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Beslutande
Ola Persson (C)
Toleif Högberg (C) ersättare för Gunilla Ingemyr (C)
Ida Magnusson (C) ersättare för Freddy Kjellström (C)

SophieJanulf(C)
Nils Ahlqvist (C) ej §81
Tomas Ogren (C) ersättare för Bengt Hedelin (C)
Kjerstin Persson (C) ej § 84
Bengt Gullström (C)
Karl-Johan Adolfsson (C), ordförande

Mirja Lundström (C) ej § 85
Mats Eriksson (C) ersättare för Svenne Andersson (C) ej § 83-84
Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)
Gert Dahlberg (S) l: e vice ordförande ej § 82

Sofie Hauri (S) ej § 86
Anette Sätherberg (-) ej § 85
Agneta Carlsson (S) ej § 86
Lars-Olov Eriksson (S)

Kari Gjulem (S) ej § 83-84
Kjell-Owe Larsson (S)
Helena Anshammar (S)

Runar Filper (SD)
Bengt Dahlén (SD) ersättare för Jonas Bergström (SD)
Margareta Geeske den Halländer (-)

Jan-Erik Annersand (SD)
Ersättare saknas för Hans Arnkvist (SD)
Henrik Frykberger (M)

Åsa Waldenström (M) ej § 82
Fredrik Andersson (M) 2:e vice ordförande
Bo Eråker (M) ersättare för Thomas Waldenström (M)
Kerstin Johannesen (M)

Björn Gillberg (HS)
Ersättare saknas för Henrik Lagerlöf (HS)
Jelena Krönström (HS) ej § 85
Hans-Olov Högberg (HS) ersättare för Inger Grankvist (HS)
Marianne Åhman (L)
Barbro Dolling (L)

TageSohl(L)ej§81
Eva Hallström (MP)
Lars-Gunnar Johnsson (V) ersättare för Lars-Erik Hedlund (V)

Mariann Larsson (KD) ersättare för Rolf Omborg (KD) ej § 84
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§75
Besök från projektet Värmlands Arbetskraft 2.0
Dm- KS/2020:555
Sammanfattning av ärendet
Maria Frykman enhetschef AME samt Katarina Stangnes och Lotta Olsson
Ranström, handledare och projektmedarbetare Värmlands arbetskraft 2.0
informerar om projektet som pågår under perioden 2020-09-01—2022-1231.

Projektet är ett systerprojekt till Värmlands Arbetskraft. Insatserna ska
bidra till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete,
utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Flexibla
utbildningsformer ska prövas.
Målgruppen för projektet är unga kvinnor och män 1529 år, som varken arbetar eller studerar med prioritering på
unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola. 250 ungdomar
ska delta, varav 30 ungdomar i Sunne. De deltagande kommunerna är:
Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne.

Projektet har haft 43 deltagare inskrivna i projektet som varit inskrivna
från socialtjänsten, kommunala aktivitetsansvaret/skolan samt egen
inskrivning. Totalt har 29 personer avslutats mot jobb, studier,
aktivitetsersättning, annat samt program inom Arbetsförmedlingen.

Utdragsbestyrkare
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§76
Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030 Fråga om betydande miljöpåverkan
Dm-KS/2019:149
Kommunfullmäktiges beslut
Avfallsplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Beslutet
förutsätter att Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors gör samma tolkning.

