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Fredrik Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare, alla §§ utom 136
Margaretha den Halländer (SD), ej tjänstgörande ersättare
Berit Westergren, kommunchef
Gunilla Nyström, kommunseh-eterare
Anders Svensson, VD Sunne Fastighets AB, §§ 102-106
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Ks § 102

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärende 12 "Husdjurspolicy för anställda i Sunne kommun" utgår ur dagens
föredragningslista.

Följande ärenden tillkommer:
Information under årets budgetprocess

Affischering inför EU-valet
Användning av kommunens heraldiska vapen med mera
Informationspunkt: Årsmöte med Friskvården Värmland - Linda Johansson
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Kommunstyrelsen

Ks § 103

Kvartalsrapport per 2019-03-31
Dnr KS2019/95/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av kvartalsrapporten godkäims.

Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplanen enligt kommunstyrelsen 2019-03-26, § 79, innehållande

åtgärder för att komma tillrätta med underskott inom individstöd ska
presenteras för socialutskottet 2019-05-14 och tas upp av kommunstyrelsen
2019-06-04.

Sammanfattning
Med ledning av varsamhetemas kvartalsrapporter och prognoser för helåret
har kvartalsrapport per 2019-03-31 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 nzkr,
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 och ekonomer
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Kommunstyrelsen

Ks § 104

Årsredovisning 2018 för Sunne Fastighets AB
Dnr KS2019/323/03
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet tas upp igen när revisionsberättelsen till årsredovisningen 2018 är
klar.

Sammanfattning av ärendet
Simne Fastighets AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018. Under
mars månad 2018 utökades bolagets styrelse från 3 till 5 ledamöter. Styrelsens ledamöter har bestått av Lars-Åke Holmqvist (S), ordförande, Kerstin

Larsson (C), Marcus Bergsjö (M), Anette Sätherberg (S) och Henrik
Lagerlöf (HS). Jörn Okan var bolagets VD till och med 2018-08-06. Under
hösten har Maja Hallberg tjänstgjort som tfVD.
Bolagets resultat är positivt med l 847 tkr. Från och med 2018-01-01
genomfördes verksamhetsövergång med kommunens fastighetsavdelning.
Efter sammanslagningen fick bolaget ca 25 anställda och en årsomsättning
på cirka 122 mkr.

Organisationsförändringen l januari 2018 har påverkat bolaget en hel del.
Nettoomsättningen ökade från 44 mkr till 117 mkr. Direktavkastningen för
2018 uppgår till 5,2 % och belåningsgraden till 63 %.
Under hösten har styrelsens fokus varit att rekrytera ny VD och att genomföra utredningar gällande ekonomi och upphandlingar i samarbete med
revisionsbyrån PwC och Lindahls advokatbyrå.
Utbyggnad av LSS-boendet på Rågvägen etapp 2 i Sunne startades.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Sunne Fastighets AB

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB

Utdragsbestyrkare
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Information om nybyggnation av hyreslägenheter norr
om Magasinsgatan - Sunne Fastighets AB - kommun-

fullmäktiges yttranderätt
Dnr KS2019/325/06
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för yttranderätt.

Sammanfattning av ärendet
Av bolagsordningen för Sunne Fastighets AB framgår att bolaget ska
bereda kommunfullmälctige möjlighet att yttra sig över frågor som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt. Sunne kommun har beslutat
tilldela bolaget möjligheten att exploatera ett markområde norr om
M^agasmsgatan.
Projektet omfattar allmännyttiga hyresrätter i trähus med totalt 45 hyreslägenheter. Den totala kostnaden för byggnationen beräknas till cirka 60

milj kr.
Förfrågningsunderlaget för upphandlingen har gått ut och anbuden ska vara
inkomna i början av juli.
Bolaget vill informera ägarna om det strategiskt viktiga och omfattande
nybyggnadsproj ektet.

