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Ola Persson (C), ej § 48 på grund av jäv
Gunilla Ingemyr (C), ej § 49 på grund av jäv

Freddy Kjellström (C)
Sophie Janulf (C)
Nils Ahlqvist (C)
Bengt Hedelin (C)
Nour Aghy (C)
Bengt Gullström (C)
Karl-Johan Adolfsson (C), ordförande
Svenne Andersson (C)
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Kari Gjulem (S)
Kjell-Owe Larsson (S)
Helena Anshammar (S)

Runar Filper (SD)
Margaretha den Halländer (SD)
Jan-Erik Annersand (SD)
Henrik Frykberger (M), ej § 49 på grund av jäv
Åsa Waldenström (M)
Fredrik Andersson (M), 2: e vice ordförande
Kerstin Johannesen (M)

Björn Gillberg (HS)
Henrik Lagerlöf (HS)
Jelena Krönström (HS)
Inger Grankvist (HS)
Marianne Åhman (L), ej § 48 på gmnd av jäv

Barbro Dolling (L)
Emma Pollack (L)
Eva Hallström (MP), ej § 48 på grund av jäv

RolfÖmborg(KD)
Theresa Falck (C), ersättare för Mirja Lundström (C)
Bengt Dahlén (SD), ersättare för Jonas Bergström (SD)
Per Nilsson (SD), ersättare för Hans Arnkvist (SD)
Lars-Gunnar Johnson (V), ersättare för Lars-Erik Hedlund (V)
Frånvarande utan ersättare:

Anton Bengtsson (M)
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Kf §41
Analys av näringslivet j Sunne kommun 2017
DnrKS2019/341/01
Kommunfullmäktiges beslut
Presentationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklare Kristina Lundberg informerar om Simpler-analysen
av näringslivet i Sunne kommun som genomfördes 2018 på 2017 års bokslut från företagen. Motsvarande undersökning har skett årligen sedan

2013.
En sammanfattning av analysen är:
- Näringslivet har bra tillväxt i förädlingsvärde och bra konkurrenskraft.

Tillväxten i anställda och i företag är något svag.
- De största branscherna i antal anställda är papper/massa, bygg, detalj handel och besöksnäring.
- Den största jobb- och företagstillväxten sker inom byggbranschen.
- Den snabbaste tillväxten i anställda sker inom metallvaruindustrin och
byggbranschen.
- De nystartade företagen skapar flest jobb inom bygg- och besöksnäringama.

- Sunne kommun behöver fler nya företag i den företagsstödjande sektorn.

Beslutsunderlag
Power-Point-presentation

Justerare
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Kf §42
Kvartalsrapport per 2019-03-31
Dnr KS2019/95/03
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av kvartalsrapporten godkänns.

Sammanfattning
Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för
helåret har kvartalsrapport per 2019-03-3 l för kommunen upprättats. Kvartalsrapport med helårsprognos redovisas för kommunstyrelsen
2019-04-29.
Prognosen för helåret 2019 pekar mot ett plusresultat om 3,0 mkr, vilket är
0,9 mkr bättre än budgeterat (2,1 mkr, 0,3%).
Total positiv avvikelse för skatteintäkter/generella statsbidrag och finansnetto väntas bli 2,7 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,7 mkr enligt prognos från SKL, medan räntekostnaderna
prognostiseras till +1,0 mkr. Prognosen för pensionskostnader ligger i nivå
med budgeterade kostnader.
Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd negativ budgetavvikelse om -1,9 mkr. Individstöd lämnar en negativ årsprognos, -5 mkr,

