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2018-05-28

SUNNE KOMMUN
Där Väst, kommunhuset, kl 13:00-16:40

Plats och tid

Paragrafer

122 - 144
Beslutande

Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Freddy Kjellström (C), ersättare för Ola Persson (C)
Barbro Dolling (L), ersättare för Bengt Hedelin (C)
Henrik Frykberger (M), l :e vice ordförande
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M)
Anette Sätherberg (S), ersättare för Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)
Agneta Carlsson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S)
Pär Stjemberg (HS), ersättare för Björn Gillberg (HS)
Eva Hallström (MP)
Jonas Bergström (SD)

Övriga närvarande

Adam Schelin (M), ej tjänstgörande ersättare
Berit Westergren, kommunchef
Catrin Hjalmarsson, förvaltningssekreterare

Gun-Britt Olsson, energi- ochmiljöingenjör, §§ 124-125
Ylva Winther, verksamhetschefunga och vuxnas lärande, § 126

Tomas Fingal, fastighetsstrateg, § 126
Gunilla Nyström, kommunsekreterare, §§ 136-137
Linda Johansson och Fredrik Andersson

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-05-31, kl 13:00, §§ 134-135 omedelbart justerade
Sekreterare

Catrin Hjalrfiarsson
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fredrik Andersson

.inda Johghsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
2018-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-31

Datum då anslaget tas ned

2018-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kopmiunkansliet

Beslutande organ

Underskrift

Catrin Hjalmärsson

1. Kommunstyrelsen

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-16001 fax
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2018-05-28

SUNNEKOMMUN
Där Väst, kommunhuset, kl 16:00-16:30

Plats och tid

Paragrafer

134-135
Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Henrik Frykberger (M), l :e vice ordförande
Linda Johansson (S)

Beslutande

Eva Hallström (MP)
Jonas Bergström (SD)
Freddy Kjellström (C), ersättare för Ola Persson (C)
Barbro Dolling (L), ersättare för Bengt Hedelin (C)
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M)
Anette Sätherberg (S), ersättare för Tobias Eriksson (S)
Agneta Carlsson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S)
Pär Stjemberg (HS), ersättare för Björn Gillberg (HS)
Adam Schelin (M), ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Berit Westergren, kommunchef
CatrinHjalmarsson, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Linda Johansson och Fredrik Andersson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen §§ 134-135

Sammanträdesdatum 2018-05-28
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28
Datum då anslaget tas ned 2018-06-19
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Underskrift / ! \

Catrin Hjahnarsson

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-160 01 fax
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Kommunstyrelsen

Ks § 122

Ändringar i dagens föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
I dagens föredragningslista utgår följande ärenden:
7. Information om projektet En väg in - tas upp på ks den 5 juni.
16. Åten-apport av uppföljning av de etiska riktlinjerna - utgår då det inte
finns något nytt att rapportera.
18. Värmesystem på SG/Södra Viken - utgår och återremitteras till au.
24. Informationsärenden - inga punkter till detta möte.

Följande ärenden tillkommer:
Tfdataskyddsombud för kommunstyrelsen
Samverkansdag med Arbetsförmedlingen
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 123

Medborgarförslag om snöröjning med snöslunga på

lastbil
Dnr KS2018/84/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om att kommunen köper en snöslunga för montering
på en lastbil avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att köpa en snöslunga för att
montera på fronten på en lastbil.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-04-11, § 89

Tjänsteskrivelse från Trafik och park 2018-02-22
Medborgarförslag från Tore Skog

Beslutet skickas till:
Tore Skog

Enhetschef Trafik och park

Utdragsbestyrkare

Juste ra re
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 124

Medborgarförslag om påverkan för att minska
utsläppen av bilavgaser
Dnr KS2018/85/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön i Sunne kommun, § 3, där det
föreskrivs att omedelbart tomgångskömingsförbud gäller for fordon som
stannats vidjämvägsövergången på Storgatan i Sunne tätort.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på hur kommunen kan
påverka minskad bensinåtgång och utsläpp av bilavgaser. Förslagsställaren
föreslår att kommunen kan diskutera frågan med tågbolaget om hur lång tid
bommarna ska vara nere vidjämvägsövergången vid Frykensundet.
Dessutom föreslås att kommunen ska påverka alla riksdagspartier att

komma med ett förslag till minskad bensinåtgång genom att stopptidema
vid rött ljus förkortas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-04-11, § 87
Tjänsteskrivelse 2018-02-21
Kommunfiillmäktige 2018-02-05, § 17
Medborgarförslag 2018-02-01

