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Plats och tid

Frykensalen biblioteket Surme och digitalt, kl 19:00 - 21:05

Beslutande

Se sidan 2.

Övriga närvarande

Petra Svedberg, kommunchef (digitalt)

Paragrafer

§38-§48

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Evelin Larsson, förvaltningssekreterare
Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande

Per Hy den, verksamhetschef Agera Vännland § 38
Anna Ullenius, biträdande skolchef § 39
Rickard Martinsson, rektor Fryxellska skolan § 39

Utses att justera

Fredrik Andersson och Toleif Högberg

Justeringens plats och tid Kommunhuset Sunne, 2022-05-06, kl 08:00
Sekreterare

Anriä^rynt^sson
Ordförande

^'^ ^c{
Gert Dahlberg
,1/1 / ^

Justerare

Fredrik^ÄnderssorToch Toleijf Högberg

ANSLAG/BEVIS //
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-05-02
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-06
Datum då anslaget tas ned 2022-05-3 O
Förvaringsplats för protokollet Kommui^iuset Sunne
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PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2(15)

2022-05-02

Beslutande
Kjerstin Persson (C) ersättare för Ola Persson (C)

Gunilla Ingemyr (C) (digitalt)
Freddy Kjellström (C)
SophieJanulf(C)
Nils Ahlqvist (C) (digitalt)
Bengt Hedelin (C) (digitalt)
Ida Magnusson (C) ersättare för Theresa Falck (C)
Bengt Gullström (C)
Tomas Ögren (C) ersättare för Karl-Johan Adolfsson (C)
Mirja Lundström (C)
Toleif Högberg (C) ersättare för Svenne Andersson (C)

Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)
Gert Dahlberg (S) l :e vice ordförande

Sofie Hauri (S) (digitalt)
Anette Sätherberg (-) (digitalt)

Agneta Carlsson (S) (digitalt)
Lars-Olov Eriksson (S)

Kari Gjulem (S) (digitalt)
Ersättare saknas för Kjell-Owe Larsson (S)

Gerd Karlsson (S) ersättare för Helena Anshammar (S)
Runar Filper (SD)
Bengt Dahlén (SD) ersättare för Jonas Bergström (SD)
Margareta Geeske den Halländer (-)

Jan-Erik Aimersand (SD)
Ersättare saknas för Hans Amkvist (SD)

Henrik Frykberger (M) (digitalt)
Åsa Waldenström (M) (digitalt)
Fredrik Andersson (M) 2: e vice ordförande
Bo Eråker (M) ersättare för Thomas Waldenström (M) (digitalt)
Kerstin Johannesen (M) (digitalt)

Björn Gillberg (HS) (digitalt)
Henrik Lagerlöf (HS) (digitalt)
Jelena Krönström (HS) (digitalt)
Inger Grankvist (HS) (digitalt)
Marianne Åhman (L)
Barbro Dolling (L)

Tage Sohl (L)
Eva Hallström (MP) (digitalt)
Lars-Erik Hedlund (V)

RolfÖrnborg (KD) (digitalt)

/}
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Justerare
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§38
Information om hot mot demokratin i Värmland,
årsrapport 2021
Dm-KS/2022:220
Sammanfattning av ärendet
Agera Värmlands verksamhetschef Per Hydén informerar om årsrapporten
från 2021 "Hot mot demokratin i Värmland".

Justerare

^6

Utdragsbestyrkare
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§39
Motion om daglig aktivitet pä schemat i skolan
Dm-KS/2021:683
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva Hallström (MP) att den
schemalagda fysiska aktiviteten i skolan ökas till 40 minuter per skoldag
och att möjligheten undersöks att bölja med detta vid några skolor.
Motionärens argument för sitt förslag är att fysisk aktivitet är associerad
med förbättrade kognitiva funktioner, såsom minne och inlärning samt

medför även positiv psykologisk påverkan på motivation. Okad fysisk
aktivitet skulle alltså kunna förbättra skolresultaten genom flera effekter.
Motionären tar upp ett viktigt perspektiv när det gäller barn och ungdomars
fysiska aktivitet och rörelse. I Sunne kommuns skolor har F-6 skolorna, för
detta syfte, valt att arbeta med Trivselprogrammet samt något utökad

timtid i ämnet Idrott och hälsa. Ytterligare utökad timtid skulle medföra
utökning av lärarnas arbetstid samt konsekvenser för skoltrafiken.

Yrkanden
Freddy Kjellström (C), Marianne Åhman (L), Linda Johansson (S),
Margaretha Geeske den Halländer (-) och Bengt Dahlén (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Eva Hallström (MP) och Björn Gillberg (HS): Förvaltningen får i uppdrag
att undersöka möjligheterna att bölja med detta vid några skolor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om avslag.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Eva Hallströms förslag.