då kostnader för försörjningsstöd, familj ehemsplaceringar, LSSverksamhet och socialpsykiatri ligger högre än budgeterat. Även Samhällsbyggnad lämnar en negativ årsprognos, -1,3 mkr. Minuset beror på att
planerade besparingar inom fastigheter inte blir av, ökade livsmedelskostnåder och ökade utbildningsinsatser inom räddningstjänsten. Ungdomars
och vuxnas lärande prognostiserar en positiv avvikelse om 4,1 mkr, då det
finns ett budgetöverskott i posten interkommunal ersättningar/ersättning till
friskolor.
Nettoinvesteringarna till och med mars uppgår till 10,7 mkr. De största
investeringarna är utbyggnaden av VA-nätet och exploatering av Solbackaområdet. Prognosen för investeringarna för helåret är att 110 mkr av
budgeterade 122 mkr kommer att förbrukas under året. Avvikelsen avser

lokal för träbyggnad och VA-utbyggnad.
I Sunne var den öppna arbetslösheten per mars 3,1% (166 personer).
Under årets två första månader ökade Sunnes befolkning med 17 personer

jämfört med 2018. Folkmängden var per sista februari 13 304.
Beslutet skickas till:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Verksamhetschefer
Ekonomer

Utdragsbestyrkare
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Kf §43
Kommunfullmäktiges yttranderätt om nybyggnation
av hyreslägenheter norr om Magasinsgatan
Dnr KS2019/325/06
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Av bolagsordningen för Sunne Fastighets AB framgår att bolaget ska
bereda kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig över frågor som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolagets VD, Anders
Svensson, informerar om att Sunne kommun har beslutat tilldela bolaget
möjligheten att exploatera ett markområde norr om Magasinsgatan.

Projektet omfattar allmännyttiga hyresrätter i trähus med totalt cirka 45
hyreslägenheter. Den totala kostnaden för byggnationen beräknas till
omkring 60 miljoner kr.
Förfrågningsunderlaget för upphandlingen har gått ut och anbuden ska vara
inkomna i början av juni.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 103
Presentation av nybyggnation Magasinsgatan

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Kf §44
Arbetsmiljöpolicy för Sunne kommun
Dnr KS2019/184/02
KommunfuHmäktiges beslut
Förslag på arbetsmiljöpolicy för Sunne kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska
arbetsgivare med fler än 10 anställda upprätta en arbetsmiljöpolicy. Den
ska vara skriftligt dokumenterad. I Sunne kommuns riktlinjer för arbets-

miljöfördelningen saknas en övergripande arbetsmiljöpolicy. Förslag på ny
arbetsmiljöpolicy är taget i samverkan på verksamhetsråd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 105

Allmänna utskottet 2019-04-17, § 60
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-03-29

Förslag till arbetsmiljöpolicy

Beslutet skickas till:
Kommunchefen
Personalchefen
Verksamhetschefer/skolchefer

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kf §45
Kommunöverskridande fibernät
Dnr KS2017/770/06
Kommunfullmäktiges beslut
Sunne kommuns tomma fiberkanalisation ska nyttjas för kommunens egen
verksamhet samt framtida kommunsammanbindande nät.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun har i samband med bredbandsutbyggnaden förlagt två
parallella kanalisationer för bredbandsnät. Den ena kanalisationen är idag
fibrerad och i drift som ett transportnät. Den andra kanalisationen är tom
och kan användas för kommunens egna nät samt framtida kommunsammanbindande nät.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 124

Allmänna utskottet 2019-04-17, § 53
GIS-ingenj örens tjänsteskrivelse 2019-04-03

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Kf §46
Avgift för parkeringsplatser på kommunal mark
Dnr KS2019/226/03
Kommunfullmäktiges beslut
l Avgiften för parkeringsplats på kommunal mark fastställs till l 620
kr/plats exklusive moms för år 2019,

2 Avgiften uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI) med oktober
2018 som basmånad.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun upplåter parkeringsplatser på kommunal mark och för
detta får en avgift tas ut. Det är köpmän, banker med flera som använder
kommunal mark som parkering i anslutning till sin verksamhet. Hittills har

ingen enhetlig avgift fastställts utan avgiften har bestämts vid varje enskilt
tillfälle.
Enheten trafik och park har utrett frågan och lämnar ett förslag till avgift
för parkeringsplatser på kommunal mark.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 125