Beslutet skickas till:
Förslagställaren till medborgarförslaget

Plan och Projekt
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Kommunstyrelsen

Ks § 125

Handlingsplan för Sunne kommuns miljöstrategi åren

2018-2030
DnrKS2015/339/04
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till handlingsplan för Sunne kommuns miljöstrategi 2018-2030
antas.

Reservation

Mot detta beslut reserverar sig Eva Hallström (MP) till förmån för sitt eget
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 november år 2015 avsattes medel för att ta fram en miljöstrategi för
Sunne kommun. Syftet med miljöstrategin är att den på ett strukturerat sätt
ska leda Sunne Kommuns miljömålsarbete framåt. Kommunstyrelsens
allmänna utskott har varit styrgrupp för arbetet.

Miljöstrategin utgår från fyra prioriterade områden och fyra hållbarhetsprinciper, utifrån dessa har 20 mål tagits fram. Till miljöstrategin hör en
handlingsplan med åtgärder. Politiker, verksamheter, kommunala bolag
och enheter är alla ansvariga för det fortsatta arbetet med åtgärder utifrån

handlingsplan. Kommunfullmäktige antog 2018-05-07 miljöstrategin för
Sunne kommun 2018-2030, men förslaget till handlingsplan gick tillbaka
till kommunstyrelsen för antagande.

Yrkande
Henrik Frykberger (M) och Pär Stjemberg (HS): Bifall till allmänna
utskottets förslag som innebär att förslaget till handlingsplan för Sunne
kommun miljöstrategi 2018-2030 antas.

Eva Hallström (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg: handlingsplanen kompletteras med målet om "bensen i gatumiljö
som årsmedelvärde i Sunne centrum ska samtliga år understiga 2,0
mikrogram/m3".

Ordföranden ställer Henrik Frykberger med fleras yrkande mot Eva
Hallströms och finner att kommunstyrelsen bifaller Henrik Frykberger med
fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Energi- och milj öingenj örens tjänsteskrivelse 2018-05-19

Förslag till handlingsplan för Sunne Kommun miljöstrategi 2018-2030
Kommunfullmäktige 2018-05-07, § 59
Beslutet skickas till:
Verksamhetschefer

Enhetschef Plan och Projekt
Sunne Fastighets AB
Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 126

Framtida lokalförsörjning Industritekniska
programmet
Dnr KS2018/127/07
Kommunstyrelsens beslut
l. Sunne Fastighets AB får i uppdrag att ta fram ett förslag på en
ersättningslokal för Industritekniska programmet med avsikten att starta
verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler ht 2019.
2. Detta ska ske i samråd med verksamheten ungas och vuxnas lärande.

3. Återrapport i bildningsutskottet 18 juni 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till rektor för SG/Broby att
tillsammans med enheten Plan och projekt presentera ett förslag till lösning

vad gäller lokaler för Industritekniska programmet (KS § 69/2018).
Utredningen har hittills kommit fram till att det är mest ändamålsenligt att
ge Sunne Fastighets AB uppdraget att lösa lokalfrågan.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 105

Tjänsteskrivelse 2018-05-16
Kommunstyrelsen 2018-03-19, § 69

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Fastighetsstrateg
Verksamhetschefer Samhällsbyggnad, Ungdomar och vuxnas lärande

Rektor SG/Broby
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Kommunstyrelsen

Ks § 127
Revisorernas granskning av missbruksvården
Dnr KS2017/664/01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder utifrån genomförd
granskning av missbruksvården i Sunne kommun.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån genomförd granskning lämnas rekommendationer till
kommunstyrelsen på fyra punkter.
- Fastställa verksamhetsmål och mätetal för att följa fullmäktiges styrning
mot samverkan inom missbruksvården.