Omröstningsresultat
Med 34 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 5 nej-röster för Eva

Hallströms förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Nej-röst

Avstår

ersättare

Kjerstin Persson (C)
Tobias Eriksson (S)
Runar Filper (SD)
Henrik Frykberger (M)

Gunilla Ingemyr (C)^
Justerare

'l
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Linda Johansson (S)

Björn Gillberg (HS)
Freddy Kjellström (C)
Marianne Åman (L)

Gert Dahlberg (S)
Bengt Dahlén (SD)
Åsa Waldenström (M)

SophieJanulf(C)
Sofi Hauri (S)

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Henrik Lagerlöf (HS)

Nils Ahlqvist (C)

x

Lars-Erik Hedlund (V)
Anette Sätherberg (-)

x

Margareta den Halländer (-)

x
x

Bengt Hedelin (C)
Fredrik Andersson (M)
Agneta Carlsson (S)
Barbro Dolling (L)
Ida Magnusson (C)
Eva Hallström (MP)
Lars-Olov Eriksson (S)
Jelena Krönström (HS)
Bengt Gullström (C)
Jan-Erik Annersand (SD)

RolfÖrnborg(KD)
Bo Eråker (M)
Kari Gjulem (S)
Ersättare saknas (S)
Mirja Lundström (S)
Ersättare saknas (SD)
Kerstin Johannesen (M)
Gerd Karlsson (S)
Inger Grankvist (HS)

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Toleif Högberg (C)
Tage Sohl (L)

x
x
x
x
x

Tomas Ögren (C)
Summa

34

x

5

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07, § 74

Bildningsutskottets protokoll 2022-03-21, § 16
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2022-03-10
Reservation
Eva Hallström (MP) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget förslag.

Beslutet skickas till:
Motionären

Skolchefen

Utdragsbestyrkare

Justerare

t
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§40
Principer för egenavgifter färdtjänst
Dm-KS/2021:695
Kommunfullmäktiges beslut
l. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns.
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar
vilket som tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga
kommuner fattar likalydande beslut för egenavgifter under 2022.
3. Ny prissättning införs stegvis.
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt
prissystem träder i kraft.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt

färdtjänstlagen (SFS 1997:736) till Region Värmland. Betalningsansvaret
för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. Regionen har att besluta om

reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende (KTN/210287).
Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland
och samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut.
Den ökade kostnaden tas i befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07, § 77

Allmänna utskottets protokoll 2022-03-23, § 43
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Bilaga l. Principer för egenavgifter färdtjänst.

Protokollsutdrag KTN 2021-12-07 - §150 Principer för egenavgifter
färdtjänst
Följebrev kommuner om principer för egenavgift färdtjänst

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare

'),

Utdragsbestyrkare
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§41
Motion om gatunamn i Sunne kommun
Dm-KS/2021:643
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med att motionens intention ska beaktas vid
framtida namngivningar av gator så framgångsrika kvinnor med koppling
till Sunne lyfts och en jämn könsfördelning på kommunens gatunamn nås.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion om att namnge gator som anknyter till Selma
Lagerlöfs och hennes författarskap. Motionen önskar även att namngivning
av gator lyfter fram framgångsrika kvinnor och påminna om dem med

koppling till Sunne kommun. Att återkoppla till kommunfullmäktige hur
det ser ut när det gäller jämställdheten gällande namngivning av gator.
Namngivning med personnamn (memorialnamn) bör inte ges efter levande
personer. Vid framtida bostadsområden finns möjlighet att döpa fler gator i
Sunne och då möjligheten att beakta motionens önskemål.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07, § 79
Allmänna utskottets protokoll 2022-03-23, § 46

Tjänsteskrivelse 2022-02-18
Motion 2021-11-22

Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

/Å->

Justerare
(^-
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§42
Revidering av valnämndens reglemente
DnrKS/2022:221
Kommunfullmäktiges beslut
Valnämndens reviderade reglemente antas.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden är Sunne kommuns ledande politiska förvaltningsorgan för
genomförande av val till riksdag, kommun och region, val till
europarlamentet samt lokala folkomröstningar. Valnämndens reglemente
är, tillsammans med vallagen och kommunallagen, ett av de viktigaste styroch ledningsdokumenten för valnämnden.
En större översyn av reglementet har nu genomförts av valsamordnare
tillsammans med valnämndens ordförande med utgångspunkt från
framtagen mall från Sveriges Kommuner och Regioner. Reglementet är

uppdaterat enligt den nya kommunallagen (2017:725), som började gälla
2018-01-01. Lokala anpassningar har gjorts till nuvarande förhållanden.

