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Ändring i föredragningslistan
Allmänna utskottets beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande informationsärende:
Remiss avseende vattenmyndighetemas förslag till åtgärdsprogram för
regeringens prövning
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§146
Besök från verksamheten - allmänna utskottet 2021 -

Räddningstjänsten
Dnr KS/2021:220
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet tackar för presentationen.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschefen Peter Bergström informerar om verksamheten. Hittills i
år har räddningstjänsten haft 177st insatser och kommer landa på ungefär
samma mängd som ifjol.
20 000 händelser har gått genom den gemensamma ledningscentralen i
Örebro. Ett bra samarbete som även ger en tydlig och enkel
kommunikation med andra aktörer. Gränsräddningsmöte med Norge för att
även där stärka samarbetet. MSB är ny tillsynsmyndighet
Den genomförda upphandlingen av en ny brandbil är överklagad. Andra
investeringar som är på gång är nytt fordon för första insatsperson och ett
ledningsfordon. Bra om kommunerna fördelar inköp så de kan
kompletterar varandra i insatser. Rakelnätet kommer bytas ut inför 2025.
Skalskyddet på brandstationen är förstärkt.
Kommunen behöver rekrytera ca 5 brandmän per år. En brandinspektör ska
tillsammans med Torsby och Hagfors rekryteras. Utbildningar som ej
genomförts på grund av pandemin kommer nu köras igång.
Ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten behöver tas fram och vara
klart under våren 2022.
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Budgetuppföljning per 31 oktober för
samhällsbyggnad och kommunledningsstab
Dnr KS/2021:72
Allmänna utskottets beslut
Budgetuppföljning per 31 oktober för kommunledningsstab och
samhällsbyggnad godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsstaben prognosticerar ingen total årsawikelse per 31
oktober.

Samhällsbyggnad befarar en negativ årsavvikelse om 2,18 mkr, vilket är
samma som föregående prognos. Verksamheten arbetar aktivt med att ta
fram åtgärder inom alla enheter och prognosen kommer att uppdateras
allteftersom åtgärderna genomförs.
För exploateringsverksamheten prognosticeras en positiv årsawikelse om
3,3 mkr. Prognosen innehåller endast kända och beslutade
intäkter/kostnader, och kommer att uppdateras allteftersom beslut tas eller
försäljning genomförs.

Beslutsunderlag
Ekonomens sammanställning

Beslutet skickas till:
Ekonomen

Justerare
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§148
Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll
DnrKS/2021:551
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l Intern kontrollplan 2022 för kommunledningsstab och samhällsbyggnad
antas enligt följande:
Kommunledningsstab
Process (rutin/system)

Styrdokument

Barnkonsekvensanalys

Riktlinjer för barn-

Kontrollmoment
Att rutinen följs

konsekvensanalys

Budgetuppföljning

Ekonomistymingsprinciper

Uppföljning av hur väl
månatliga årsprognoser
stämmer mot bokslut, på
verksamhetsnivå

Avtalstrohet

Upphandlings-policy

Kontroll av att gällande
ramavtal används vid inköp

Uppföljning av

Upphandlings-policy

Kontroll av avtalsvillkor

avtalsleverantörer

Samhällsbyggnad
Process (rutin/system)

Styrdokument

Kontrollmoment

Köp/sälj/upplåtelser av

Policy och riktlinjer mark

Att handläggningsrutinerna

Möjliggörande kommun

Rutiner och riktlinjer VA

Att rutiner för VA och

Upphandlingspolicy

Policy, riktlinjer och rutiner

följs

fastigheter

spillvatten följs
Att policy, riktlinjer och
rutiner följs

2 Förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens möte 30
november utreda om uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
ska ingå i intemkontrollplanen 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.
forts
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Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Uppföljning intern kontroll 2021
Förslag till intern kontrollplan för 2022
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Justerare
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§149
Omfördelning av ram
Dm-KS/2021:9
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Verksamheternas ramar omfördelas enligt följande resultatbudget:
RESULTATBUDGET
Bokslul

Budget

Budget

2020

2021

2022

-60 856
-71 336

-51 86-1

Tkr
Konununledningsslab

SamhSllsbyggnad

PLAN
2U23

PLAN
2024

-77204

-51 04C
-101 208

-51818
-103 516

-338 189

-316951

-323 246

-105 157
-328 462

-52 829

-324 983
-135 603
-213 028

-125 85')

-366 199

.379219

-385 046

Miljö- och byggnämnden

-246

-277

-283

-288

-294

Överf&niiyndanmmnden

-134

-19É

.200

-2(M

-208

Kommunrevision

-741

-795

-811

-827

-844

o

-1(]