Sammanfattning av ärendet
Vaije kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell
renhållningsordning som består av två delar, avfallsföreskrifter och en
avfallsplan. Avfallsföreskriftema beskriver de lokala bestämmelserna om
hur avfallet ska hanteras och tas om hand. Avfallsplanen innehåller mål
och visioner med avfallshanteringen för kommunerna Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors (SuToHaMu). Avfallsplanen omfattar alla som bor
och verkar inom ovanstående geografiska område.
Sunne, Torsby, Hagfors och Munlcfors kommuner håller på att ta fram en
ny avfallsplan för perioden 2022-2030. I processen ingår att kommunen
ska besluta om den nya avfallsplanen medför någon betydande

miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§3 och 5 miljöbalken. Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors (SuToHaMu) bedömer att föreliggande avfallsplan
inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån miljöbalkens syfte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-10, § 53

Allmänna utskottets protokoll 2022-02-23, § 29
Tjänsteskrivelse 2022-02-08
Miljöbedömning av avfallsplanen för SuToHaMu kommunerna

Beslutet skickas till:
Avfallsenheten
Torsby kommun
Hagfors kommun
Munkfors kommun

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§77
Fördjupad översiktsplan för Sunne tätort - FOP
Dm-KS/2020:275
Kommunfullmäktiges beslut
l. Förslag till ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort antas enligt

PBL (2010:900) 3 kap. 19 §.
2. Särskilt utlåtande och särskild sammanställning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
En fördjupad översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.

Yrkanden
Lars-Gurunar Johnson (V), Björn Gillberg (HS) och Eva Hallström (MP):
Expension av Bråmds industriområde non-ut stryks ur den fördjupade
översiktsplanen. FOP:en antas i övriga delar. Förv åkningen ges uppdraget
att undersöka möjligheten att etablera industrimark utefter E45 söder om
Sunne mot Rottneros.

Henrik Frykberger (M), Marianne Åhman (L), Nils Ahlqvist (C) och
Tobias Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 136
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 89
Tjänstesb-ivelse 2022-08-01

Antagandehandlingar Fördjupad Översiktsplan 2022-06-28
Reservation
Lars-Gunnar Johnson (V), Björn Gillberg (HS), Jelena Krönström (HS),
Hans-Olov Högberg (HS), Mariann Larsson (KD) och
Anette Sätherberg (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för LarsGunnar Johnsons förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§78
Motion från Marianne Åhman (L) om ett
utomhusvarningssystem (VMA) för befolkningsskydd
DnrKS/2022:201
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Marianne Åhman (L) att
Sumie kommun installerar ett utomhusvamingssystem VMA för
befolkningsskydd. Motionären vill också att rutinmässiga tester genomförs
för att uppmärksamma allmänheten om att varningssystemet finns och är i
drift. Arbetet med ansökan till MSB om system för utomhusvarning
påbörjades under kvartal l och skickades in i slutet av mars.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 137
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 84
Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse 2022-06-28
Inkommen motion

Beslutet skickas till:
Motionären

Utdragsbestyrkare

Juste ra re
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§79
Revidering av kommunikationspolicyn
DnrKS/2021:519
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunikationspolicy för Sunne kommun antas och ersätter tidigare
kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 88.

Sammanfattning av ärendet
En kommunikationspolicy är viktig att ha som stöd för hur vi
kommunicerar i Sunne kommun.

Kommunikationspolicyn beskriver det strategiska kommunikationsarbetet
och vårt dagliga förhållningssätt i mötet med invånare, företagare,
besökare, medarbetare och andra. Den tar upp kommunikationens grunder,
organisation och ansvar, extern och intern kommunikation både i vardag
och kris och den lagstiftning som reglerar kommunikationsarbetet.
Kommunikation är ett hjälpmedel för att nå organisationens övergripande
mål i kommunstrategin. Kommunikationsaspekten ska firmas med i all
planering och allt utförande.
Syftet med policyn är att förbättra dialogen mellan Sunne kommun och
våra målgrupper. Den ska vara ett verktyg i arbetet med att utveckla
demokratin.

Kommunikation som betyder "att komma tillsammans" är en förutsättning

för demokrati. Kommunen ska skapa många tillfällen till dialog via olika
kanaler och ge människor möjlighet att påverka. Målsättningen med
kommunens kommunikation är att skapa relationer som fungerar och få
nöjda medborgare.

