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• Upprop
•

Val av justerare

•

Godkännande av föredragningslista

Nr

Ärenden

1

Budgetuppföljning - Linn Sohl

2

Omfördelning av ram -

3

Partiell inlösen av pensionsskuld 2021 -

4

Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll -

5

Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS kvartal 3 2021 -

6

Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa mellan Region
Värmland och kommunerna -

7

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 -

8

Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av systemstöd för
elevhälsa - drifts- och servicenämnden -

9

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter
2022 - förskola, skola -

10

Bidrag för gymnasieelevers resor 2022 -

11

Motion om utveckling av industriprogrammet att innefatta utbildning om
konvertering av bilar -

12

Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 9 § skollagen -

13

Försäljning av del av fastigheten Sunne Prästgård 1:39 - Solcellspark -

14

Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 2021-2023 -

15

Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på Furugatan, Sunne -

16

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 - Avfallstaxa -

17

Vatten- och avloppstaxa 2022 - VA-avgift -

18

Revisorernas granskning av implementeringen av FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) -

19

Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins
genomförande - Tillägg till Samverkansavtal Värmland -
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20

Framtida etableringsfunktion i Värmland -

21

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter -

22

Energipolicy för Sunne kommun -

23

Årshjul kommunstyrelsen 2022 -

24

Redovisning av delegeringsbeslut -

25

Information från verksamheten -

Kristina Lundberg (C)
Ordförande

Anna Bryntesson
Sekreterare
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Ärende 1

Budgetuppföljning
Dnr KS/2021:72

Förslag till beslut
Budgetuppföljning per september 2021 godkänns.
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Ärende 2

Omfördelning av ram
Dnr KS/2021:9
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Verksamheternas ramar omfördelas enligt följande resultatbudget:

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen förslår omfördelning där kostenheten får rambudget.
Omfördelningen innebär att en budgetram ersätter den interndebitering
som sker idag, vilket minskar den interna administrationen. Att
kostverksamheten har en ram, istället för att interna intäkter täcker
kostnaderna, medför också att den totala kostnaden för kommunens
kostverksamhet samlas och hanteras i en helhet.
Under 2021 har förvaltningen rekryterat en socialchef för
verksamhetsområdena vård och omsorg samt individstöd. Då
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verksamheterna fått en gemensam chef, föreslås även verksamheternas
respektive ramar att slås ihop.
I förslaget flyttas även ram för bilpool från samhällsbyggnad till
socialtjänsten, samt några tjänster som bytt enhet/verksamhetsben.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Resultatbudget
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Ärende 3

Partiell inlösen av pensionsskuld 2021
Dnr KS/2021:592
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Offert från KPA om 4,5 mkr för partiell inlösen av pensionsskuld antas.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att minska framtida kostnader och därmed öka det framtida
ekonomiska utrymmet, föreslås del av prognosticerat resultat för 2021 att
användas till partiell inlösen av kommunens pensionsskuld.
Per 2021-08-31 är ansvarsförbindelsen 219 mkr. Kommunfullmäktige
antog 2003 en plan om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen, den del av
pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, de år som resultatet
medger det. Från och med budget 2022 finns årlig partiell inlösen med
som ett finansiellt mål.
Offerten om 4,5 mkr innebär en minskad årlig pensionskostnad om ca 200
tkr/år from 2030/2031.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Offert KPA
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Ärende 4

Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll
Dnr KS/2021:551
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1 Intern kontrollplan 2022 för kommunledningsstab och samhällsbyggnad
antas enligt följande:
Kommunledningsstab
Process
Styrdokument
(rutin/system)

Kontrollmoment

Barnkonsekvensanalys

Att rutinen följs

Budgetuppföljning

Riktlinjer för barnkonsekvensanalys
Ekonomistyrningsprinciper

Avtalstrohet

Upphandlings-policy

Uppföljning av
avtalsleverantörer

Upphandlings-policy

Samhällsbyggnad
Process
(rutin/system)

Uppföljning av hur väl
månatliga årsprognoser
stämmer mot bokslut, på
verksamhetsnivå
Kontroll av att gällande
ramavtal används vid inköp
Kontroll av avtalsvillkor