Allmänna utskottet 2019-04-17, § 54
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-04-02

Beräkning av kapitalkostnader för fastighet och anläggning 2019-04-02

Beslutet skickas till:
Trafik och park

Utdragsbestyrkare
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Kf §47
Förlängning av amorteringsfritt lån till Mallbackens IF
Sunne samt amorteringsplan
Dnr KS2019/294/03
Kommunfullmäktiges beslut
l Mallbackens IF Sunne beviljas förlängning av ett tillfälligt amorteringsoch räntefritt lån om 350 tkr med löptid till och med 2019-12-31.
2 Mallbackens IF Surmes lån amorteras enligt plan med start l januari

2020.
Sammanfattning av ärendet
Mallbackens IF Sunne har tidigare beviljats ett amorteringsfritt lån till och
med 2019-04-30. Föreningen har nu kommit in med en begäran om att
lånet avskrivs med 50% och resterande del amorteras med start 2020 för att
anpassa Strandvallen till de krav som Svenska fotbollsförbundet ställer på
föreningen vid spel i Allsvenskan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 126

Allmänna utskottet 2019-04-17, § 64
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-10

Skrivelse med förfrågan från Mallbackens IF Sunne
Regler och rekommendationer

Amorteringsplan

Beslutet skickas till:
Mallbackens IF Sumie
Ekonomienheten

Fritidschefen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kf §48
Årsredovisning 2018, likvidation med mera för Region
Värmland - avveckling av Region Värmland
Kommunalförbund
Dnr KS2019/244/03
Kommunfullmäktiges beslut
l Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 för Region Värmland kommunalförbund godkänns.
2 Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
3 Likvidation av Region Värmland - kommunalförbund, org nr 2220001362,godkänns.

Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Ola Persson (C), Marianne Åhman (L) och Eva
Hallström (MP) i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-30 om avveckling av Region
Värmland, kommunalförbund, fördelning av förbundets tillgångar och

skulder och åtaganden i övrigt till nybildade Region Värmland samt likvidation av kommunalförbundet. Beslut ska fattas av regionförbundets medlemmar senast 2019-06-30 om att årsredovisningen godkänns och regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden samt enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 127

Allmänna utskottet 2018-04-17, § 63
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Årsredovisning, likvidation mm för Region Värmland - kommunalförbund

Beslutet skickas till:
Region Värmland
Ekonomichefen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kf §49
Årsredovisning/bokslut 2018 för drift- och servicenämnden
Dnr KS2019/265/03
Kommunfullmäktiges beslut
l Årsredovisningen 2018 för drift- och servicenämnden godkänns.
2 Styrelsen för den gemensamma nämnden och dess förtroendevalda

beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Anmälan om jäv
På grund av jäv deltar inte Gunilla Ingemyr (C) och Henrik Frykberger (M)
i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Drift- och sendcenämnden är en gemensam nämnd för kommunerna och

landstinget i Värmland. Nämndens långsiktiga vision är - det ska bli bättre
att vara medborgare i Värmland. Genom samverkan kan resurser nyttjas på

ett mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa
utvecklingen förbättras.
Drift- och servicenämnden har i beslut 2019-01-31 godkänt den upprättade
verksamhetsberättelsen och bokslut för nämnden 2018. Nämndens resultat
visar ett överskott på 162 tkr, som beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var högre än nämndens omkostnader.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige hos var och en av de samverkande medlemmarna. Kommunens
lekmarunarevisor tillstyrker att drift- och servicenämnden beviljas ansvars-

frihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 129
Drift- och servicenämndens beslut 2019-01-31, § 3 med verksamhets-

berättelse och bokslut 2018
Revisionsberättelse 2019-03-29

Beslutet skickas till:
Drift- och servicenämnden

Juste ra re
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Kf §50

Riktlinjer för styrdokument
Dnr KS2018/381/01
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagna riktlinjer för styrdokument i Sumie kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige och reglemente för nämnderna. Det finns också vissa
andra styrdokument som kommunen enligt lag ska ha.
Utöver de styrdokument som lagen kräver är det öppet för kommunen att
själv bestämma vilka typer av styrdokument som behövs och hur dessa ska
utformas. En tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller
underlättar både för dem som ska ta fram dokumenten och för dem som ska
förstå och använda dem.
En arbetsgrupp bestående av representanter från olika enheter i kommunen

har tagit fram förslag till riktlinjer för styrdokumenten i Sunne kommun.
Styrdokumenten måste ständigt utvärderas och följas upp, vilket också
regleras i dessa riktlinjer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 132