Beslutsunderlag
Presentation av nybyggnation Magasinsgatan

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB

Justerare
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne

Fastighets AB 2018
Dm-KS2019/321/01
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet tas upp igen när revisionsberättelsen till årsredovisningen 2018 är
klar.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen skyldig att varje år, i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala befogenheten (uppsiktsplikt). Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med
det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten

för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
I april och september redovisar bolagen hur bolagsordning och ägardirektiv har uppfyllts. Även i årsredovisningen ska det framgå hur bolags-

ordning och ägardirektiv är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-23

Rapport från Sunne Fastighets AB

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Kommunchefen
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkare
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Ks § 107

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park

Trädgård AB 2018
DnrKS2019/322/01
Kommunstyrelsens beslut
Rottneros Park Trädgård AB har under verksamhetsåret 2018 bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och
i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten
enligt bolagsordning och ägardirektiv.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen skyldig att vaije år, i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala befogenheten (uppsiktsplikt). Om kommunstyrelsen
finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för

bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
I april och september redovisar bolagen hur bolagsordning och ägardirektiv
har uppfyllts. Även i årsredovisningen ska det fi-amgå hur bolagsordning

och ägardirektiv är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Rapport från Rottneros Park Trädgård AB

Beslutet skickas till:
Rottneros Park Trädgård AB
Kommunchefen
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkare
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SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av kostnads-

utjämningen för kommuner och landsting
Dnr KS2019/137/01
Kommunstyrelsens beslut
Allmänna utskottet får rätt att avge kommunens yttrande över utredningen
SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutj amningen för
kommuner och landsting.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har översänt betänkandet SOU 2018:74 - Lite mer
lika. Översyn av kostnadsutj amningen för kommuner och landsting med
möjlighet för Sunne kommun att senast 2019-05-17 lämna synpunkter på
förslaget.
Utredningens uppdrag är att utreda och uppdatera kostnadsutj amningen,
som är en del av den kommunalekonomiska utjämningen. I direktiven
anges att utredningen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig
grand fångar upp större samhällsförändringar. Med anledning av detta kan
utredningen föreslå förändringar i nuvarande delmodeller, nya delmodeller
eller att delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.
Ekonomicheferna i Värmland bereder ärendet och kommer att lämna ett
förslag till gemensamt yttrande.

Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss över utredningen SOU 2018:74 - Lite mer
lika. Översyn av kostnadsutj amningen för kommuner och landsting

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen
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Förslag till budget 2020 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
Dnr KS2019/3 03/03
Kommunstyrelsens beslut
l Sunne kommun godkänner hjälpmedelsnämndens förslag till ökning av
budget 2020 genom medfmansiering.
2 Den ökade kostnaden för Sunne kommun blir cirka 8 750 kr/år och tas i
rambudgeten för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i Värmland
och Landstinget i Värmland. Nämnden bildades 2004-07-01 med syfte att
samverka för att länets invånare ska erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Enligt avtalet om samverkan ska Region Värmland och
kommunerna fastställa budgeten och förslag till budget. Förslaget till
budget bör tillställas kommunerna senast under april månad varje år.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tj änsteskrivelse
Skrivelse från Region Värmland

Beslutet skickas till:
Hjälpmedelsnämndens sekreterare, Region Värmland
Verksamhetschefvård och omsorg
Ekonom

Justerare
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Gemensam finansiering av ett mer samlat system för

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKL
Dnr KS2018/713/01
Kommunstyrelsens beslut
l Sunne kommun godkänner SKL:s förslag om medfinansiering.
2 Kostnaden för Sunne kommun blir ca 26 000 kr/år under fyra år som fördelas mellan verksamheterna vård och omsorg samt individstöd.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att
rekommendera Sveriges kommuner att gemensamt med SKL, finansiera
arbetet kring evidensbaserad kunskapsstyrning och jämlik socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård genom nationell samordning och spridning.

För detta uppdrag önskas en finansiering gällande fyra år 2020-2023 med
1,95 kr/invånare i kommunen.

Beslutsunderlag
Socialutskottet 2019-04-16, § 61
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-03-21
SKL:s rekommendation, ärende nr 18/00295

Beslutet skickas till:

SKL
Verksamhetschefvård och omsorg

Verksamhetschef individstöd
Ekonom

Justerare
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Revidering av intern kontrollplan för 2019
Dnr KS2018/65 8/01
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget godkänns om revidering av kontrollmomentet till "Registerkontroll vid anställning" vid individstöd samt vård och omsorg", som
ändras till "Kontroll av registemtdrag vid nyanställning för alla som arbetar
med barn".