- Arbetet med upprättande av avvikelser kopplas till överenskommelserna

behöver säkerställas för att ge ett tydligt underlag till förbättringsarbete.
- Initiativ behöver tas för ytterligare utvecklingsarbete för lokal samverkan
mellan huvudmännen.

- För att säkerställa att den enskilde får sina behov av adekvata insatser
tillgodosedda behöver arbetet med upprättande av SIP prioriteras.

Nya riktlinjer för missbruksvården har tagits fram. Riktlinjerna har tre
huvudsyften:
l. Ge en generell beskrivning av socialtjänstens utbud för personer med
missbruk och därmed informera sökande, anhöriga och allmänhet om vilket
stöd de i allmänhet kan förväntas få i Sunne kommun.
2. Fungera som en vägledning för handläggama genom att beskriva vilka
kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas en viss insats,
och i vilken omfattning biståndet vanligen beviljas.

3. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och
rättssäkerhet för de sökande.
I riktlinjerna framgår vilka mål som kommunen eftersträvar bl a öka

andelen som erbjuds att göra en SIP (samordnad individuell plan) samt hur
avvikelser ska rapporteras och dokumenteras. Samverkan med berörda
parter är ett kontinuerligt arbete som bedrivs i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2018-05-22, § 95
Tjänsteskrivelse verksamhetschefindividstöd 2018-05-11
Revisionsrapport av granskningen av samverkan kring missbmksvårdenSunne kommun

Revisionsrapport och granskningen som genomfördes för Landstinget i
Värmland samt de värmländska kommunerna

Beslutet skickas till:
Revisorerna

Verksamhetschef Individstöd
Utdragsbestyrkare

Juste ra re
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Kommunstyrelsen

Ks § 128

Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet
vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en

utvärdering (SOU 2018:14)
Dnr KS2018/198/01
Kommunstyrelsens beslut
Det upprättade förslaget till yttrande antas och översänds till
Finansdepartementet som Sunne kommuns remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Utredningen bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering. En SOU rapport
2018:14. Sunne kommun är en av 75 remissinstanser.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Sunne kommun har valt att lämna remissvar på kapitel 5 samt kapitel 10.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2018-05-22, § 96
Verksamhetschefens yttrande och tjänsteskrivelse 2018-05-11

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ks § 129

Årsredovisning 2017 för Fryksdalens Samordningsförbund
Dnr KS2018/327/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Årsredovisning 2017 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.
2. Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
den tid årsredovisningen omfattar.

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Samordningsförbund verkar utifrån Lagen om finansiell

samordnings av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) FINTSAM och
förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning

(1997:614) och kommunallagen i tillämpliga delar.
Fryksdalens Samordningsförbuads medlemmar var under 2017;
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och
kommunerna Kil, Torsby och Sunne. Målsättningen är att samordna
rehabiliteringsinsatser så att deltagarnas förmåga att klara förvärvsarbete
eller studier ökar.
Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse för årsbokslutet 2017 och
tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årets resultat uppgår till 454 520 kr.
Beslutsunderlag
Socialutskottet 2018-05-22, § 99
Årsredovisning 2017 för Fryksdalens Samordningsförbund

Beslutet skickas till:
Fryksdalens Samordningsförbund

Juste ra re
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Kommunstyrelsen

Ks § 130

Medborgarförslag om att göra Inger, Leif och Magnus
Stinnerbom till hedersmedborgare i Sunne kommun
DnrKS2017/561/09
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås, eftersom det for närvarande inte finns några
planer på att införa hedersmedborgare i Sunne kommun.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen, om någon sådan tanke finns,
ska hedra sina tre framgångsrika medborgare Inger, Leif och Magnus
Stinnerbom med att få bli hedersmedborgare i Surme kommun.
Förslagsställaren anser att det de har gjort för Sunne är bland det största
som man som medborgare kan ge Sumie kommun, nämligen ära och
berömmelse.