Som hjälpmedel finns dialogverktyget Sunnemodellen och handboken för
medborgardialog.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 140

Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 83
Kommunikationsstrategens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Förslag till kommunikationspolicy för Sunne kommun

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer
Stabschefer
Kommunikationsstrateg

Justerare
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80

Riktlinje för visselblåsarfunktion i koncernen Sunne
kommun
Dm-KS/2021:638
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinje för visselblåsarfunktion i koncernen Sunne kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden ikraft. En riktlinje har tagit fram som
lägger fast ordningen och organisationen inom koncernen Sunne kommun
för efterlevnad av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar
om missförhållanden, den s k visselblåsarlagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 148
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 85
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-08-10

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer

Sunne Fastighets ABA^D
Rottneros Park Trädgård ABA^D

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§81
Årsredovisning 2021 Värmlands läns
kalkningsförbundet
DnrKS/2022:411
Kommunfullmäktiges beslut
l Årsredovisningen 2021 för Värmlands läns Kalkningsförbund godkäims.

2 Förbundsdirektionen för Värmlands läns Kalkningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Nils Ahlqvist (C) och Tage Sohl (L)i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Värmlands läns Kalkningsförbund översänder förbundets
årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen har granskats
av förbundets revisorer, som lämnat en revisionsberättelse. Årets resultat

uppgår till - 151 tkr.
Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till samtliga
medlemskommuner för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 142
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 Värmlands läns kalkningsförbundet
Revisionsberättelse Värmlands läns kalkningsförbund

Beslutet skickas till:
Direktionen för Värmlands läns Kalkningsförbund

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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§82
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund
Dm-KS/2022:391
Kommunfullmäktiges beslut
l Årsredovisningen 2021 för Värmlands läns vårdförbund godkänns.
2 Förbundsdirektionen för Värmlands läns vårdförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Gert Dahlberg (S) och Åsa Waldenström (M) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund bildat av samtliga
16 kommuner i Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akutoch utredningshem för barn, Beroendecentrum - ett hem med beroende-

och missbruksvård samt utveckling av missbruks- och beroendevården i
Värmland.

Värmlands läns Vårdförbund har upprättat ett bokslut för 2021. Av detta
framgår att årets resultat uppgår till 301 tkr. De av förbundets medlemmar
utsedda revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Enligt kommunallagen (2018:725) 9 kap 13 § ska varje medlems
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för hela direktionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 143
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund

Beslutet skickas till:
Värmlands läns Vårdförbund

Juste ra re
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§83
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons
donationsfond för Gräsmarks vårdhem
Dm- KS/2022:398
Kommunfullmäktiges beslut
l. Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonens Perssons
donationsfond för Gräsmarks vårdhem godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen syskonens Perssons donationsfond för

Gräsmarks vårdhem beviljas ansvarsfrihet för den tid
årsredovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kari Gjulem (S) och Mats Eriksson (C) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks
vårdhem överlämnar stiftelsens årsredovisning för 2021. Årets resultat

uppgår till 105 229 la.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 144
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för
Gräsmarks vårdhem

Beslutet skickas till:
Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks
vårdhem

Utdragsbestyrkare
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§84
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks
gåvomedelsfond
Dm-KS/2022:397
Kommunfullmäktiges beslut
l. Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond beviljas
ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kari Gjulem (S), Mats Eriksson (C), Marianne /;'
Larsson (KD) och Kjerstin Persson (C) i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond överlämnar stiftelsens
årsredovisning för 2021. Årets resultat uppgår till -6 100 kr.

Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 145
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-06-21

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

Beslutet skickas till:
Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

Justerare
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§85
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård
DnrKS/2022:412
Kommunfullmäktiges beslut
l Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Sundsbergs Gård godkänns.
2 Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jelena Krönström (HS), Mirja Lundström (C)
och Anette Sätherberg (-) i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens

årsredovisning för 2021. Årets resultat uppgår till 145 250 kr.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 146
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård med
revisionsberättelse och kommentarer

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Sundsbergs Gård

Justerare
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§86
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Syskonen
Perssons donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka
Dm-KS/2022:524
Kommunfullmäktiges beslut
l. Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons donation till
Lysviks vårdhem och kyrka godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donation till Lysviks vårdhem
och kyrka beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sofie Hauri (S) och Agneta Carlsson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donation till Lysviks vårdhem
och kyrka överlämnar stiftelsens årsredovisning för 2021. Årets resultat

uppgår till 122621 kr.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 147
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-18
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons donation till Lysviks

vårdhem och kyrka

Beslutet skickas till:
Stiftelsen syskonen Perssons donation till Lysviks vårdhem och kyrka

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§87
Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023
Dm- KS/2022:400
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kalkningsförbundets förslag och antar

den redovisade avgiften för kalkning gällande år 2023 på 153 549 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns kalkningsförbund har i en skrivelse daterad 2022-06-08
meddelat Sunne kommun den beräknade kostanden för kalkning år 2023.
Kostnaden baseras på gällande kalkningsplan för länet.

Enligt kalkningsplanen beräknas totalt 2080 ton kalk spridas inom Sunne
kommun. Beräknad total kostnad är 3 109 077 kronor varav kommunen
betalar en procentuell andel.
Sunne kommuns andel 2023 blir 153 549 kronor. Mellanskillnaden täcks
av statsbidrag.
Kalkningsförbundets direktion har vid sitt sammanträde 2022-04-26
beslutat föreslå kommunfullmäktige i Suime kommun att anta avgiften för

2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 149

Skrivelse från Värmlands läns kalkningsförbund 2022-06-08
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-06-20

Beslutet skickas till:
Värmlands läns kalkningsförbund
Ekonomistaben

Utdragsbestyrkare
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§88
Begäran om nytt ansvarsområde inom alkohol o tobak
DnrKS/2022:346
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret till miljö- och
bygglovsnämnden för tillsynsområdet Lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och bygglovsnämnden har sedan tidigare tillsyn av serveringstillstånd, försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt
receptfria läkemedel. Tidigare låg dessa områden på socialnämnden men
flyttades till miljö- och bygglovsnämnden för att samla myndighetsutövningen till en och samma förvaltning. Det har varit positivt för
näringsidkare att ha en samlad kontaktyta för sin verksamhet då enheten

har hand om allt från bygglov till serveringstillstånd.
Lagen om tobaksfria nikotinprodukter föi-väntas träda i kraft l augusti
2022 och kommunen kommer enligt 2 kap. 24 och 25 §§ ha ansvar för
handläggning för anmälan och tillsyn.
Miljö- och bygglovsnämnden har idag en anställd handläggare som
bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobaksprodukter. Det nya
ansvarsområdet med tobaksfria nikotinprodukter stämmer överens med
befintliga ansvarsområden. Miljö- och byggchefen bedömer att det finns
utrymme att hantera det nya lagrummet inom personalstyrkan då samtillsyn kan genomföras på många försäljningsställen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08,§ 150

Miljö- och bygglovsnämnden 2022-06-13, § 39
Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-27

Beslutet skickas till:
Miljö- och bygglovsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkare
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§89
Nya avgifter taxa - alkohol o tobak
DnrKS/2022:401
Kommunfullmäktiges beslut
l. Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol-lagen, lag
om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa
receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria nikotinprodukter samt
indexjustering av samtliga poster, fastställs.
2. Den nya taxan ska gälla från och med den l januari 2023
3. Ny taxa ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxa
antagen den 9 september 2019 § 78.
Beslutet är fattat med stöd av kap. 8:2, 4§ alkohollagen. Samt delegeringsordningen för miljö-och bygglovsnämnden Sunne kommun daterad 2019-