Sammanfattning av ärendet
I den fastställda kontrollplanen för intemkontrollen för individstöd och
vård och omsorg finns kontrollmomentet;
"Registerkontroll vid anställning för alla nyanställda som arbetar inom

SOL/HSL/LSS."
Det finns inget lagstöd för att begära ut registerkontroll för alla anställda
och det är inte förhandlat med fackliga parter. Handläggningen hos polisen
försvårar anställningsprocessen och leder till fördyrande kostnader för
kommunen. Registerkontroll görs i dag vid anställningar av personal som
arbetar med barn.

Det finns därför behov av att ändra kontrollmomentet för individstöd samt
vård och omsorg, så det överensstämmer med det övergripande; "Kontroll
av registerutdrag vid nyanställning för alla som arbetar med barn".

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-04-03

Antagen intern kontrollplan för 2019

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonom Maria Mattsson
VerksamhetschefVård och omsorg

Verksamhetschef Individstöd
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Återrapport av nya riktlinjer om arbetskläder
Dnr KS2018/524/10
Kommunstyrelsens beslut
Återrapportermgen av nya riktlinjer om arbetskläder godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-01-08, att ta
fram en åtgärdsplan med anledning av arbetsmiljöverkets nya riktlinjer om
arbetskläder. Ärendet har åten-apporterats till kommunstyrelsen i mars och
ny återrapport sker i april.
Nya eller ombyggda lokaler för ombyte och personalrum behövs centralt i
Sunne för ca 150-200 personer, inom verksamheterna vård och omsorg och

LSS, utifrån de nya riktlinjerna som kom 2018.
Kommunchefen och verksamhetschefen för vård och omsorg meddelar att
för att få en lösning på frågan om lokaler för personalens omklädningsbehov krävs långsiktiga beslut om Hagens nuvarande lokaler, "Nya
Hagen", Brogården och Allégården.

Beslutsunderlag
Kommunchefens rapport 2019-04-23 med inventeringslista
Kommunstyrelsen 2019-03-26, § 93
Kommunchefens rapport 2019-03-25
Kommunstyrelsen 2019-01-08, § 5

Justerare
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Arbetsmiljöpolicy för Sunne kommun
Dnr KS2019/184/02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag på arbetsmiljöpolicy för Sumie 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
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 60
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-03-29

Förslag till arbetsmiljöpolicy

Beslutet skickas till:
Kommunchefen
Personalchefen
Verksamhetschefer/skolchefer

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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2019-04-29

Kommunstyrelsen

Ks §114

Utbildning om arbetsmiljöansvaret -webbkonferens
om Arbetsmiljöverkets tillsyn
Dnr KS2019/273/02
Kommunstyrelsens beslut
Som en del i kommunstyrelsens utbildning om arbetsmiljöansvaret visas
första delen av en webbkonferens om Arbetsmiljöverkets tillsyn 20192020. För tillsynen finns en särskild strategi, vars externa syfte är att göra
de förtroendevalda medvetna om deras ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöverket planerar att informera kommunstyrelsen om tillsynen
genom besök 2019-10-29.

Juste ra re
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Kommunstyrelsen

Ks § 115

Medborgarförslag om ändringar på Lövnäsbron
Dm-KS2019/16/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om ändringar på Lövnäsbron avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att justera Lövnäsbron har inlcommit till Sunne
kommun. Förslagsställaren anser att fordon inte kan mötas på bron och att
detta ställer till problem. Fordon måste backa eller använda trottoaren vid
möten. Medborgaren föreslår att trottoaren tas bort, trottoaren görs mindre
för att möjliggöra möte, vägen blir enkelriktad eller att en bredare bro görs.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 56
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-03-14
Medborgarförslag 2019-01-04

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ks § 116

Medborgarförslag om gångvägar i Gräsmark
DnrKS2019/211/06
Kommunstyrelsens beslut
l Medborgarförslaget om gång- och cykelvägar i Gräsmark anses besvarat

på punkt l och 2 med hänvisning till Cykelplanen.
2 Punkt 3 i medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-03-06 med tre förslag på gångoch cykelväg (gc-väg).