Medborgarförslaget har utretts av kommunsekreteraren.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 113
Tjänsteskrivelse 2018-04-10
Medborgarförslag från Charlotta Neckman

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 131

Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk på
fastigheten Stensjön 1:1 i Sunne kommun
Dnr KS2018/92/04
Kommunstyrelsens beslut
Den aktuella vindkraftsetableringen tillstyrks. De tre verken är belägna
inom översiktsplanens vindkraftsområde och av ansökningshandlingarna

framgår att de inte kommer i konflikt med planerad bostadsbyggnation vid
Ski Sunne.

Protokollsanteckning
Pär Stjernberg (HS) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Örebro har begärt kommunens beslut enligt 16 kap 4 §
miljöbalken gällande Bixia Byggvind ABs ansökan om tillstånd för tre
vindkraftverk på fastigheten Stensjön 1:1.

Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft
endast ges om kommunen har tillstyrkt det.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 100

Allmänna utskottet 2018-03-07, § 48
Tjänsteskrivelse 2018-02-21
Remiss från Länsstyrelsen inkommen 2018-02-05

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Örebro län
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Kommunstyrelsen

Ks § 132

Industriell lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux
Dnr KS2018/3 3 8/07
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun startar hösten 2018 en 40 veckors lärlingsutbildning i egen
regi inom industri i samverkan med det lokala näringslivet med 8 platser.

Sammanfattning av ärendet
Industriföretagen kontaktade vuxenutbildningen under hösten 2017 och
undrade om det fanns en möjlighet att starta en utbildning mot industrin
inom den kommunala vuxenutbildningen. För att möta efterfrågan av

arbetskraft för industriföretagen finns möjlighet att i samverkan med
näringslivet starta en 40 veckors lärlingsutbildning inom regionalt
yrkesvux.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottet 2018-05-21, § 37
Utbildningsledarens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning

Beslutet skickas till:
Utbildningsledaren lärcenter och vuxenutbildningen
Verksamhetschefen ungdomars och vuxnas lärande

Juste ra re
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Kommunstyrelsen

Ks § 133

Tf dataskyddsombud för kommunstyrelsen
DnrKS2017/641/01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Berit Westergren utses till tf dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 :e maj 2018 blir EU:s förordning General Data Protection
Regulation (GDPR) lag i Sverige. En svensk kompletterande dataskyddsla^
antogs den 18 maj. Datainspektionen har tillsynsansvaret för att GDPR
efterlevs.

Enligt förordningen är det obligatoriskt för myndigheter, som de
kommunala nämnderna att utnämna ett dataskyddsombud (DSO). Det är
tillåtet att ha ett kommungemensamt dataskyddsombud. Den övergripande
och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen.

Beslutet skickas till:
Kommunchefen

Utdragsbestyrkare
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Ks § 134
Organisation Sunne gymnasieskola 2018-2019
Dnr KS2017/63 6/07
Kommunstyrelsens beslut
l. Antagningen till samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet öppnas inför hösten 2018.
2. Tidigare fattat beslut om antagningsstopp till dessa program hävs.

3. Tidigare beslut av allmänna utskottet 2018-04-11 § 91 om tidsplan för
avveckling hävs.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Henrik Frykberger (M) och Fredrik Andersson (M) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2018-04-09 fastställa kommunens organisation

för gymnasieskolan läsåret 2018/2019. Beslutet innebar bland annat att
ingen ny antagning av elever skulle ske till naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga programmen detta läsår. Mot detta beslut har

synpunkter kommit in från såväl fackliga organisationer, företrädare för
elever, allmänhet samt företagarna. Ett 40-tal personer har lämnat in en
särskild överklagan till Kammarrätten med begäran om laglighetsprövnmg.

MBL-förhandlingar § 19 har hållits 2018-05-09 med Kommunal, Vision,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med anledning av beslutet.