Allmänna utskottet 2019-04-17, § 67
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Förslag till riktlinjer för styrdokument

Beslutet skickas till:
Samtliga verksamhetschefer och stabschefer
Arbetsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kf §51
Redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag

Dnr KS2019/324/01
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. I april i år finns totalt 4 obesvarade motioner och 14 obesvarade medborgarförslag, varav 8 inkommit under 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, § 134
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2019-04-26
Obesvarade motioner, 4 st
Obesvarade medborgarförslag, 6 st

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

15 (20)

2019-05-13

Kf §52
Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019
Dnr KS2019/105/01
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av besvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten till förenklad
hantering av medborgarförslag. Detta innebär att kommunstyrelse eller
nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta om vissa medborgarförslag.
Dessa beslut ska fortlöpande redovisas för kommunfullmäktige.
Under april månad har två medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen och båda har avslagits.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-04-29, §§ 115 och 116

Utdragsbestyrkare
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Kf §53
Information om revisorernas granskning av intern-

kontroll inom konsthanteringen
Dnr KS2018/295/01
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorema har granskat kommunstyrelsens interna kontroll
avseende kommunens konsthantering.
Revisorerna bedömer i sin rapport att kommunstyrelsen till liten del säkerställer tillräcklig intern kontroll och lämnar ett antal rekommendationer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-03-26, § 92

Tjänsteskrivelse 2019-02-27
Revisionsrapport Intern kontroll inom konsthanteringen

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kf §54
Val av ersättare i kommunstyrelsen - fyllnadsval
Dnr KS2018/552/01
Kommunfullmäktiges beslut
Carola Wall (S) väljs som ersättare i kommunstyrelsen efter Hasam

Alhamwi (S) för tiden intill 2022 års utgång.
Sammanfattning av ärendet
Ett uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen är vakant sedan Hasam

Alhamwi (S) beviljats entledigande. Fyllnadsval behöver därför fön-ättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-03-11, § 27

Beslutet skickas till:
Carola Wall
Personalenheten
Kommunkansliet

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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Kommunfullmäktige

Kf §55
Inkommen skrivelse - ny ersättare i kommunfull-

mäktige
Dnr KS2019/108/01
Kommunfullmäktiges beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde har följande skrivelse kommit in:

Beslut 2019-04-19 av Länsstyrelsen Värmland, där Marion Bergsjö (M)
utsett som ersättare efter Adam Schelin (M).

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2019-04-19
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Kommunfullmäktige

Kf §56
Medborgarförslag om kollektivtrafik Sunne-GräsmarkGunnarskog-Arvika
Dnr KS2019/354/06
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget om kollektivtrafik Sunne-Gräsmark-GurmarskogArvika överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om en ny busslinje mellan
Sunne och Arvika via Gräsmark-Gunnarskog. Detta föreslås ske genom att
Sunne och Arvika kommuner förhandlar med Värmlandstrafik.

Beslutsunderlag
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkare
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Kf §57
Medborgarförslag om en snabbmatskedja längs E45 i
Sunne
Dm-KS2019/355/01
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget om en snabbmatskedja längs E45 i Sunne överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om en snabbmatskedja i Sunne kommun har lämnats
in. Enligt förslagsställaren bör denna vara belägen längs E45 och, för att
undvika konkurrens, bör det vara en annan matkedja än de som finns i
området.

Beslutsunderlag
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