l &ån ICA till Lillsjön
2 från korsningen till Hembygdsgården
3 resten av vägen Sunne - Torsby

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 57
Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Medborgarförslag 2019-03-06

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §117

Uppföljning av responstiden för räddningstjänst
Dnr KS2019/33 8/06
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av responstiden för räddningstjänst läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av kommunens årsredovisning för 2018 visade
det sig att kommunen inte uppfyller målet på en responstid på 11,5 minuter
för räddningstjänsten. Kommunstyrelsen beslöt om en uppföljning
av responstiden för räddningstjänst på sitt nästa möte.
TfräddningschefM'ats Moberg informerar om att den tidigare redovisade
responstiden är inhämtad från SOS-alarm och därmed inte omfattar alla
larm. Till exempel ingår inte data från automatiska brandlarm i kommunens fastigheter. Redovisningen från SOS Alarm omfattade 116 larm,
medan det totala antalet uppgick till 260. Om alla larm ingår blir medelvärdet för responstiden 12,6 istället för 14,5 minuter.

Under 2018 har inte FIP (första insatsen på plats) varit i drift. När den åter
tas i bruk bör responstiden för station Sunne kunna uppfyllas.

Beslutsunderlag
Rapport från tfräddningschefen
Kommunstyrelsen 2019-03-26, § 77

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §118

Information om besöksutvärdering av Rally Sweden

2019

Dnr KS2019/327/01
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Visit Värmland har initierat en evenemangsutvärdering av Rally Sweden.
Syftet är att få veta mera varifrån besökarna kommer, hur länge de stannar,
var/hur de bor under vistelsen, vad de ägnar sig åt och spenderar pengar på.
Undersökningen genomfördes på 5 platser under de 5 dagarna som rallyt
pågick. Målgruppen var personer som bor utanför den kommun där intervjun genomfördes och urvalet skedde slumpmässigt. Totalt genomfördes
cirka 400 intervjuer. Några sammanfattande slutsatser:
- besökarna kommer från 20 olika länder och 62 svenska kommuner, 35 %
utanför Sverige, 35 % från Norge, 42 % övriga värmländska kommuner
- snittåldem är 43,5 år och och 73 % är män
- i snitt ingår 3,3 personer i sällskapet med 0,5 barn
- drygt hälften av alla besökarna har varit där förut och rallyt är den huvud-

sakliga anledningen till besöket
- cirka hälften av besökarna är dagbesökare
- genomsnittlig vistelselängd är 2,94 nätter, 38,3 % övernattar i Karlstad
och endast 7,3 % i Sunne
- rallyt har genererat 4036 gästnätter i Sunne till ett genomsnittspris 1900

kr/natt och de flesta bor på hotell
- dygnsutlägget för utländska dagbesökare är 1605 kr och för svenska

besökare 680 kr (exklusive biljetter till rallyt)
- NPS-värdet 66 är mycket högt och tyder på att många rekommenderar

rallyt till andra
En undersökning av svensk medieexponering och sociala medier har också
g] orts.

Beslutsunderlag
Evenemangsutvärdering

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §119

Omorganisation av särskild utbildning för vuxna särvux
Dnr KS2019/268/07
Kommunstyrelsens beslut
Särskild utbildning för vuxna omorganiseras från gymnasiet SG/Broby till
komvux.

Sammanfattning av ärendet
Idag är särvux en del av gymnasieorganisationen vid SG/Broby. Antalet
studerande inom särvux i Sumie har varit mycket lågt under senare år,
vilket inte är gynnsamt för den enskilde individen ur utvecklingssynpunkt.
Enligt slutbetänkande! av Komvuxutredningen 2018, SPU 2018:81, "En
andra och en annan chans - ett komvux i tiden" föreslås att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som egen skolform. Utredningen föreslår att

särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska ingå som delar i den
kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottet 2019-04-15, § 27
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-03-31

Beslutet skickas till:
Rektor SG/Broby
Rektor SG/Södra Viken
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Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 120

Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram
Dm-KS2019/288/07
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget på "Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram" antas.