2018-05-24 och 2018-05-25 hölls MBL-förhandlingar enligt § 11 om
öppning av antagningen till S G Brobys naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga program.
Ajoumering begärs och verkställs.

Beslutsunderlag
MBL-protokoll 2018-05-24, 2018-05-24 § 11
MBL-protokoll 2018-05-09, § 19
Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 88

Beslutet skickas till:
Verksamheten ungas och vuxnas lärande

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Ks § 135
Overklagan - organisation Sunne Gymnasieskola

2018-2019
DnrKS2018/312/01
Kommunstyrelsens beslut
l. Sunne kommun motsätter sig yrkandet på att kommunstyrelsens beslut
2018-04-09, § 88, upphävs efter laglighetsprövning. Enligt kommunens

bedömning finns ingen grund ur laglighetssynpunkt för att upphäva
beslutet.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Pär Stjemberg (HS): "Hela Sunne stöder yttrandet att det inte finns någon
grund ur laglighetssynpunkt att upphäva beslutet. Vi anser fortfarande att

beslutet var dåligt och togs på bristfälligt underlag, vilket inte innebär att
det var olagligt."

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommunstyrelses beslut 2018-04-09, § 88 om organisation av Sunne
gymnasieskola har av ett 40-tal personer överklagats genom laglighets-

prövning till Förvaltningsrätten i Karlstad.
I föreläggande 2018-05-14 anmodas kommunen att senast 2018-05-29 yttra
sig över laglighetsprövningen.
Efter utredning och bedömning av de inkomna grunderna som klagandena
anför i sina skrivelser anser inte kommunkansliet att det finns någon grund
för att upphäva det överklagade beslutet.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2018-05-18
Förvaltningsrättens föreläggande 2018-05-14 med aktbilaga 1-9

Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad

Justerare
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 136

Återrapport av utvärdering av den nya politiska
organisationen
Dnr KS2016/789/01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-04 redovisades en
utvärdering av den nya politiska organisationen och ärendet överlämnades
till kommunstyrelsen för beredning.
Därefter har allmänna utskottet tillsatt en arbetsgrupp bestående av Freddy

Kjellström (C), sammankallande. Björn Gillberg (HS), Tobias Eriksson (S)
och kommunchef Berit Westergren. Kommunchefen fick mandat att utse
ytterligare 2 representanter från tjänstemännen i arbetsgruppen och
återrapportering av grunnens arbete skulle ske i maj 2018.

Vid dagens sammanträde informerar Freddy Kjellström (C) från
arbetsgruppens arbete.

Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation

Allmänna utskottet 2017-10-10, § 188
Kommunfullmäktige 2017-09-04, § 84

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 137

Återrapport av utvärdering av förvaltningsorganisationen
Dnr KS2016/715/01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-04 redovisades en
utvärdering av ändrad förvaltningsorganisation, som överlämnades till
kommunstyrelsen för åtgärder.
Därefter har allmänna utskottet tillsatt en arbetsgrupp bestående av Freddy

Kjellström (C), sammankallande. Björn Gillberg (HS), Tobias Eriksson (S)
och kommunchef Berit Westergren. Kommunchefen fick mandat att utse
ytterligare 2 representanter från tjänstemärunen i arbetsgruppen och
återrapportering av gruppens arbete skulle ske i maj 2018.
Till dagens sammanträde har kommunchefen skrivit en rapport som
sammanfattas i:
- Utvärdering av hela organisationen behöver göras tidigast under nästa
mandatperiod.
- Särskild utvärdering av elevhälsans organisering behöver göras tidigare.
- Arbetet i verksamheterna pågår som om ingenting har förändrats. Det är
först och främst för personer i ledande ställning och de som arbetar nära
den politiska processen som den förändrade organisationen varit märkbar.

Beslutsunderlag
Kommunchefens rapport

Allmänna utskottet 2017-10-10, § 189
Kommunfullmäktige 2018-09-04, § 85

Utdragsbestyrkare
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks §138

Igångsättning av investeringsprojekt Uppgradering
ventilation, styr- och reglersystem
Dnr KS2018/23 8/06
Kommunstyrelsens beslut
Igångsättning beviljas av investeringsprojekt Uppgradering ventilation,
styr- och reglersystem.

