling

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Verksamhetschefer/skolchef
Upphandlare
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-03-24

Allmänna utskottet

Au §27

Riktlinjer för upphandling - ej direktupphandling
Dnr KS2020/728/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Riktlinjer för upphandling antas med redaktionella ändringar
2 Riktlinjerna ersätter tidigare gällande riktlinjer som antogs av fullmäktige
2014-04-28.

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. Även en ny rutin för direktupphandling har
tagits fram.

Förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer har gått på remiss till
kommunens bolag. Bolagen inkommer med eventuella synpunkter under
mars månad

Förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer presenteras på
Näringslivsrådet 21 jan. Närmgslivsrådet har inte inkommit med några
synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-05

Upphandlingspolicy
Riktlinjer för upphandling - ej direktupphandling
Rutin för direktupphandling

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer/skolchef

Upphandlare
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-04-21

Alhnämia utskottet

Au §59

Finanspolicy
Dnr KS2020/73 8/03
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Finanspolicyn antas med redaktionella ändringar under punkt 8.
2 Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av kommun-

fullmäktige 2013-11-25.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy antogs 1992 med senaste revideringen gjord 2013.

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

gjort justeringar utifrån kommunens specifika förutsättningar.
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.

Beslutsunderlag
Fmanspolicy
Tj änsteskrivelse 2021 -03 -29 .

Beslutet skickas till:
Ekonomienlieten

Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-03-23

Socialutskottet

Sug 43
Rem issförf rågan regionalt behandlingshem för unga Värmlands läns vårdförbund
DnrKS2020/291/01
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Värmlands läns vårdförbunds förslag till länsgemensamt akut-, utrednings-

och behatidlmgshem för unga med missbmksproblem godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns vårdförbund har justerat tidigare förslag och sammanställt
ett nytt förslag gällande ett länsgemensamt akut- utrednmgs- och

behandlingshem för unga med missbruksproblem. Den frågeställning som
kommunen hade vid tidigare beslut har utretts och klargjorts vilket innebär
att verksamheten kan ta emot både frivilligplaceringar och
tvångsplaceringar. Förslaget är atf länets 16 kommuner samt Region

Värmland via vårdförbundet driver ett HVB-hem för målgmppen. Syftet är
en sammanhållen vårdkedja som bidrar till ökad samverkan och kvalité för
målgruppen. Förslaget iimebär 14—16 platser, varav 4 akutplatser och 1012 utredmngs^ehandlmgsplatser som finansieras av dygnskostaaden vid

en placering. Dygnskostnaden beräknas första året att vara ca 4200 kr/dygn
och. därefter med förväntad ökat antal beläggning en dygnsavgift på 3500
kr/dygn.
Sunne kommuns behov är i snitt max l placering per år oftast lägre.
Verksamlieten ser dock fördelarna med ett gemensamt HVB-hem i länet,

dels vinster med den sammaahåUna vårdkedjan som ofta brister vid
placeringar dels möjligheten till fortsatt skolgång inom kort.
Beslutsunderlag
Bitr verksaBalietscliefens tjänsteskrivelse 2021-03-08

Remissförslag gällande regionalt utrednings- och behaadlmgshem för unga
med missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdeloing för unga upp
till 18 år, Värmlands läns vårdförbund

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Verks amhetschef Individstöd
Bitr verksamhetscheflndividstöd
Värmlands läns vårdförbund

Justerare

~w^

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

23 (41)

2021-04-06

Kommunstyrelsen

Ks §54
Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med
riktlinjer för alternativ tjänstepension och löneväxling
DnrKS2019/591/02
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering och tas upp av
kommunstyrelsen i maj.

Sammanfattning av ärendet
Pensionspolicy och tillhörande riktlinjer för löneväxling och alternativ
pensionslösning behöver uppdateras då det har framkomrait att det är högst
tveksamt om det går att erbjuda en så pass bred grupp av anställda alternativ KAP-KL. Detta gäller framåt i tiden. De anställda som redan har
förmånen, påverkas inte av den nya rekommendationen.

I KAP-KL avtalet har-dei aldrig fumits någon riktigt tydlig definition på
vilka som kan erbjuda~s~en alternativ lösning. Att välja gruppen med
pensionsunderlag över 8,5 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
Complianceavdebing har nu tittat närmare på detta och även ställt frågor
till SKR. Av de svar som har kommit ifrån 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 anlednmgen avråder Söderberg & Partner nu
koimnunen att fortsätta erbjuda denna lösning för en så pass stor grupp.
Personalenhetenhar därför tillsammans med Söderberg & Partner reviderat

befintlig pensionspolicy samt tilUiörande riktlinjer för löneväxling och
alternativ pensionslösmng.
Ärendet återremitterades av kommunfuUmäktige 2021-02-15 för vidare
utredning.