Sammanfattning av ärendet
Huvudman för introduktionsprogrammen i Sunne kommun, ska anta en

plan för utbildningen i enlighet med Skollagen 17 kap 7 §. Planen för
utbildningen ska enligt skollagen innehålla:
• Utbildningens syfte och huvudsakliga innehåll
• Utbildningens längd
Den beslutade planen ska kompletteras med en individuell studieplan för
varje elev. Rektor ansvarar för att de individuella studieplanerna upprättas
för vaije elev. Planen för Sunne kommuns introduktionsprogram träder i

kraft från och med l juli 2019.
Beslutsunderlag
Bildnmgsutskottet2019-04-15, § 28
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-04-03

Beslutet skickas till:
Skolchef ungdomars och vuxnas lärande

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 121

Skolinspektionens remiss om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid ForshagaAkademin
Dnr KS2019/180/07
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun tillstyrker ansökan från ForshagaAkademin AB om

utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Sammanfattning av ärendet
ForshagaAkademin AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en gymnasieskola vid i fr o m läsåret 2020/2021.
Sunne kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2

kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Utbildningen avser utökning av det befintliga Hantverkspro grammet med
inriktning sportfiske samt det befintliga Fordonsprogrammet med inriktning cykelmekaniker.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottet 2019-04-15, § 29
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-03-13

Remiss från Skolinspektionen

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ks § 122

Skolinspektionens remiss om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin -

Sportfiske
DnrKS2019/181/07
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun tillstyrker ansökan från ForshagaAkademin AB om utök-

ning av befintlig fristående gymnasieskola med riksrekryteraade utbildning
för Hantverkspro grammet med inriktning sportfiske.

Sammanfattning av ärendet
ForshagaAkademin AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en gymnasieskola vid i fr o m läsåret 2020/2021.
Sumie kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2

kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Utbildningen avser utökning av det befintliga Hantverkspro grammet med

inriktning sportfiske.
Beslutsunderlag
Bildningsutskottet 2019-04-15, § 30
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-03-13
Remiss från Skolinspektionen

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 123

Skolinspektionens remiss om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin cykelakademien
Dnr KS2019/182/07
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun tillstyrker ansökan från ForshagaAkademin AB om en

etablering av den sökta utbildningen, i detta fall riksrekryterande utbildning
inriktning personbil vid Fordons- och transportprogrammet.

Sammanfattning av ärendet
ForshagaAkademin AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en gymnasieskola vid i fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Sunne kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2

kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Utbildningen avser utökning vid ForshagaAkademin genom en riksrekryterande utbildning med inriktning personbil vid Fordons- och transportprogrammet. Utbildningen kommer att rymmas inom Forshaga cykelakademi med inriktning mot entreprenörer inom cykelmekanik.

Beslutsunderlag
Bildnmgsutskottet2019-04-15, § 31
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-03-13

Remiss från Skolinspektionen

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
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Ks § 124

Kommunöverskridande fibernät
Dnr KS2017/770/06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 53
GIS-ingenjörens tjänsteskrivelse 2019-04-03

Beslutet skickas till:
Plan och projekt

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 125

Avgift för parkeringsplatser på kommunal mark
Dm-KS2019/226/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 vaije enskilt
tillfälle.
Enheten trafik och park har utrett frågan och lämnar ett förslag till avgift
för parkeringsplatser på kommunal mark.

Beslutsunderlag
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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Kommunstyrelsen

Ks § 126

Förlängning av amorteringsfritt lån till Mallbackens IF
Sunne samt amorteringsplan
Dm-KS2019/294/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Mallbackens IF Sunne beviljas förlängning av ett tillfälligt amorteringsoch räatefritt lån om 350 tkr med löptid till och med 2019-12-31.
2 Mallbackens IF Sunnes 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
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 Surme
Ekonomienheten

Fritidschefen

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 127

Årsredovisning 2018, likvidation med mera för Region
Värmland - avveckling av Region Värmland
Kommunalförbund
Dnr KS2019/244/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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

Beslutet skickas till:
Region Värmland
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen

Ks § 128

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs
litteraturpris
Dm-KS2019/320/03
Kommunstyrelsens beslut
l Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris godkänns.