Sammanfattning av ärendet
I 2018 års investeringsbudget finns 1500 tkr avsatta för uppgradering av
ventilation, styr och reglersystem. Elenheten, plan och projekt samt Sunne
Fastighets AB har gått igenom fastigheternas behov av uppgradering av
ventilation, styr- och reglersystem.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 98
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2018-04-26

Beslutet skickas till:
Elenheten

Plan och Projekt

Justerare
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Ks § 139

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt
Holmby återvinningscentral - nytt insamlingssystem
för matavfall
Dnr KS2018/313/06
Kommunstyrelsens beslut
Igångsättningstillstånd beviljas för investeringsprojekt l 129 Nytt
insamlingssystem matavfall.

Sammanfattning av ärendet
Avfallsverksamheten har beviljats l 000 tkr för införandet av matavfalls-

insamling. Start för insamling är tänkt till oktober 2018. Kärl behöver
köpas in. Dessutom behöver en yta, där det insamlade matavfallet ska
mellanlagras, göras iordning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 100
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2018-05-03

Beslutet skickas till:
Enhetschef Leif Jansson
Ekonom Klas Jonsson

Juste ra re
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 140

Igangsättningstillstand av investeringsprojekt säker
entré kommunhus
DnrKS2018/335/06
Kommunstyrelsens beslut
Investeringsprojekt säker entré kommunhus får starta genom att 500 000 kr
får användas till projektering och genomförande för att öka säkerheten för
personal och förtroendevalda inom kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens huvudentré har idag ingen kontroll på vilka människor
(anställda och besökande) som finns i huset. Man behöver också säkra de
arbetsplatser som jobbar direkt mot besökande. För att förhindra att
besökare, utan att anmäla sig vid reception, tar sig in i byggnaden behövs

grindar/dörrar vid trappor, ändrmg/möjliggöra låssystem vid passager samt
att öka säkerheten genom glasvägg/lucka vid receptionsdisken.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 109
Tjänsteskrivelse 2018-05-09

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Ekonomienheten

Juste ra re
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 141

Remiss av Trafikverkets ätgärdsprogram för
omgivningsbuller, 2019-2023
Dm- KS2018/260/06
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun önskar att Trafikverket inventerar, upprättar en handlingsplan och i samråd med kommunen åtgärdar eventuell bullerproblematik

längs med berörd del av väg 241 (Storgatan).
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har skickat förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram rörande
omgivningsbuller.

Beslutsunderlag
Allmämia utskottet 2018-05-23, § 107
Tjänsteskrivelse 2018-05-09

Beslutet skickas till:
Trafikverket
Plan och projekt

Utdragsbestyrkare
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 142

Reviderad taxa för räddningstjänsten
Dm-KS2018/250/03
Kommunstyrelsens beslut
l. Förslaget till reviderad taxa för räddningstjänstens område 2018 antas.
2. Den reviderade taxan gäller från 2018-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Varje år görs en översyn och revidering av taxan för räddningstjänstens

verksamhetsområde enligt Prisindex for Kommunal Verksamhet (PKV), då
detta är avsett att användas som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. Det är detta prisindex som används i
SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 108

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-23
Förslag till prislista för räddningstjänsten 2018

Beslutet skickas till:
Räddningstj änsten
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Kommunstyrelsen

Ks § 143
Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem - drift- och servicenämnden
Dnr KS2017/87/06
Kommunstyrelsens beslut
l Sunne kommun godkänner, som samverkande part i den gemensamma
drifts- och servicenämnden den redovisade inriktningen för krav och
kriterier inför upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem och
är fortsatt intresserade av att delta i upphandlingen och samverka kring

drift och förvaltning i enlighet med föreslagen finansieringsmodell.
2 Sunne kommun anser att det är rimligt att man kan avstå medverkan efter
upphandling om kostnaden blir 10 % högre än nuvarande kostnad, som är
240 tkr per år, då det inte finns budgeterade medel för en sådan fördyring.
3 Sunne kommun förordar att drifts- och servicenämnden åtar sig
uppdraget att tillhandahålla dokument- och ärendehanteringssystem med

tillhörande tjänster i form av förvaltning, drift och support till samverkande
parter inom nämnden.