Styrdokument

Kontrollmoment

Köp/sälj/upplåtelser av
fastigheter
Möjliggörande kommun

Policy och riktlinjer mark

Upphandlingspolicy

Policy, riktlinjer och rutiner

Att handläggningsrutinerna
följs
Att rutiner för VA och
spillvatten följs
Att policy, riktlinjer och
rutiner följs

Rutiner och riktlinjer VA

2 Förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens möte 30
november utreda om uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
ska ingå i internkontrollplanen eller årshjulet.
3 Förslaget om kontrollpunkt gällande försörjningsstöd läggs under
socialtjänst.
Sammanfattning av ärendet
Enligt av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll ska
varje nämnd/styrelse årligen upprätta en intern kontrollplan. Syftet med
intern kontroll är att säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Ärendet är berett i utskotten, där förslag till kommunstyrelsen tagits fram.
Vid beredningen har hänsyn tagits till kontrollkostnad och kontrollnytta,
en bedömning har gjorts av både ekonomiska faktorer samt vikten av att
upprätthålla förtroende för verksamheten hos olika intressenter.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
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Uppföljning intern kontroll 2021
Förslag till intern kontrollplan för 2022
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Ärende 5

Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS
kvartal 3 2021
Dnr KS/2021:272
Kommunstyrelsens beslut
Rapport av inkomna avvikelser enligt SoL och LSS tredje kvartalet 2021
godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Om en verksamhet inte når upp till krav och mål i föreskrifter och beslut,
föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Identifierade
avvikelser ska dels åtgärdas, dels ska processer och rutiner ses över så att
den som bedriver verksamheten med stöd av dem kan säkra att en inträffad
avvikelse inte inträffar igen (Socialstyrelsen 2011, Handbok
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete s 25).
Avvikelsehanteringen är både ett krav utifrån Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2011:9) och en del av kvalitetsarbetet enligt Lex Sarahlagstiftningen. Avvikelsernas syfte är att upptäcka brister i ett tidigt skede
innan det gått så långt att situationen kan riskera att bli eller blir ett
missförhållande.
Under tredje kvartalet 2021 rapporterades totalt 49 händelser från
verksamheterna för vård och omsorg samt individstöd vilket är på samma
nivå som för tredje kvartalet 2020. Av dessa rapporterades 3 händelser
enligt Lex Sarah vilka ledde till två internutredningar.
Beslutsunderlag
Socialt ansvarig samordnares rapport 2021-11-09
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Ärende 6

Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa
mellan Region Värmland och kommunerna
Dnr KS/2021:155
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Årlig uppföljning gällande måluppfyllelse i enlighet med interna
samverkansdokument redovisas på kommunstyrelsen med start
2023 i samband med redovisning av ELSA-statistiken.
2. Förslag på följande processindikatorer godkänns:
- Andel skickade remisser från socialtjänst, skola och
ungdomsmottagning till Barn- och ungdomspsykiatrin/
Vuxenpsykiatrin som leder till insats.
- Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både
skolan och socialtjänsten deltar.
- Antal bokade och genomförda SIP-möten med barn och unga
samt vårdnadshavare där skolan, socialtjänsten och Barn- och
ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar.
- Andel hänvisningar till Första linjen från skolan och
socialtjänsten som leder till insats från Första linjen.
- Antal bokade och genomförda konsultationer/rådgivande
kontakter som skola och socialtjänst har med Första linjen eller
Barn- och ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorer i Region
Värmland och kommunrevisorer i de värmländska kommunerna genomfört
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. På uppdrag av
revisorerna genomfördes granskningen av Helseplan.
Syftet var att bedöma om samverkan mellan kommun och region samt
inom kommun är ändamålsenligt för att möta psykisk ohälsa hos barn och
unga. I granskningen framkommer att samverkan i huvudsak sker i
enlighet med upprättade avtal, överenskommelser och styrdokument.
Dock saknas dokumenterad uppföljning som styrker ändamålsenlig
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse 2021-10-28
Följebrev beträffande länsgemensam granskning av barn och ungas
psykiska hälsa
Helseplans granskningsrapport
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga
med psykisk ohälsa, sidorna 78-82
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Ärende 7