2 Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris beviljas ansvars-

frihet för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun är tillsammans med Fryksdalens Sparbanlc och Quality
Hotel Selma Lagerlöf stiftare i Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteratur-

pris. Stiftelsens ändamål är att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda
genom att utdela ett litteraturpris till författare för ett eller Hera verk på
svenska språket. I anslutning till prisutdelningen anordnar stiftelsen Kulturveckan i Sunne.

Enligt stiftelsens stadgar ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse hanteras av stiftarnas beslutande organ, som ska besluta om
ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen. Stiftelsens resultat för

2018 uppgår till l O 400 la.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
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Kommunstyrelsen
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Årsredovisning/bokslut 2018 för drift- och servicenämnden
Dnr KS2019/265/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2018 för drift- och servicenämnden godkänns.
2 Styrelsen för den gemensamma nämnden och dess förtroendevalda

beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Drift- och servicenämnden 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
lekmarmarevisor tillstyrker att drift- och servicenämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Drift- och servicenämndens beslut 2019-01-31, § 3 med verksamhets-

berättelse och bokslut 2018
Revisionsberättelse 2019-03-29

Beslutet skickas till:
Drift- och servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkare

QL
t/

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

33 (43)

2019-04-29
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Ks § 130

T f dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Dnr KS2017/671/01
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningssekreterare Evelin Larsson utses som tillförordnat dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med l maj 2019, samtidigt som
kommunchef Berit Wester grens uppdrag som t f dataskyddsombud upphör.

Sammanfattning av ärendet
Den 25: e maj 2018 infördes EU: s förordning General Data Protection
Regulation (GDPR). En svensk kompletterande dataskyddslag antogs den
18 maj 2019. 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.
Kommunstyrelsen utsåg 2018-05-28 kommunchef Berit Westergren som t f
dataskyddsombud. Enligt rekommendationerna ska dataskyddsombud inte
sitta i organisationens ledande position och därför behöver beslut tas om ny
utnämning av tillförordnat dataskyddsombud. Kommunens samtliga nämnder och bolag kan utse samma person som t f dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 65
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2019-04-03
Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 133

Beslutet skickas till:
Evelin Larsson
Datainspektionen, dataskyddsombud@datainspektionen. se
Kommunens nämnder och kommunala bolag
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Reglemente för kommunstyrelsen
Dm-KS2018/437/01
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för omarbetning av dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens reglemente är ett av de viktigaste styr- och ledningsdokumenten för kommunstyrelsen. I detta anges kommunstyrelsens uppgifter som det ledande politiska förvaltningsorganet. Kommunstyrelsen har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
En större översyn av reglementet har nu genomförts av en arbetsgrupp med
utgångspunkt från en ny mall från Sveriges Kommuner och Landsting.
Reglementet är uppdaterat enligt den nya kommunallagen (2017:725), som
började gälla 2018-01-01. Lokala anpassningar har gjorts till nuvarande
förhållanden.
Riktlinjer för kommunstyrelsens offentliga sammanträden finns som en
bilaga till reglementet.

Yrkande
Henrik Frykberger (M): Ärendet återremitteras för omarbetning av reglementet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 67
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-04-03
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Arbetsgruppen
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Riktlinjer för styrdokument
Dm-KS2018/381/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagna riktlinjer för styrdokument i Sunne 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
Allmänna utskottet 2019-04-17, § 67
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Förslag till riktlinjer för styrdokument

Beslutet skickas till:
Samtliga verksamhetschefer och stabschefer
Arbetsgruppen
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Bäckalunds skola
DnrKS2019/326/06
Kommunstyrelsens beslut
Följande tidplan antas för försäljning av Bäck l :112 - Bäckalunds skola,
förskola:
l Anbud kan lämnas under tiden 1-31 maj 2019.