12-09 § 100.
Sammanfattning av ärendet
Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 2022-08-01. Detta
innebär bland annat förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras
genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser samt att försäljningen

av e-cigaretter blir tillståndspliktig. Anmälningsplikt för försäljning av ecigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns fortfarande kvar och är

oförändrat jämfört med 2018.
Lagförändringen kring försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter med
införsel av tillståndskrav innebär ett utökat prövningsförfarande och utökat
krav på tillsyn av dessa verksamheter. För att, enligt självkostnadsprincipen, täcka de kostnader som uppstår på grund av lagförändringen har

miljö- och byggenheten tagit fram ett nytt förslag till taxa för prövning och
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.
Det nya taxeförslaget innebär förändringar i form av nya avgifter för
sådant som tidigare inte behövde anmälas, tillståndsprövas eller varit
kostnadsfritt. Det nya förslaget innebär även en höjning av avgiften i vissa
fall för att täcka kostnader för tid för handläggning som enheten har. Nya
och förändrade avgifter har markerats med gult i bilagt taxeförslag.
Miljö- och byggenhetens utgångspunkt för detta taxeförslag har genomgående varit att, genom självkostnadsprincipen i kommunallagen, täcka
kostnader för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter, alkohollagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel
samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Schablonavgifter motsvarar den tid (i timmar) som ett visst ärende
vanligtvis tar att handlägga eller den tid som det minst tar att göra ett
tillsynsbesök på en viss verksamhet.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 151
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll 2022-06-

13, §40
M'iljö-ochbyggenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-

06
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter,
lag om tobaksfria nikotinprodukter samt
sammanslagning av flera taxor till nya
gemensamma taxebestämmelser 2022-05-06

Beslutet skickas till:
Miljö- och bygglovsnämnden

Justerare
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§90
Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning för

2023

DnrKS/2022:279
Kommunfullmäktiges beslut
l. Redovisningen av 2021 års partistöd godkänns.

2. 2023 års partistöd utbetalas i januari 2023 med tidigare fastställda
belopp.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 4 § 29-32 har kommuner rätt att ge partistöd
till de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.
Detta för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Kommunfullmäktige antog 2014-09-29, § 98 regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni vaije år lämna en
skriftlig redovisning som visar att stödet från föregående år har använts för
sitt ändamål. Med utgångspunkt från denna redovisning beslutar
kommunfullmäktige om bidrag för nästkommande år kan betalas ut.
Samtliga partier som finns representerade i Sunne kommunfullmäktige har
lämnat in sina redovisningar av 2021 års partistöd. Till redovisningarna
finns även granskningsintyg av särskild utsedd granskare. Partierna har
även lämnat in en separat ekonomisk redogörelse som visar i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Sunne
kommun och vilka motprestationer då erhållits.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 153
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-08-10
Partistödsredovisningar

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Ekonomistaben

Utdragsbestyrkare

Justerare
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§91
Granskning avseende kommunens arbete med

strategisk kompetensförsörjning
DnrKS/2022:84
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsen svar till
kommunrevisionen:

Kommunstyrelsen delar revisorernas bild i granskningen och ger

förvaltningen följande uppdrag:
l. En övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Sumie kommun
tas fram. Klart senast 2023-11-30.
2. Verksamheterna tar fram en kompetensförsörjningsplan med
tillhörande handlingsplaner inkluderande analys av behov på tretill femårsperspektiv med regelbunden åten-apportering till
kommunstyrelsen. Klart senast 2023-11-30.
3. Säkerställa ändamålsenliga rutiner för rapportering gällande
kompetensförsörjning till kommunstyrelsen. Klart senast
2023-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun är i likhet med övriga kommuner en personalintensiv
organisation. Med anledning av kommande pensionsavgångar,
personalomsättning och brist inom vissa yrkeskategorier ser revisorerna en
risk i kommunens kompetensförsörjning.