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024
Dnr KS/2021:621
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I Värmland har ett arbete med revidering av tidigare analys och handlingsplan, stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020,
pågått under 2020 och första delen av 2021.
Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i
Värmland. Efter synpunktsrunda i mars på planen till verksamheter i
kommun och regionens olika verksamheter samt till brukar- och
anhörigföreningar och samordningsförbund m fl, har justeringar skett
utifrån inkomna synpunkter.
Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen,
Nya perspektiv den 10:e maj 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024
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Ärende 8

Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av
systemstöd för elevhälsa - drifts- och
servicenämnden
Dnr KS/2021:595
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Sunne kommun såsom samverkande part i den gemensamma driftsoch servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt
Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa.
2. Sunne kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om
drift, service, support och/eller utveckling av system för elevhälsa.
Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Sunne kommun
ingår i, har beslutat om inriktningsbeslut för gemensamt
upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.
Inriktningsbeslutet syftar till att delta i ett gemensamt upphandlingsprojekt
(start under kvartal 1, 2022) som utreder nytta och värde med gemensamt
systemstöd och vilka förutsättningar som finns för gemensam
upphandling. Beroende på utfall från arbetet kommer projektgruppen
skicka ut en förfrågan om deltagande i en kommande upphandling, denna
förfrågan skickas då till samtliga parter i nämnden.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-08
DSN/2021:10 § 8 2021-09-17
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Ärende 9

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2022 - förskola, skola
Dnr KS/2021:601
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till fristående
verksamheter fastställas enligt nedan, med komplettering av
riksrekryterande program.
2. Ersättning för elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår under
maximalt tre läsår.
3. Ersättning för gymnasieelever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall
och anpassas till det antal poäng som återstår.
4. Ersättning för grundsärskola, gymnasiesärskola och IM-program är
lägsta pris, beslut fattas i varje enskilt fall.
Interkommunal
ersättning
kr/barn/elev

Bidrag till
fristående
verksamheter
kr/barn/elev

122 754

130 755

33 862

36 297

Förskoleklass

64 955

68 852

Grundskola, årsk 1–6

84 059

89 102

210 412

223 037

499 091

529 036

94 282

99 939

231 723

245 627

533 202

565 194

231 620

245 517

145 357

154 079

programmet, inkl. transport

185 601

196 737

Industritekniska programmet

170 627

180 865

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1–6
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1–6
Grundskola, årsk 7–9
Grundsärskola, årsk 7–9
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7–9
Gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet
Fordons-, och transportprogrammet, exkl. transport
Fordons-, och transport-
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Naturvetenskapliga
programmet

127 263

134 899

131 415

139 300

Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan

kr/elev

Industritekniska programmet,
produkt och maskinteknik

159 413 uppräknas med skolindex
för 2022 (skolindex brukar
publiceras i början av december).

Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program,

kr/elev

Gymnasiesärskola, Naturbruk

399 466

IM, Naturbruksprogrammet

267 668

IM, Industritekniska programmet

186 456

IM

137 638

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunerna fatta beslut om interkommunal
ersättning (IKE) och bidrag till fristående verksamheter.
Värmlandskommunerna och Åmål har en gemensam beräkningsgrund som
följer bestämmelserna i skollagen (2010:800), och de kompletterande
bestämmelser i Skolförordningen (2011:185) 14 kap,
Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap, samt underlagen i
propositionerna 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och
2009/10:157 (Bidragsvillkor för fristående verksamheter). För att beslut
om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom
förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42
§ förvaltningslagen [2017:900]. FL).
Utöver ovanstående ersättningsbelopp kan i vissa fall, i samråd med
barnets/elevens hemkommun, ersättning tas ut för extraordinära särskilda
stödåtgärder i form av tilläggsbelopp/extraordinärt särskilt stöd, se
kommunens riktlinjer för tilläggsbelopp/ersättning för extraordinärt
särskilt stöd. Ansökan och bedömning sker i varje enskilt fall.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse
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Ärende 10