-265

-10

-265

-806 927

-819 657

-836 957

-859 128

-873 104

Lärande och utbildning
Individstöd
Värd ocli omsorg

-225266

Socialtjänst

Valnämnden

VcrksiimliEtcrnas nettokostnader

41 477

35250

3550G

35 500

35500

-58681

-54 500

-55 250

-55 500

o
49 527

o
51420

-55000
-11 000

-2000

-6500

50899

51 500

51500

-37 798

-10000

-39454

-40 000

-40000

-812401

-827 487

-856 012

-869 378

-S88 104

575 608
250 924
l 120

583414
258 263

613 887
261 609

635 544
253 29S

656 165
251 740

-l 950

-1950

-l 950

-l 950

15250

1224(1

17534

17 5U

17851

15250

1224U

17534

17514

17851

Interndeb pensioner mm

Pensionsutbelalningar (inkl ind del)
Förändr pensionsskuld mm
Kalkylerade kapiialkostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTO
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella inlakter/kostnader

RESULTAT EFTER SKATTE-

INTÄKTER O FINANSNETTO

FÖRÄNDRING. AV EGET KAPITAL
Nyckeltal
Arets resuliai/skatteinläkier och

1.8%

1.5%

2.0%

3,n%

3.0%

Summa skall o generella bidrag

S26 533

8-tl 677

875 -196

S8S 843

91)7905

Ökning skull o generella ijidrag

3.0%

1.8%

2.!%

1,4%

1.6%

2,7%
(1,9%

/.-•>%

Ökning iiettokostiutd, vhl

2,6%

/,(S%

53 04S

52 2M

56988

57 514

57 S51

generella statsbidrag

"Beräknat reinvessningsiltnwme "

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen förslår omfördelning där kostenheten får rambudget.
Omfördelningen innebär att en budgetram ersätter den intemdebitering
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.
forts
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Under 2021 har förvaltningen rekryterat en social chef för
verksamhetsområdena vård och omsorg samt individstöd. Då
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 tj änsteskrivelse

Resultatbudget
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Justerare
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§150
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
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Juste ra re
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§151
Förlängning av markanvisningsavtal för av del av
fastigheten Sunne Södra Viken 1 :8 - Climate Arena
DnrKS/2019:778
Allmänna utskottets beslut
Förlängt markanvisningsavtal med Climate Arena Sweden AB för del av
fastigheten Sunne Södra Viken l :8 till och med 2022-12-31 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet godkände 2019-12-18 ett markanvisningsavtal på del
av fastigheten Södra Viken l: 8 för planerad nybyggnation av en
klimattestanläggning för fordon. Avtalet gäller till och med 2021-12-31.
Under den pågående dialog kommunen har med exploatören har det blivit
tydligt att det finns ett behov av att förlänga avtalet. Orsaken är projektets
omfattning och komplexitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Förslag förlängning markanvisningsavtal

Beslutet skickas till:
Climate Arena Sweden AB

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§152
Markanvisning för Holmby 2:7
Dnr KS/2021:605
Allmänna utskottets beslut
Markanvisningsavtal för del av fastigheten Holmby 2:7 med Berggrens
maskinservice i Fjugesta AB till och med 2022-05-31 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om markanvisning avseende del av fastigheten Holmby 2:7 har
inkommit.
Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram. Det anvisade området
omfattar ca 7300 kvadratmeter och avtalet gäller fram till och med 202205-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-O l
Ansökan markanvisning
Förslag markanvisningsavtal

Beslutet skickas till: Sökanden

Utdragsbestyrkare
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§153
Markanvisning för del av fastigheten Åmberg 6:146
Dm-KS/2021:598

Allmänna utskottets beslut
IS/Iarkanvisningsavtal med Cityfastigheter i Sunne AB för del av fastigheten
Åmberg 6:146 till och med 2022-05-31 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om markanvisning avseende del av fastigheten Åmberg 6:146
har inkommit. Avsikten är att uppföra ett hantverkshus.
Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram. Det anvisade området
omfattar ca 2900 kvadratmeter och avtalet gäller fram till och med 202205-31

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01
Ansökan markanvisning
Förslag markanvisningsavtal

Beslutet skickas till:
Sökanden.
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§154
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 l: 39 för l kr/kvm

till Fiyksdalskraft 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 l
kr/kvm. Köparen står för kostnader rörande fastighetsreglering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-05
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten
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§155
Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 2021-

2023

DnrKS/2021:597
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Reviderad Cykelplan antas.
2. Prioritering av kommande sträckor antas enligt följande:
l .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 gångoch 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-O l
Förslag till cykelplan och Bilaga - Översiktlig projektering av gc-vägar

2021
Bamkonsekvensanalys 2021-10-22

Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Justerare
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§156
Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på
Furugatan, Sunne
Dm-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
Bamkonsekvensanalys 2021-11-02
Trafikmätning Furugatan oktober
Trafikmätning Fumgatan november