Beslutsunderlag
AUmäana utskottet 2021-03-24, § 37
Personalchefens tjänstesknvelse 2021-02-23

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

Beslutet skickas till:
Personalenheten

Utdragsbestyrkare

Justerare

/,

^
^1

SUNNE KOIV1MUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §50
Medborgarförslag om att borra ny vattenbrunn på
Tossebergsklätten
Dnr KS2020/150/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat, då Sunne Fastighets AB har i uppdrag
att ta fram en underhållsplan för Tossebergsldättens restaurang.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att borra ny vattenbrumi till Tossebergsklättens restaurang. Detta skulle göra att lättare för
arrendatorema att sköta restaurangen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Medborgarförslag
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

7(17)

2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §51
Medborgarförslag om utegym i Lysvik
DnrKS2017/648/08
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget besvaras med att kommunen är positiv till projektet
som bygger på att det genomförs i föremngsregi, med kommunal medfinansiering och på kommunens mark.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag att Sunne kommun ska

bygga ett utegym i Lysvik mellan skola och idrottshall med motivering att
många vill ha det, och att utegym byggs som aldrig förr på större orter.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2018-04-1 l för komplettering
med kostnadsuppgifter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2021-03-29

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

8(17)

2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §52

Medborgarförslag om lekpark i Lysvik
Dnr KS2020/481/08
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens ytterområden.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekplats i Lysvik har lämnats in. Förslagsställaren
önskar lekplats eller bättre lekmöjlighet på Lysviks skola.
En tidigare utredning av verksamheten Samhällsbyggnad visade att
Samhällsbyggnads budget för lekplatser är begränsad och man ser inga
möjligheter att öka tillgängligheten till lekplatser i kommunens alla delar.
Förskolor och skolor är ingen allmän plats. Detsamma gäller för förskoleoch skolgårdar under verksamhetstid. Den främsta anledningen till att
skolor och förskolor inklusive dess gårdar inte är allmänna platser är att
säkerställa barns och elevers rätt till en trygg och säker miljö. Verksamhetstiden är för närvarande 06.00 - 18.00. Övrig tid är gårdarna således

tillgängliga för allmänheten.
Vad gäller bättre lekmöjligheter på skolgården, har en översyn och kartläggning påbörjats. Kartläggningen ska ligga till grund för lokala generella
riktlinjer för kommunens förskole- och skolgårdar med syfte att få en samsyn i kommunen som underlättar planering, utfomming och skötsel ur ett
bamperspektiv. Målsättningen är att förskole- och skolgårdar har utemiljöer som är trygga och stimulerande ur ett lärande- och bamperspektiv.
Utifrån behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Lysvik, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2021-04-07
Medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

9(17)

2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §53

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

2 Ärendet överlämnas till Sunne Fastighets AB för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inlämnat en motion där man yrkar att huskurage ska införas
i alla boendefastigheter som ägs av Suime Fastighets AB och av Sunne
kommun.

Huskurage syftar till att förebygga våld i nära relationer. Smme kommun är

för sin del positiv till förslaget.
Frågan hör hemma hos Sume Fastighets AB, som ägare och förvaltare av
ett boende- och lägenhetsbestånd i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Motion om huskurage från Liberalerna

Beslutet skickas till:
Liberalerna

Sunne Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

10(17)

2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §54

Motion om förskoleverksamhet i västra flygeln på före
detta hotell Selma
DnrKS2020/298/07
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där man yrkar att den nordvästra

flygelbyggnaden på före detta hotell Sehna Lagerlöf byggs om till förskoleverksamhet.
Sumie Fastighets AB, som äger byggnaden, har bland aimat utifrån
kommunens lokalbehov genomfört ett programarbete för fastigheten. Den

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Motion från Liberalerna

Beslutet skickas till:
Liberalerna

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

11(17)

2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §55

Motion om en tillgänglig kommunal verksamhet
DnrKS2017/581/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har i en motion yrkat att lokaler där kommunen har sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av kommunfull-

mäktige 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-28
Motion inlämnad 2017-09-04

Beslutet skickas till:
Liberalerna i Sunne

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §56

Motion om byskolegaranti i kommunstrategin
Dnr KS2019/547/07
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen 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 kommunstrategin.
Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att
innan dess revidera strategin enligt yrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokratema yrkar på att kommunfullmäktige inför en byskolegaranti genom att återinföra en text från tidigare kommunstrategi.
Nuvarande kommunstrategi är antagen av Kommunfallmäktige 2014-0526, § 51 och Sunne kommun har inte för avsikt att revidera den före 2025.

Yrkande
Kristina Lundberg (C): Motionen anses besvarad

Björn Gillberg (HS): Motionen bifalls
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kristina Lundbergs (C) förslag och Björn Gillbergs
(HS) förslag mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller
Kristina Lundbergs (C) förslag.
Beslutsunderlag
Motion om en ny byskolegaranti i kommunstrategin
Kommunchefens tjänstesknvelse 2021-04-07

Beslutet skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2021-04-21

Allmänna utskottet

Au §57

Antagande av detaljplan för fastigheten Leran 3:34,
Domarevägen, Tingshuset
DnrKS2019/384/04
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Förslag till detaljplan för Leran 3:34, Tingshuset godkänns av kommunstyrelsen och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande, enligt
Plan- och bygglagen 5 kap. 27 §.
2. Granskningsutlåtandet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan omfattar Tingshuset med tillhörande tomt i centrala
Sunne samt del av kommunens gatufastighet, planområdet 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.
Inkomna synpunkter firån granskningen har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
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