Bidrag för gymnasieelevers resor 2022
Dnr KS/2021:602
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bidrag till enskild anslutningsresa med buss eller tåg, färdväg mellan
bostad och skola om minst 6 km: 235 kr/månad.
2. Kontant reseersättning ges till elev som inte kan åka med buss eller tåg,
avstånd mellan bostad och skola enkel resa om minst:
6 km
493 kr/mån
13 km
636 kr/mån
19 km
793 kr/mån
27 km
976 kr/mån
36 km
1 154 kr/mån
46 km
1 326 kr/mån
56 km
1 434 kr/mån
66 km
1 479 kr/mån
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen 15 kap 32§ är elever som inte får inackorderingsbidrag
berättigade till resebidrag till och från hemmet. Bidraget ses som ett stöd
och ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslut om stöd.
Beslut om stöd fattas av skolan i varje enskilt elevärende.
Endast elever som inte får inackorderingsbidrag är berättigade till
resebidrag.
Ersättningen räknas upp med skolindex varje år.

Beslutsunderlag
Skolchef
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Ärende 11

Motion om utveckling av industriprogrammet att
innefatta utbildning om konvertering av bilar
Dnr KS/2021:568
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna, Eva Hallström, yrkar i en motion 2021-10-08 att
Industritekniska programmet ska utvecklas att innefatta utbildning om
konvertering av bilar till mer miljövänligt bränsle.
Industritekniska programmet har inte ett programinnehåll eller någon
nationell inriktning som möjliggör ett kursinnehåll i den riktning
motionären föreslår. Det nationella program som bör vara aktuellt är
Fordons- och transportprogrammet, Inriktning Personbil. Denna utbildning
erbjuds inte inom Sunne Gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Intendentens tjänsteskrivelse 2021-11-02
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Ärende 12

Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 9 §
skollagen
Dnr KS/2021:626
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om fjärrundervisning i modersmål för elever i
grundskolan årskurs 1 – 6 i Lysvik, Gräsmark, Prästbol och Svensby
skolor samt Klättenskolan. Beslutet gäller för läsåret 2021/22.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 21 kap. 9 § ska huvudmannen fatta beslut om
fjärrundervisning. Fjärrundervisning får, enligt samma lag 21. Kap § 3
användas om elevunderlaget för en viss skola är så begränsat att ordinarie
undervisning inom skolenheten leder till såväl organisatoriska som
ekonomiska svårigheter. Vid kommunens mindre skolenheter är
elevunderlaget för modersmålsundervisning begränsat. Enligt
skolförordningen 5a kap. får fjärrundervisning användas vid undervisning i
modersmål.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-09

Sida

18 (30)
Ärende 13

Försäljning av del av fastigheten Sunne Prästgård
1:39 - Solcellspark
Dnr KS/2021:623
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun säljer del av fastigheten Sunne Prästgård 1:39 för 1
kr/kvm till Fryksdalskraft AB orgnr 559341-6554 under bildande.
Sammanfattning av ärendet
Ett företag i Sunne vill etablera en solcellspark. En solcellspark bör
anläggas på plats som inte är lämplig för byggnation. Efter utredning av
flertalet platser bedöms den mest lämpliga platsen för solcellspark vara
norr om Sunne tätorts reningsverk. Värdering av marken visar på ett pris 1
kr/kvm. Köparen står för kostnader rörande fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-05