4 Sunne kommun ser det som nödvändigt att löpande uppgradera systemet
för att inte ligga mer än max 2 versioner bakom av systemleverantören
senast levererad version. Nya versioner ska finnas först i en testmiljö som

därför ska ingå i upphandlingen.
Sammanfattning av ärendet
Karlstads kommun har genom drifts- och servicenämnden erbjudit övriga
samverkande parter i nämnden att delta i upphandling inför nytt dokumentoch ärendehanteringssystem. Genom att upphandla i den gemensamma
nämndens namn finns möjlighet att samverka kring andra tjänster så som

drift och förvaltning.
Kommunstyrelsen har 2017-03-21 förklarat sitt intresse för att delta i den
gemensamma upphandlingen genom drift- och servicenämnden.

Slutgiltigt förslag ska lämnas senast 15 juni 2018.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-05-23, § 111
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-09

Underlag för slutligt ställningstagande inför upphandling (DSN-2016-14)
Kommunstyrelsen 2017-03-21, § 86

Beslutet skickas till:
Gemensamma drifts- och servicenämnden
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2018-05-28

Kommunstyrelsen

Ks § 144

Samverkansdag med Arbetsförmedlingen
Dnr KS2018/371/01
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsförmedlingen bjuds in till kommunstyrelsen för att informera om hur
de arbetar och vilka behov av samarbete det finns för att matcha rätt
kompetens mot arbetsmarknaden.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsförmedlingen bjöd den 25 maj in till en träff med fokus på
samverkan i Sumie och riktade sig till alla som på ett eller annat sätt kan
påverka medborgarens väg från utanförskap in i arbete, såväl tjänstemän
som politiker på alla nivåer.

Syftet med dagen var att tydliggöra vilka olika projekt, insatser och
verktyg som finns att tillgå hos Arbetsförmedlingen, inom kommunen och
hos övriga samverkanspartners och vad de syftar till.
Linda Johansson (S) deltog, genom sitt arbete och inte som politiker, och
hon saknade att inte någon av Surme förtroendevalda var på plats denna
dag.

Linda Johansson (S) föreslår att Arbetsförmedlingen bjuds in till
kommunstyrelsen för att informera om hur de arbetar och vilka behov av
samarbete det finns för att matcha rätt kompetens mot arbetsmarknaden.

Juste ra re
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Bilaga till kommunstyrelsen 2018-05-28, §125

Hela Sunne är emot vindkraftetablering på Länsmansberget. Sumie kommun har medgivit att

13 vindkraftverk uppförs på Länsmansberget. Bixia Byggvind AB har ett lagakraftvumiet
tillstånd för dessa kraftverk. Kommunens beslut meddelades partiet Hela Sunne fanns i Sunne
kommuns politiska församlingar. Vi kan sålunda inte stoppa de 13 verken, som enligt vår

uppfattning kommer att orsaka oacceptabel påverkan (förfulning) på Fryksdalens unika
landskapsbild. Därtill kommer betydande störningar att drabba berörda markområden under
såväl bygg- som driftfas.
Etableringen av de 13 beslutade vindkraftverket kommer att resultera i ett "landskapsmord"
av sådan art, att ytterligare 3 verk vare sig gör till eller från i sammanhanget. Det går inte att

mörda ett landskap två gånger. Vi tillstyrker sålunda etablering av Bixias ansökan om att
uppföra ytterligare 3 vindkraftverk i nära anslutning till redan tillståndsgivna verk. Därutöver
motsätter sig Hela Sunne all vidare utbyggnad av vindkraft inom Sunne kommun.
För Hela Surme

Pär Stjemberg

Bilaga till kommunstyrelsen 2018-05-28, §134
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