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86
Budget- och verksamhetsuppföljning
DnrKS/2022:94
Kommunstyrelsens beslut
Budgetuppfölj ningen per mars godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 37,4 mkt', vilket motsvarar
4,1% av skatter och bidrag och innebär en positiv avvikelse mot budget
om 19,8 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på -6,2 mkr medan
årsprognos för finansieringen ligger på +26,0 mkr.
Avvikelserapport,
m kr

VHT

Avvik.

Avvik.

period

årsprog

+4,7

-6,2

-1%

-6,2

-2%

KLS
SB

+2,6

Exploatering

+0,1

LoU

+2,8

o,
'o

+0,8

Socialtjänst

-2,3

Övrigt

+0,6

+13,2

+26,0

+3%

Skatteint/bidr.

+4,3

+27,9

+3%

Övrigt

+9,0

-1,9

-9%

+17,9

+19,8

+113%

Finans.

SUMMA

Budget för initiativ gällande sommargåva till kommunens anställda har

tilljförts kommunledningsstaben (2 mkr), och budget för initiativ gällande
satsningar för att minska negativa pandemieffekter för föreningsliv och

företag, har tillförts samhällsbyggnad (1,5 mkr). Budgeten för generella
stadsbidrag har höjts motsvarande, vilket medför att prognos för generella
statsbidrag minskat med 3,5 mkr jämfört med föregående prognos.
Kommunens totala kostnader för el, livsmedel och drivmedel ligger för
perioden på samma nivå som 2019 (innan pandemin), men har ökat ca 0,4

mkr jämfört med föregående år. Förvaltningen jobbar aktivt med åtgärder
för att minska effekten.
Socialtjänsten prognosticerar en negativ årsavvikelse om 6,2 mkr, vilket
är en förbättring om 0,8 mkr sedan föregående prognos. Årsprognosen
baseras på föregående års utfall, och de åtgärder som hittills genomförts.
Fler åtgärder planeras och prognosen kommer att justeras allteftersom
åtgärder genomförs.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning mars 2022

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkare
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§87
Tertialuppföljning, budget, indikatorer och
verksamhetsplaner samt måluppfyllelse god
ekonomisk hushållning
Dnr KS/2022:94
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Tertialrapporten och verksamhetsuppföljning per 2022-04-3 O
godkänns med redaktionella ändringar.

2. För att god ekonomisk hushållning för 2022 ska anses uppnått,bör
minst 70% av målen vara uppfyllda.

Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport per 30 april 2022 har upprättats för kommunen.
Årsprognosen indikerar ett positiv resultat om 36 mkr, en positiv avvikelse
från budget om 18,5 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på -14,7 mkr
medan årsprognos för finansieringen ligger på +33,1 mkr. De verksamheter
som prognosticerar en negativ årsawikelse är socialtjänsten (-6,2 mkr) och
överförmyndamämnden (-0,5 mkr). Kommunens totala prognosticerade
årsavvikelse på grund av de ökade el-, livsmedels- och
driftmedelskostnader (-8 mkt'), samlas under kommunchefen för att
tydliggöra effekten på kommunen totalt.

I delårsbokslut och bokslut för 2021 fick kommunen kritik av revisionen
för att det inte fastställts vilken måluppfyllelse som ska ha uppnåtts för att
kommunen ska anses ha uppnått god ekonomisk hushållning. För 2022
föreslås att minst 70% av, de av kommunfullmäktige, fastställda målen ska
vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd.

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning tertial l
Tjänsteskrivelse 2022-05-05

Tertialrapport per 2022-04-30

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Ekonomichef
Verksamhetschefer
Ekonomer

Justerare
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§88
Förändring i upptagningsområde grundskolan
DnrKS/2022:249
Kommunstyrelsens beslut
l. Nuvarande upptagningsområde Gräsmark utvidgas till Gettjärn och öster
om Södra Viken.