Sida

19 (30)
Ärende 14

Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 20212023
Dnr KS/2021:597
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Reviderad Cykelplan antas.
2. Prioritering av kommande sträckor antas enligt följande:
1.Borgeby-Torsberg
2. Sunne-By
3. Prästbol, söderut
4. Lysviks tätort, norrut
5. Norrgårdsgatan
6. Sunne-Holmby
7. Smidesvägen-Brårudsallén
Sammanfattning av ärendet
I syfte att uppdatera cykelplanen utifrån utförda sträckor och tillkommande
sträckor revideras cykelplanen vartannat år.
En Cykelplan är ett helhetsgrepp över Sunne kommuns behov av nya
gång- och cykelvägar. Det är ett verktyg för att skapa tillgänglighet,
trafiksäkerhet och förbättra folkhälsan. Revideringen av Cykelplanen
innebär att byggda sträckor tas bort ur Cykelplanens bilaga, och nya
sträckor tillkommer utifrån upptäckta behov samt inkomna
medborgarförslag och motioner. Revideringen innebär också att
prioriteringen kan komma att ändras längs med att cykelnätet byggs ut.
Anledningen till att Cykelplanen togs fram 2017 var att Sunne kommun
behövde ett verktyg för att hantera inkommande medborgarförslag och
motioner rörande cykelvägar på ett likvärdigt sätt och prioritera utifrån
framtagna ramar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till cykelplan och Bilaga – Översiktlig projektering av gc-vägar
2021
Barnkonsekvensanalys 2021-10-22
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Ärende 15

Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på
Furugatan, Sunne
Dnr KS/2021:487
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med anledning av de två trafikmätningar som
gjorts på gatan som visat på en trafikrytm som hålls inom tillåten
hastighet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att någon form av farthinder, gupp,
blomlådor etc. sätts upp på Furugatan neråt mot Frykenvägen. Argumenten
för förslaget är att flera barnfamiljer bor längs den aktuella vägen och
hastigheten hålls sällan. Korsningen ut från Vallgatan och Zandergatan gör
också att bilarna kommer snabbt ut från de gatorna via Furugatan ut mot
Frykenvägen. Även om kommunen inte sätter upp farthinder kan invånare
som ändå vill ha en hastighetsdämpande åtgärd ansöka om att själva sätta
ut blomlådor på gatan. Ansökan görs hos Tekniska enheten.
Beslutsunderlag
Tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Barnkonsekvensanalys 2021-11-02
Trafikmätning Furugatan oktober
Trafikmätning Furugatan november
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Ärende 16