2 Anbud presenteras på allmänna utskottet 26 juni 2019 och förslag till
beslut lämnas till kommunstyrelsen.
3 Allmänna utskottets förslag behandlas på kommunstyrelsen 27 augusti

2019.
4 Kommunstyrelsens förslag behandlas på kommunfullmäktige 9
september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamheter på fastigheten Bäck 1:112- Bäckalunds skola
och förskolan Bäcken - avvecklas från och med höstterminen 2019

enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-03-11, § 19. Uppsägning av
fastigheten bekräftades av Sunne Fastighets AB 2019-03-22.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse

Skrivelse från Björn O Gillberg

Beslutet skickas till:
Plan och projekt
Sunne Fastighets AB

Björn O Gillberg
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag
Dnr KS2019/324/01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2019-04-26
Obesvarade motioner, 4 st
Obesvarade medborgarförslag, 6 st
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Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Dm-KS2019/l/01
Kommunstyrelsens 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.
Ekonomiärenden
KS209/44/03 Placering av donationsmedel, m- 2
Upphandlingsärenden
Skogsförvaltning | 2019-04-011 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
Plan-, mark-, fastighets- och trafikärenden

KS2008/543/06 Avstyckning/fastighetsreglering Ulvsby 1:11, Åmberg

6:146
KS2019/67/06 Tillstånd att disponera kommunal mark, yttranden enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, nr 10, 15, 17 och 19

KS2019/18/06 Transporttillstånd, dispens enligt Trafikförordningen, nr 6, 8
och l O
KS2019/63/06 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, KS2019/63/06, nr 8,
10-14 och 16
Bildningsärenden

KS2018/266/07 Yttrande i mål 1720-19 gällande överklagan av skolskjuts
KS2018/267/07 Yttrande i mål 1721-19 gällande överklagan av skolskjuts
Sociala ärenden

KS2019/113/01 Beslut om avgift för hemtjänst, lista m- 3
KS2019/112/01 Beslut om avgift för korttidsboende/svikt/växelvård,
lista nr 3

KS2019/115/10 Beslut om bistånd inom vård och omsorg (hemtjänst,
trygghetstelefon med mera), lista nr 3

KS2019/116/11 Beslut inom individ- och familj eomsorgen, lista nr 2
Protokoll
Bildningsutskottets protokoll 2019-04-15
Socialutskottets protokoll 2019-04-16
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-17
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Informationsärenden
DnrKS2019/2/01
Kommunstyrelsens beslut
Protokoll från styrelsemöten med Sunne Fastighets AB 2019-01-14, 201901-18, 2019-02-22 och 2019-03-22
Seminarium i Torsby om bioekonomi - Tobias Eriksson
Träff med Arbetsförmedlingen, Anna Ryman, om Arbetsförmedlingens
omstruktureringsplaner
Åten'apport om elevhälsans framtida organisation - tas upp i juni
Näringslivsrådets extra möte 2019-04-26 om Insiktsmätningen
Årsmöte med Friskvården Värmland - Linda Johansson deltog. Ytterligare
information om kommunens friskvårdsarbete lämnas på ett kommande
kommunstyrelsemöte.
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Information under årets budgetprocess
Kommunstyrelsens beslut
l Ett förslag till "levande" resultatbudget kommer att skickas ut till
samtliga partier så snart det är klart och senast 2019-05-06.
2 En detaljerad budget skrivs ut från ekonomisystemet och mej las ut
2019-04-30.

Reservation
Björn Gillberg (HS), Lars-Gunnar Johnson (V) och Hans Amkvist (SD)
reserverar sig mot detta beslut enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Björn Gillberg (HS) med flera ledamöter i kommunstyrelsen vill ha mera
underlag för att kunna upprätta ett eget förslag till budget 2020.
Enligt ordföranden är budgetberedningens ambition att sätta en rambudget

och majoriteten har inte tillgång till mer underlag än det som samtliga
partier fått.

Yrkande
Gunilla Ingemyr (C):
l Ett förslag till "levande" resultatbudget kommer att skickas ut till
samtliga partier så snart det är klart och senast 2019-05-06.
2 En detaljerad budget skrivs ut från ekonomisystemet och mej las ut 201904-30

Björn Gillberg (HS): Bifall till Gunilla Ingemyrs (C) punkt l och följande
punkt 2:
De av C+S presenterade budgetramarna för de olika verksamheterna ska
redovisas senast den 7 maj nedbmtna i verksamhetsdelar analogt med tidigare år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget yrkande om punkt 2 mot Björn Gillbergs (HS)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till Gunilla Ingemyrs punkt 2