2. Barn boende i Gettjärn och öster om Södra Viken har rätt till skolskjuts
vid val av Gräsmark skola och Östra skolan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje
område hör en anvisad skolenhet. Anvisad skola innebär även rätt till

skolskjuts. De senaste åren har det skett en inflytt av barnfamiljer till både
Gräsmark och Gettjärn. Förskolan Regnbågen har utökat antal platser,

vilket ger underlag för ökat elevantal i Gräsmark skola. I syfte att behålla
ett stabilt elevunderlag för Gräsmark skola behöver skolans
upptagningsområde utvidgas.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokoll 2022-04-25, § 26
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2022-04-11
Skolchefens utredning 2022-04-11

Beslutet skickas till:
Skolchef
Biträdande skolchef
Skolskjutshandläggare
Rektor Sundsvik och Solbacka rektorsområden

Justerare

/ Å.
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§89
Antagande av detaljplan för parkeringsplats och infart
till Sundsvik 10:10 - Sundsvik 1:65
DnrKS/2020:519
Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 5 kap 27 § plan och bygglagen

(SFS 2010:900) att anta detaljplanen för parkeringsplats och infart till
fastigheten Sundsvik 10:10.
2. Granskningsutlåtandet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten
Sundsvik 10:10 har tagits fram. Planens syfte är att ändra markanvänd-

ningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till detsamma på
kvartersmark. Avsikten med den ändrade markanvändningen är att marken
ska säljas av kommunen till enskild.
Samråd på planförslaget genomfördes under hösten 2021. Granskningsskedet genomfördes 9-28 februari 2022 och de yttranden som inkom har
sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 54
Tjänsteskrivelse 2022-04-12
Plankarta, antagandehandling
Planbeskrivning, antagandehandling
Granskningsutlåtande

Beslutet skickas till:
Topphyddan fastighets AB
Samhällsbyggnad

Justerare
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§90
Uppdaterade verksamhetsområden för vatten och
spillvatten
DnrKS/2022:164
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdaterade verksamhetsområden för vatten och spillvatten antas och
ersätter tidigare verksamhetsområden beslutat av kommunfullmäktige
2010-08-30, § 75 samt verksamhetsområden vid VA utbyggnad beslutat av
kommunfullmäktige 2016-03-21, §37.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och
dess gränser och ska visa vilka fastigheter som ingår i området. Inom en
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde gäller bestämmelserna i
vattentjänstlagen, AB VA och VA-taxa. Utanför verksamhetsområdet finns
inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller
fastighetsägaren. I takt med VA-utbyggnaden så behöver
verksamhetsområden för vatten och spillvatten uppdateras.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 59
Enhetschefens tjänsteskrivelse
Verksamhetsområden, Info från Svenskt Vatten
Områdeskartor utskrivna från vårt GIS system, ledningar för vatten och
spillvatten samt slambrunnar ej tända

Beslutet skickas till:
VA- och avfallsenheten
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§91
Handlingsplan för suicidprevention
Dm- KS/2022:57
Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för suicidprevention antas.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med handlingsplanen är att förebygga suicidförsök och genomfört
suicid och öka den psykiska hälsan i Sunne kommun. Målet för det
suicidpreventiva arbetet är att ingen person, barn, vuxen eller äldre, ska
behöva hamna i sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.
Ingen ska behöva ta sitt liv.
Handlingsplanen ska tydliggöra Sunne kommuns ansvar för det
suicidpreventiva arbetet i kommunen.
Syftet är också att öka kunskapen och medvetenheten om riskgrupper och
bakgrundsfaktorer till suicid för att Sunne kommun bättre ska kunna
uppmärksamma personer som kan vara i riskzonen.

Ett projektstöd kommer att sökas för att arbeta med suicidprevention.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 60
Hälsokonsulentens tjänsteskrivelse 2022-04-06

Förslag till handlingsplan för suicidprevention

Beslutet skickas till:
Administrativa staben

Justerare

l/Å
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§92
Medborgarförslag om aktiviteter för barn med NPFNeuropsykiatriskafunktionsnedsättningar
DnrKS/2021:544
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget besvaras med att kommunen kan bistå med att

förmedla kontakter till föreningar samt erbjuder avgiftsfri bokning av
idrottshall för egna aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet.
Förslagsställaren önskar att kommunen som spindeln i nätet hjälper till att
anordna aktiviteter som är särskilt inriktade för barn med NPF, som inte
kostar någonting för familjerna och bara är för barn med särskilda behov. I
första hand önskas aktiviteter på ridskolan och i andra hand en
gymnastikgrupp. Sunne kommun kan föiTnedla kontakt till föreningar som
har erfarenhet av verksamhet för barn med NPF.
Sunne kommun erbjuder även alla kommuninvånare avgiftsfri bokning av
idrottshallar som kan användas för egna aktiviteter.
Kommunen har inga möjligheter att subventionera aktiviteter för en
specifik gmpp av invånare. Däremot om en förening startas finns möjlighet
att ansöka om föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 61