Anpassningar har även gjorts till dagens språkbruk samt möjligheten att
genomföra möten på distans.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07, § 81
Valnämndens protokoll 2022-03-03, § 2
Valsamordnarens tjänsteskrivelse 2022-02-07
Förslag till reviderat reglemente

Beslutet skickas till:
Valnämndens ledamöter
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkare

Justerare
4-"
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§43
Uppsägning av samarbetsavtal med Kobrin i Belarus
Dm-KS/2022:219
Kommunfullmäktiges beslut
Sunne kommun beslutar att säga upp samarbetsavtalet daterat april 2008
med staden Kobrin i fd Vitiyssland nuvarande Belarus med omedelbar
verkan.

Sammanfattning av ärendet
Ett samarbetsavtal tecknades mellan Sunne kommun och staden Kobrin i

dåvarande Vitiyssland i april 2008 med syfte att förbättra förståelsen och
utöka samarbetet mellan kommunerna och dess invånare samt bidra till och
säkra freden.
Med anledning av Rysslands militära angrepp och Belarus medverkan i

angreppet på den demokratiska och självständiga staten Ukraina väljer
Sunne kommun att säga upp avtalet. Rysslands angrepp är ett angrepp på
demokratin och de värden Sunne kommun står för varför ett samarbete inte
är möjligt i dagsläget. Även i Belarus har de demokratiska värdena
angripits under senare år.
Avtalet har tjänat Sunne kommun väl under en tid och samarbetet

återupptas gärna när ett utbyte kan ske kring mänskliga rättigheter och
demokrati.
Sunne kommun kritiserar inte invånarna i staden Kobrin utan de
myndigheter som står bakom angreppet på mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07, § 82
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-31

Samarbetsavtal april 2008

Beslutet skickas till:
Kobrin, Belarus

^L_

Justerare

;-
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§44
Nytt medborgarförslag om gångväg i Lysvik från
glasscaféttill Frykens Pärla
Dnr KS/2022:259
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att gångvägen
mellan glasscaféet och Fyrkens Pärla i Lysvik förbättras genom att det röjs
upp mellan vägen och strandlinjen samt att fasta bänkar placeras ut utmed
sträckan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-04-08

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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§45
Avsägelse från Theresa Falck (C) av samtliga politiska
uppdrag

Dnr KS/2022:266

Kommunfullmäktiges beslut
Theresa Falck (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Sunne kommun önskar att Länsstyrelsen Värmland utser ny ledamot i
kommunfullmäktige för Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet
Theresa Falck (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-04-14

Beslutet skickas till:
Theresa Falck (C)
Länsstyrelsen
Kommunkansliet

HR
Växeln

Justerare
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§46
Avsägelse från Lena Börjesson (S) av uppdraget som
ledamot i valnämnden
Dm- KS/2022:267
Kommunfullmäktiges beslut
Lena Böijesson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lena Börjesson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig
uppdraget som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-04-14

Beslutet skickas till:
Lena Börjesson (S)
Valnämnden
Kommunkansliet

HR
Växeln

Utdragsbestyrkare

Justerare

l
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§47
Fyllnadsval till valnämnden
Dm-KS/2022:214
Kommunfullmäktiges beslut
Gerd Karlsson (S) utses till ledamot i valnämnden efter Lena Börjesson (S)
för tiden tom 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Då Lena Börjesson (S) har avsagt sig och entledigats från sitt uppdrag som
ledamot i valnämnden behöver fyllnadsval ske till detta uppdrag.

Beslutet skickas till:
Gerd Karlsson (S)
Valnämnden
Kommunkansliet

HR
Växeln

Utdragsbestyrkare

Justerare

./'

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

15(15)

2022-05-02

§48
Fyllnadsval till huvudman i Fryksdalens Sparbank
Dnr KS/2022:274
Kommunfullmäktiges beslut
Agneta Carlsson (S) utses till huvudman i Fryksdalens Sparbank för
sparbanksstämman 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för Fryksdalens Sparbank är den som uppnår 70 års
ålder inte längre valbara som huvudman och är skyldig att avgå vid
ordinarie sparbanksstämma det kalenderår personen uppnår denna ålder.
Ny huvudman behöver därför väljas efter Conny Carlsson (S).

Beslutet skickas till:
Agneta Carlsson (S)
Fiyksdalens Sparbank
Kommunkansliet

HR
Växeln

Utdragsbestyrkare

Justerare

r