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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§157
Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningarför
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 b-onor/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

Beslutet skickas till:
Avfallsenheten
Ekonomienheten
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§158
Vatten- och avloppstaxa 2022 -VA-avgift
Dnr KS/2021:326
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Bruknings och anläggningsavgifiter 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
Okade 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
Beslutet skickas till:
VA-enheten
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§159
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 bamrättsperspektivet 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 l 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

Beslutet skickas till:
Revisorerna

Kommunledningsgruppen
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§160
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 l 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 l januari 2022.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins
genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland

Beslutet skickas till:
Region Värmland, mona.bjornfAiregionvarmland.se
Ekonomichefen
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§161
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 etablermgsfunktion.
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 Vämiland.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28, § 165

Rapport EtableringsfLinktion Värmland 2021-02-05
Beslutet skickas till:
Region Värmland, mona.bjomfftjregionvarmland.se
Ekonomichefen
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§162
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
DnrKS/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:
l. Information om rättigheter.
2. Skydda och främja minoriteters språk och kultur.
3. Ge minoriteter inflytande i frågor som rör dem.
4. Aldreomsorg på minoritetsspråk.
5. Användning av minoritets språk i myndighetskontakter.

Dessa riktlinjers syfte är att vägleda förvaltningen i arbetet med
minoritetslagen.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-02

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
Beslutet skickas till:
Socialchef
Skolchef
Samhällsbyggnadschef
Kommunchef
Verksamhetsansvarig bibliotekarie

Fritidschef
Personalchef
Kommunikationsstrateg
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§163
Informationsärenden -Allmänna utskottet 2021
DnrKS/2021:5
Vaccinerad personal inom vård och omsorg - Kommunchefen informerar
om att Folkhälsomyndigheten, SKR och Regionen inte rekommenderar att
man ska omplacera ovaccinerad personal inom vård och omsorg utan att
den skyddsutrustning som användes i arbetet innan vaccinationerna anses
som fullgott skydd. Vissa kommuner har beslutat om omplacering av
befintlig ovaccinerad personal och krav på vaccination vid nyanställning.
Diskussion kring om Sunne kommun ska kräva vaccinerad personal vid
vårdnära insatser. Ärendet tas upp på nästa allmänna utskott.

Anställning verksamhetschefer - Fråga från Björn Gillberg (HS) kring
processen vid anställning av verksamhetschefer. Kommunchefen
informerar om de två gjorda rekryteringarna av socialchef och

samhällsbyggnadschef som gjorts på delegation enligt delegeringsordningen som antogs i augusti 2021. KSO informerar om att
kommunchefens instruktion ska ses över så den överensstämmer med
delegeringsordningen.
Covid-19 - Inga fall rapporterade inom vård och omsorg. En del smitta
inom skolan innan höstlövet. Vaccinering av barn 12-15 år är igång sen v
45.

Fastighet i Häljeby - Per Branzén informerar om ärendet med en

inkommen skrivelse gällande en genomförd fastighetsförsäljning.
Kommunens inställning är att det är en fråga mellan säljare och köpare.
Remiss avseende vattenmyndighetemas förslag till åtgärdsprogram för
regeringens prövning - Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens
ordförande informerar om att remissvaret kommer tas som ett
ordförandebeslut med anledning av den korta svarstiden. Sunne kommuns
ståndpunkt kommer fortsatt vara att regeringen ska pröva
Vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsprogram, MKM och
förvaltningsplan.

Protokollsanteckning
Björn Gillberg (HS) lämnar en protokollsanteckning innan justering enligt
följande:
Enligt instruktionen för kommunchefen skall rekrytering av
verksamhetschefer ske i samråd med allmänna utskottet. Så har ej skett vid

anställning av chef för samhällsbyggnad resp. vård och
omsorg/individstöd. Denna avvikelse från kommunchefens instruktion är
oacceptabel.
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§164
Ärenden för kännedom - Allmänna utskottet 2021
DnrKS/2021:7
KS/2021:531 Protokoll 2021-09-22 och 2021-10-21 från Värmlands läns
kalkningsförbund
KS/2021:624 Protokoll från styrelsemöte 2021-04-15, 2021-06-09 och
2021-10-06 från föreningen Trästad
KS/2021:549 Minnesanteckningar 2021-11-O l från sammanträde med
Sunne kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier

KS/2021:48 Trafikverkets beslut 2021-09-22 gällande rastplats
Stamfrändesmonumentet

KS/202L565 MBL § 11 2021-09-27 anställning socialchef
Cirkulär från SKR:
Cirkulär 21:3 8:

Juste ra re
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