Fritidschefens tjänsteskrivelse 2022-03-08
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

J_
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§93
Medborgarförslag om kartläggning av matsvinn inom
äldreomsorgen och skolan
DnrKS/2021:680
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit med förslag om kartläggning av matsvinn
inom äldreomsorg och skola ska genomföras för att få fram statistik över
hur mycket mat som slängs i kommunen. Förslagsställaren vill också att
överbliven mat skänks till kökspersonal, annan personal på äldreboende,
fattigpensionär eller andra behövande i bygden.
MMen på kommunens äldreboende är planerad för ett visst antal boende
vilket leder till lite matsvinn och eventuellt överbliven mat används av
verksamheten som mellanmål, kvällsmat och pålägg.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 62
Kostchefens tjänsteskrivelse 2022-03-22

Medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Juste ra re
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§94
Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård

2021

Dm-KS/2022:149
Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för hälso- och sjukvård 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren (Sunne kommun) är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att
bedriva ett systematiskt patient- och säkerhetsarbete. Vårdgivaren ska
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
kravet på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska också vaije år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet

bedrivits föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2022-04-26, § 56
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2022-04-12
Patientsäkerhetsberättelse 2021

Beslutet skickas till:
Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare
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§95
Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en

god och nära vård, hälsa & omsorg
DnrKS/2022:113
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sunne kommun beslutar att fastställa målbild "Framtidens Värmland Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg" samt

åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma målbilden "Framtidens Värmland - Tillsammans
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg" har tagits fram
i samverkan mellan flera parter. Arbetet med målbildsprocessen har letts
av en samordningsgrupp bestående av tjänstepersoner från länets
kommuner och Region Värmland. Processen har också stöttats av en
politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden
i regionen och två. politiker från respektive kommun. Det gemensamma

målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter
i samverkansarbetet.

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom
förslag till målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en
framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur
kommuner och regionen arbetar.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2022-04-26, § 58
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-03-29
Gemensam målbild "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en
god och nära vård, hälsa och omsorg

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Utdragsbestyrkare

Justerare

^

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

14 (24)

2022-05-12

Kommunstyrelsen

§96
Information och uppföljning av kommunens arbete
med extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, lagen om skydd mot olyckor samt
säkerhetsskydd
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Peter Bergström och säkerhetssamordnare Mats Jansson
presenterar kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, lagen om skydd mot olyckor samt säkerhetsskydd.

Beslutet skickas till:
Räddningschefen
Säkerhetssamordnaren

Justerare
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§97
Eventuellt förvärv av fastigheterna Skäggeberg 15:69

och Skäggeberg 15:95
DnrKS/2022:197
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet utgår.

Justerare
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§98
Uppföljning 2021 av miljöstrategins handlingsplan
2018-2030
DnrKS/2022:107
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen 2021 av miljöstrategins handlingsplan 2018-2030 läggs till
handlingarna.
Inför framtiden får förvaltningen i uppdrag att presentera tydligare
förklaringar och åtgärder för de avvikelser som presenteras.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns miljöstrategi antogs av kommunfullmäktige

2018-05-07, § 59. Syftet med miljöstrategin är att den på ett strukturerat
sätt ska leda Sunne kommuns miljömålsarbete framåt. Miljöstrategi ska ses

som ett verktyg och hjälp i alla politiska beslut, för
alla kommunens verksamheter och kommunala bolag, att ta sitt ansvar för

att nå globala, nationella, regionala miljömål samt uppfylla miljöbalkens
hänsynsregler och bestämmelser.
Handlingsplanen till miljöstrategin antogs av kommunstyrelsen
2018-05-28, § 125, och innehåller 20 mål. Varje mål har en ansvarig
enhet/verksamhet, men flera kan vara delaktiga till att målet nås.
Även år 2021 har genomsyrats av en pågående pandemi med coronavirus.
Det har påverkat kommunens arbete på flera sätt men vi har trots det
genomfört åtgärder som kan kopplas till kommunens hållbarhetsarbete.
Arbetsuppgifter och arbetssätt har fått anpassats efter rådande
omständigheter. Medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån har
gjort det och undervisning har skett delvis på distans. Ett som har
påverkats är vårt externa resande i arbetet och resor till och från arbetsplats
då en del personal kan arbeta hemifrån.