Att ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning och med rätt utbildning
är av stor betydelse för en god kvalitet i verksamheten. Utan en

kvalitetssäkrad tillgång till personal finns en risk att kvaliteten i
verksamheten försämras. En viktig förutsättning för att klara
kompetensförsörj ningen är att befintlig och presumtiv personal uppfattar
kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Utifrån ovanstående har revisorerna i Sunne kommun i sin riskanalys
avseende 2021 bedömt att en fördjupad granskning inom detta område bör
genomföras. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 134

Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 90
Missiv - granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa
kompetensförsörjningen 2022-05-23
Rapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa
kompetensförsörj ningen 2022-03-28

Utdragsbestyrkare
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Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna

Kommunledningsgruppen

Utdragsbestyrkare
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§92
Revisorernas granskning av kommunens

årsredovisning och bokslut 2021
DnrK8/2022:322
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsen svar till
kommunrevisionen:

Kommunstyrelsen överlämnar följande svar till kommunrevisorerna kring
iakttagelser och bedömningar från granskning av årsredovisning och

bokslut 2021:
Bidrag från Migrationsverket motsvarande 4,7 mkr har bokats upp, med
motiveringen: Migrationsverket betalar ut en schablonersättning under de
två första åren efter mottagningsdatum. Enligt Migrationsverket ska
schablonbeloppet bland annat täcka kostnader för "utbildning i svenska för
invandare" och "andra kommunala insatser för att underlätta etablering i
samhället". På grund av covid-19 har många dessutom behövt förlänga sin
studietid då de inte kunnat delta på plats. De kostnader som schablonen ska

täcka pågår betydligt längre än två år. Genom att boka upp del av bidraget
mellan åren, möjliggörs finansiering av extra insatser i skola samt SFI och

vuxenutbildning på grundläggande/gymnasial nivå.
Bidrag från Socialstyrelsen motsvarande 3,9 mkr har bokats upp, med
motiveringen: Bidraget "Säkerställa god vård o omsorg" är specifik riktat
till äldreomsorgen, och gäller extra resurser inom hemtjänst och SABO. De
extra resurserna ger verksamheten möjlighet att jobba på andra sätt, och
täcker den extra tid personalen behöver för att ta på och av
skyddsutrustning.
De insatser som dessa två bidrag är tänkta att finansiera, genomförs vare
sig bidragen bokas upp mellan åren eller inte. Genom att boka upp

bidragen används de i verksamheten 2022 istället för att läggas på
resultatet 2021. Utan bidraget skulle insatser behöva finansieras inom
befintlig ram för Lärande och utbildning samt Socialtjänsten. Bidragen
motsvarar tillsammans 0,7% av kommunens totala omsättning. Bidrag
motsvarande samma belopp godkändes av revisionen 2020, med

motiveringen att beloppet inte uppgår till ett för kommunen väsentligt
belopp.
Nedskrivning har gjorts gällande Brogården, 9 mkt-, och Prästbols
förskola/skola, 5,2 mkr. Nedskrivningarna motiveras då båda dessa
fastigheter bedöms ha lägre värde än bokfört värde, samt att
värdenedgången antas vara bestående. Förvaltningen har gjort en prövning
av nedskrivningsbehoven, och funnit att det finns indikationer som ger
anledning till bedömningen att skriva ned fastigheterna. Båda fastigheterna
har fysiska skador som sänker värdet och minskar den årliga
servicepotentialen. För Brogården föreligger ett stort renoveringsbehov, 38

mkr är i närtid avsatt till renovering 2022-2024. Även för Prästbol
föreligger ett renoveringsbehov, utredning pågår.
Justerare
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Ingen av dessa avvikelser, vare sig uppbokning av bidrag eller
nedskrivning av fastigheter, medför någon immateriell/ekonomisk skada
för kommunen
Förvaltningen har delgett revisonen underlag till måluppfyllelse, där
kommunövergripande mål, indikatorer, resultat och kommentarer
redovisas. Samma underlag har tidigare år delgetts revisonen, vaipå
revisonen tillstyrkt att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
I samband med granskning av kommunens årsredovisning och bokslut
2021 begär kommunrevisionen att kommunstyrelsen yttrar sig över vilka
åtgärder som avses genomföras med anledning av revisorernas iakttagelser
och bedömningar gällande:
• Bidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen, totalt 8,6 mkr.
• Nedskrivning av värdet på två fastigheter, totalt 14,2 mkr.