Nej-röst för bifall till Björn Gillbergs (HS) punkt 2
forts
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Ks §137
Omröstningsresultat
Med 6ja-röster mot 4 nej-röster, l ledamot avstår, beslutar kommun-

styrelsen bifalla Gunilla Ingemyrs (c) yrkande till punkt 2 enligt följande:
Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Freddy Kjellström (C)
Bengt Hedelin (C)
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)

Nej-

x
x

x
x
x

Henrik Frykberger (M)
Marianne Åhman (L)

x

Björn Gillberg (HS)

x
x
x

Lars-Gunnar Johnson (V)

Hans Arnkvist (SD)
Gunilla Ingemyr (C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

x
6

x

4

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen
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Bilaga till kommunstyrelsen 2019-04-29, § 137

Reservation Ks 29/4 2019 - extra ärende ang. budgetarbetet - Hs, Sd och V
Vi reserverar oss mot, att majoriteten (C+S) beslutat, att oppositionspartierna inte

för budgetarbetet skall få tillgång till detaljerad information angående innehållet i
respektive verksamhets driftbudget för år 2020. Vi har endast fått tillgång till den
driftbudget majoriteten (C+S) presenterat i form av ramar för de olika
verksamheterna. För att vi skall kunna presentera budgetförslag utifrån våra
ideologiska ståndpunkter är det ett måste/ att de olika verksamheternas ramar
redovisas nedbrutna i verksamhetsdelar analogt med tidigare år. Vi hänvisar till
email daterat den 22 april från HS, KD, M, MP, SD och V till kommunalråden, samt
kommun- och ekonomichefen

Kommunchefen argumenterade mot vårt krav om detaljerad information med
hänvisning till, att detta skulle ta i anspråk en dags arbete för respektive
verksamhetschef och att cheferna inte har tid och möjlighet att bistå oppositionen
med begärd information. Argumentet är häpnadsväckande. Det begärda underlaget
finns ju redan hos respektive förvaltningschef.
Förvaltningens uppgift är inte enkom att förse den styrande majoriteten med
nödvändigt underlag för budgetarbetet. Samma skyldighet gäller gentemot
oppositionen. Aktuellt beslut innebär, att den politiska majoriteten genom
mörkläggning av väsentliga fakta omöjliggör för oppositionen/ att presentera
alternativa driftbudgetar.
Björn O. Gillberg (HS) för egen del samt enligt uppdrag Hans Arnkvist (SD) och LarsGunnar Johnson (V)
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Affischering inför EU-valet 2019
Dm KS2019/329/06
Kommunstyrelsens beslut
l Affischering inför EU-valet 2019-05-26 får ske på partiernas egna skyltar
på följande platser: Kolsnäs Motionscentral, Nytorget, Jämvägsparken och
mitt emot Johnnys Blommor under tiden 2019-05-01-2019-05-30.

Affischering utanför detaljplanelagt område sker enligt länsstyrelsens
anvisningar.

2 Tillstånd för torgmöten på Teatertorget får sökas av partierna var för
sig för fredagar och lördagar under tiden 2019-05-01-2019-05-26.

Sammanfattning av ärendet
Frågan tas upp om partiernas affischering och torgmöten inför valet till
Europaparlamentet som äger som 2019-05-26.

Beslutet skickas till:
Politiska partier i Sunne kommun
Polisen i Sunne
Valnämnden

Enhetschef trafik och park
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Användning av kommunens heraldiska vapen, andra
varumärken, kommunikationsvägar med mera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunikationsstrateg Anneli Jansson får uppdraget att se över användningen av kommunens heraldiska vapen, andra varumärken och kommunikationsvägar för återrapport till kommunstyrelsen 2019-08-27.

Sammanfattning
Henrik Frykberger (M) begär, i enlighet med tidigare löfte, att en diskussion tas upp gällande användandet av kommunens heraldiska vapen, andra
varumärken, kommunikationsvägar med mera.

På grund av tidsbrist vid förra mötet skulle frågan tas upp på kommunstyrelsens aprilmöte, vilket förbisågs när kallelsen till dagens möte upprättades.

Beslutet skickas till:
Kommunikationsstrategen
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