Beslutsunderlag
2021 års uppföljning av handlingsplan för Sunne kommun miljöstrategi
2018-2030

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen
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99
Redovisning av energirådgivarnas arbete 2021
DnrKS/2022:!
Sammanfattning av ärendet
Energi och klimatrådgivningen sker genom ett samarbete mellan Forshaga,
Hagfors, Kil, Muakfors, Sunne och Torsby kommuner
Anna Alisson och Ulrika Thorén från energi- och klimatrådgivningen
redovisar energirådgivarnas arbete under 2021. Arbetet syftar till att främja
en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska
energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Värmland och
Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen.

Justerare
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§100
Årsredovisning 2021 Fryksdalens
Samordningsförbund
DnrKS/2022:120
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Årsredovisningen 2021 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.

2. Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
den tid årsredovisningen omfattar.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Gert Dahlberg (S) och Linda Johansson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Samordningsförbund verkar utifrån Lagen om finansiell
samordnings av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) PINSAM och
förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning

(1997:614) och kommunallagen i tillämpliga delar.
Fiyksdalens Samordningsförbunds medlemmar var under 2021;
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och
kommunerna Kil, Torsby och Sunne. Målsättningen är att samordna
rehabiliteringsinsatser så att deltagarnas förmåga att klara förvärvsarbete
eller studier ökar.

Årets resultat är negativt och uppgår till 172 748 kr. Revisorn för regionen
och kommunerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för Fryksdalens Samordningsförbund

Beslutet skickas till:
Fryksdalens Samordningsförbund

Justerare
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§101
Arbetsgivarens förutsättningar att förhindra
smittspridning (vaccinationskravet)
DnrKS/2021:640
Kommunstyrelsens beslut
Vaccinationskrav för medarbetare som arbetar omsorgsnära avvecklas.

Sammanfattning av ärendet
Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom för den som
vaccinerats. Det är dock oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person
sprider smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Det
finns idag inget som tyder på att vaccination minskar smittspridning av
Omikron.

Med god organisation och arbetsrutiner som förebygger smitta, enligt

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för smittförebyggande arbete inom vård
och omsorg, minimeras risken för spridning av covid-19 utan
vaccinationskrav. Ett avvecklande av vaccinationskrav för medarbetare
bidrar också till att verksamheterna kan fullgöra sina uppdrag och
säkerställa den kompetensförsörjning som krävs.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-04

Reservation
Björn Billberg (HS): Det är, som framhålls i tjänsteskrivelsen, oklart i
vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smitta och hur länge
vaccinet ger skydd mot covid-19. Mot denna bakgrund är det rimligt, att

tillämpa försiktighetsprincipen och inte avveckla vaccinationskravet för
medarbetare som arbetar omsorgsnära.

Beslutet skickas till:
HR-chef
Verksamhetschefer

Justerare
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§102
Val till politiska styrgruppen för Business Region
Värmland
Dm-KS/2022:292
Kommunstyrelsens beslut
Kristina Lundberg (C) utses till Sunne kommuns representant i politiska
styrgruppen för Business Region Värmland för tiden tom 2022-12-31 .

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna och Region Värmland har samtliga fattat beslut om
samverkansavtal gällande en gemensam etableringsfunktion - Business

Region Värmland (BRV) i slutet av 2021.
Av samverkansavtalet framgår bl a att det finns ett antal grupper kopplade

till BRV och däribland en politisk styrgrupp som består av en politisk
representant per part (regionen och Värmlands 16 kommuner).
Business Region Värmland, (BRV), förväntas samordna ett proaktivt
investerings- och etableringsarbete, vara en regional företrädare samt ha ett
nära samarbete med Business Sweden.