• Måluppföljning, god ekonomisk hushållning
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-09, § 113
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-30
Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2021

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen, Anette Rhudin

Justerare
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§93
Länsstyrelsens inspektion hos
överförmyndarnämnden i Sunne kommun 2022
DnrKS/2022:431
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarna är tillsynsmyndighet för kommunernas
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i
kommunerna.

Vid tillsynen granskar Länsstyrelsen om handläggningen hos
överförmyndarnämnderna följer lagar och förordningar och om

handläggningen i övrigt sker på ett rättssäkert och tillämpligt sätt.
Länsstyrelsen ska också kontrollera registret över ärenden enligt
föräldrabalken samt stickprovsvis utvalda akter.
Länsstyrelsens sammanfattning och bedömning av inspektion är:
Länsstyrelsen fick ett gott bemötande under årets tillsyn. Det märks att
verksamheten har en hög ambition och att handläggarna tar uppdraget
seriöst. För att säkerställa att överförmyndaren kommer att kunna
bedriva en välfungerande verksamhet anser länsstyrelsen att mer resurser
behöver tillsättas.
Länsstyrelsens samlade intiyck efter årets inspektion är att
överförmyndaren har bra rutiner och bra ordning på sina ärenden. Med
anledning av vad som har framkommit i granskningen av en specifik akt
kan överförmyndaren dock inte undgå att få viss kritik vid denna tillsyn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-08, § 154
Protokoll efter tillsyn av överförmyndarnämnden i Sunne kommun,

december 2021

Beslutet skickas till:
Overförmyndamämnden
Länsstyrelsen Dalarna

Utdragsbestyrkare
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§94
Reodvisning av besvarade medborgarförslag
Dm-KS/2022:122
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.
Den 8 september har ett medborgarförslag behandlats av
kommunstyrelsen:
KS/2021:612 - Medborgarförslag om att anlägga en vattenspegel vid
Climate Arena i Gettjäm " Medborgarförslaget avslås då kommunen inte
råder över privatägd mark."

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-09-12

Utdragsbestyrkare
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§95
Medborgarförslag om hundrastgård på Kolsviks fd

fotbollsplan
Dm-KS/2022:518
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Kolsviks
fotbollsplan görs om till en stor hundrastgård.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-07-27

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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§96
Medborgarförslag om grillplats vid Ransbyviken
DnrKS/2022:520
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att en grillplats
med enkla sittbänkar anläggs vid Ransbyviken, Lysvik i anslutning till
båtbryggan så att den kan fungera som en samlingsplats i bygden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-08-04

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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§97
Medborgarförslag om att anlägga nytt grönområde i
centralorten med fokus på biologisk mångfald
Dm-KS/2022:558
Kommunfullmäktiges beslut
]\4edborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Sunne kommun
skulle kunna anlägga ett nytt centmmnära grönområde med fokus på

biologisk mångfald likt Fjärilsparken i Torsby.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-09-05

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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§98
Anförande från kommunfullmäktiges ordförande
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Avgående ordförande Karl-Johan Adolfsson (C) gör ett anförande och
resumé över kommunens senaste 50 år.

• Kommuns ammanslagningen 1971 mellan Sunne, Lysviks och
Gräsmarks kommuner
• Påtryckningar för standardhöjning av E45 :an.
• Hotellbyggnationema på 80 och 90-talet
• Baby-boomen på 90-talet och utbyggnaden av barnomsorg och
skola
• Vänortssamarbetena
Anförandet avslutades med ett kulturinslag där Leif, Inger, Sophia och
Magnus Stinnerbom som bjöd på musik och dans.

Utdragsbestyrkare
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