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för
2022 - Avfallstaxa
Dnr KS/2021:476
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 och framåt
fastställs.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2022 föreslogs att höja renhållningstaxan med 6 %. För
normalvillan blir höjningen 130 kronor/år. Avgiften för slam höjs med 4%
enligt budgeten för 2022. För normalvillan blir ökningen 80 kr/år.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 och
framåt.
Diagram över kostnadsutvecklingen på utsläppsrätter
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Vatten- och avloppstaxa 2022 - VA-avgift
Dnr KS/2021:326
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bruknings och anläggningsavgifter höjs med 4%
2. Anläggningsavgifter i samband med VA utbyggnad höjs med
ytterligare 8 350 kr per anslutning
3. Dokumentet VA-taxa 2022 antas
Sammanfattning av ärendet
Ökade kostnader för el, kemikalier, material, löner, köpta tjänster,
kapitalkostnader, ledningsrätter, intrångsersättning mm samt kommande
reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar gör att avgifterna måste
höjas
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till VA-taxa 2022
Svenskt Vatten taxestatistik 2021, samt framtida investeringsbehov
Sammanställning och prioritering vid VA utbyggnad
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Revisorernas granskning av implementeringen av
FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen)
Dnr KS/2021:340
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bedömer att revisorernas granskning delvis är riktig.
Förvaltningen får i uppdrag att:
- säkerställa att övergripande styrdokument antas och implementeras
i verksamheterna.
- fortsätta systematisera arbetet, inklusive metodstöd, för att
säkerställa att barnrättsperspektivet tillämpas i arbets- och
beslutsprocesser som berör barn.
- inför att nya lagar träder i kraft säkerställa att organisationen är väl
förberedd.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Sunne kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
implementeringen av barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i
Sverige. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är
att ett arbete till viss del har påbörjats inom kommunstyrelsen för att
säkerställa att verksamheterna lever upp till de krav som anges i
barnkonventionen. Revisorerna bedömer dock att åtgärder kvarstår för att
säkerställa att barnkonventionen implementeras i sin helhet.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:
- säkerställa att övergripande styrdokument antas och implementeras
i verksamheterna.
- fortsätta systematisera arbetet, inklusive metodstöd, för att
säkerställa att barnrättsperspektivet tillämpas i arbets- och
beslutsprocesser som berör barn.
- stärka och strukturera uppföljningen av arbetet som rör
tillämpningen av barnkonventionen.
- säkerställa att berörda tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper
avseende hur de förväntas arbeta utifrån barnkonventionen.
- inför att nya lagar träder i kraft säkerställa att organisationen är väl
förberedd.
Beslutsunderlag
Revisorernas granskning
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Överenskommelse om gemensamma resurser för
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till
Samverkansavtal Värmland
Dnr KS/2021:620
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till
Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 januari 2022
Sammanfattning av ärendet
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och
uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft
samtidigt som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och
verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region
Värmlands balansräkning. I samma process övertog också nya Region
Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett
helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under
2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess
inom ramen för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de
gemensamma resurserna.
De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr.
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över
möjligheten att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta
gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och
Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till
Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan
ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur.
Arbetet har resulterat i ”Överenskommelse om gemensamma resurser för
Värmlandsstrategins genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra
ett tillägg i form av en bilaga till ”Samverkansavtal Värmland”
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober
2021. Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16
kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra att
överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins
genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland
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Framtida etableringsfunktion i Värmland
Dnr KS/2021:467
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun ställer sig bakom förslaget till avtal.
Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.
Sammanfattning av ärendet
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal
om en gemensam etableringsfunktion.
Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med
Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist
och kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets
arbetsutskott den 29/10.
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett
ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en
del av finansieringen enligt avtalsförslaget.
Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och
regionfullmäktige.
Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28, § 165
Rapport Etableringsfunktion Värmland 2021-02-05
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Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
Dnr KS/2019:580
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner är enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
Lagen ringar in fem rättighetsområden:
1. Information om rättigheter.
2. Skydda och främja minoriteters språk och kultur.
3. Ge minoriteter inflytande i frågor som rör dem.
4. Äldreomsorg på minoritetsspråk.
5. Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.
Dessa riktlinjers syfte är att vägleda förvaltningen i arbetet med
minoritetslagen.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
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Energipolicy för Sunne kommun
Dnr KS/2019:518
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Energipolicyn för Sunne kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I
den ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.
Beslutsunderlag
Energi– och miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018 - 2030
Energipolicy
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Årshjul kommunstyrelsen 2022
Dnr KS/2021:360
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Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KS/2021:49
Förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Samhällsbyggnadsärenden
KS 2021:520 Lokala trafikföreskrifter 2021 nr 4
KS 2021:577 Nyttjanderättsavtal Sunne Brårud 1:29, 1:32
KS 2020:324 Ansökan om lantmäteriförrättning Vitteby 1:15 och Häljeby
1:58
KS 2020:322 Ansökan om lantmäteriförrättning P-O Henriksson Gräv AB
KS 2021:377 Ansökan om lantmäteriförrättning ARE Noret AB
KS 2021:239 Yttrande enligt ordningslagen nr 33
Bildningsärenden
KS 2020:676 Beslut om distansundervisning nr 32-34
KS 2020:732 Redovisning till Skolinspektionen
Sociala ärenden
KS2021/24/20 Beslut om avgift för hemtjänst, lista nr 11
KS2021/25/01 Beslut om avgift för korttidsboende/svikt/växelvård,
lista nr 12
KS 2021:668 Yttrande om antagande i hemvärnet nr 2
Kommunledningsstabens ärenden
KS 2021:596 Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet nr 4
KS2021:61 Öppethållandevid kommunkontoret julhelgen 2021
Upphandlingar
Inga delegeringsbeslut att redovisa.
Ordförandebeslut
KS 2020:429 Ordförandebeslut remissvar avseende vattenmyndigheternas
förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning
Protokoll
Socialutskottets protokoll 2021-11-16
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17
Bildningsutskottet 2021-11-01, 2021-11-15
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Information från verksamheten
Dnr KS/2021:50
•

Organisation – Petra Svedberg

•

Brev till Trafikverket – Kristina Lundberg