Beslutsunderlag
Meddelande från Region Värmland 2022-04-29
Samarbetsavtal Business Region VäiTnland mellan Region Värmland och
Värmlands kommunerna

Yrkanden
Linda Johansson (S) och Freddy Kjellström (C): Kristina Lundberg (C)
utses till Sumie kommuns representant i politiska styrgruppen för Business
Region Värmland för tiden tom 2022-12-31.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare
/
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§103
Redovisning av medborgarförslag och motioner 2022
Dm-KS/2022:239
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av medborgarförslag och motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens årshjul ska en redovisning av medborgarförslag
och motioner ske två gånger per år. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska kommunstyrelsen också två. gånger per år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Under 2021 inkom totalt 22 medborgarförslag och 8 motioner. Hittills
under 2022 har det inkommit 2 medborgarförslag och 6 motioner.
Totalt finns 4 obesvarade medborgarförslag och 11 obesvarade motioner
varav ingen är äldre än 8 månader.
Under 2021 har sammanlagt 22 medborgarförslag och 7 motioner gått
igenom beslutsprocessen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27, § 63
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2022-04-04

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer
Stabschefer
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§104
Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KS/2022:2
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.

Samhällsbyggnadsärenden
KS/2022:172 Yttrande enligt ordningslagen - Politisk information
Sverigedemokraterna, Teatertorget hela våren tom 10 september

KS/2017:832 Köpekontrakt återköp, del av Holmby 2:1
KS/2022:172 Yttrande ordningslagen - Lecab elbilstour, Teatertorget 20-

21/4
KS/2021:21 Airendeavtal för markområde på del av fastigheten
Sundsberg 1:64
KS/2021:21 Avtalsservitut för utfart och parkering, Sundsberg l :64
KS/2022:172 Kommunens yttrande enligt ordningslagen - Sunne marten
vårmarknad 6 maj och höstmarknad 7 oktober, Sunne marknadsallians

KS/2022:172 Kommunens yttrande enligt ordningslagen - Politisk
information l maj. Socialdemokraterna i Sunne

KS/2021:450 Köpekontrakt - reviderat Torvnäs l :57
KS/2022:234 Köpekontrakt Torvnäs 1:67
KS/2022:246 Beslut positivt planbesked, Skäggeberg 1:316
KS/2022:125 Kommunens yttrande bred och tung transport - Brunnsvägen

- Alvbygatan 25 april
KS/2022:125 Kommunens yttrande bred och tung transport - Holmby 23 -

S888 l maj
Bildningsärenden
KS/2022:296 Begäran om att elev ska få vara inskriven i skola i annan
kommun - Frykenskolan Torsby kommun

KS/2022:295 Begäran om att elev får vara inskriven på Frykenskolan
Torsby kommun

KS/2022:260 Yttrande över skolinspektionens ärende SI 2022:3602
Sociala ärenden

KS/2022:28 Beslut om avgift för hemtjänst 2022, Mars
KS/2022:26 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2022, Januari - mars

'^
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Kommunlednmgsstabens ärenden

KS/2022:233 - Beslut att inte
anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet m- 6
KS/2022:269 Ekonomichefens placering av donationsmedel kvartal l 2022
Upphandlingar
Inga beslut att redovisa.
Ordforandebeslut
Inga beslut att redovisa.

Protokoll
Allmänna utskottets protokoll 2022-04-27

Bildningsutskottets protokoll 2022-04-25
Socialutskottet 2022-04-26

^_
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§105
Information från verksamheten
DnrKS/2022:!
Sammanfattning av ärendet
• Tobias Eriksson (S) refererar från ARKOs årsmöte. Under 2023 är
det Sunne kommuns tur att stå för ordförandeskapet i ARKO.
• Tobias Eriksson (S) refererar från Trästad Sveriges årsmöte.
• Kommunchefen informerar om fördelningen av skyddsbehövande
flyktingar från Ukraina mellan kommuner i Värmlands län. För
Sunne kommuns del handlar det om ett mottagande av 143

flyktingar.
• Kommunchefen informerar om annonsering av digitala
kommunikatörer, ny vaktmästarorganisation from l september,
samarbetet med Torsby kommun för överförmyndarverksamheten
from l juni, ny socialchef tillträder l september och biträdande
skolchef går in som tf skolchef i början av sommaren. Kommande
vakant tjänst som IFO chef kommer att tillsättas med en konsult
under en övergångsperiod. I övrigt en vakant chefstjänst inom LSS
som behöver tillsättas.

Utdragsbestyrkare
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