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Övriga närvarande
Petra Svedberg, kommunchef
Anna Biyntesson, kommunsekreterare

Linn Sohl, ekonomichef
Maria Nordmark, turismutvecklare § 132
Mikael Persson, samhällsplanerare § 135-136
Anders Olsson, utvecklingsledare § 139

Malin Linden Ohlsson, socialchef § 156
Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Andersson (M)
Ej tjänstgörande ersättare Barbro Dolling (L)
Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Geeske den Halländer (-)

Ej tjänstgörande ersättare Toleif Högberg (C) ej § 146
Ej tjänstgörande ersättare Gerd Karlsson (S) ej § 143
Ej tjänstgörande ersättare Eva Hallström (MP) (digitalt)
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§131
Budgetuppföljning- och verksamhetsuppföljning
Dm-KS/2022:94
Kommunstyrelsens beslut
Budgetuppföljningen per juli godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 41,3 mkr, vilket
motsvarar 4,5% av skatter och bidrag och innebär en positiv avvikelse mot
budget om 23,8 mkr. Nämndernas årsprognos ligger på -9,4 mkr medan
årsprognos för finansieringen ligger på +33,1 mkr.
Avvikelserapport, Avvik.
Avvik.

Avvik.

%

m kr

period

årsprog

VHT

+12,9

-9,4

-1%

+4,0

-5,0

-75%

+20%
+2%

KLS
SB

-1,6
-0,5

+0,3

+15,0

+5,0

Socialtjänst

-4,6

-6,2

-2%

Övrigt

+0,6

-0,5

-14%

Exploatering

LoU

+21,9

+33,1

+4%

Skatteint/bidr.

+10,2

+30,6

Övrigt

+11,6

+2,6

+34,8

+23,8

+3%
+12%
+136%

Finans.

SUMMA

Lärande och utbildning prognosticerar en positiv årsawikelse om 5 mkr.
Avvikelsen kommer av statsbidrag för komvux.
Socialtjänsten prognosticerar en negativ årsavvikelse om 6,2 mkr.
Årsprognosen baseras på föregående års utfall, och de åtgärder som hittills
genomförts. Fler åtgärder planeras och prognosen kommer att justeras
allteftersom åtgärder genomförs.
Overförmyndarnämnden prognosticerar en negativ årsawikelse om 0,5
mkt', på grund av omställning till minskade intäkter från Migrationsverket.
För att tydliggöra den effekt ökade el-, livsmedels- och
drivmedelskostnader har på kommunen totalt, samlas årsprognosen under
kommunchefen. 4 mkr är kommunens ökade kostnader och 4 mkr är Suime

Fastighets AB prognos för ökade driftskostnader för de förvaltade
fastigheterna. Förvaltning och bolag jobbar aktivt med åtgärder.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning juli 2022

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen
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§132
Information om besöksnäringsundersökning 2022
DnrKS/2022:551
Sammanfattning av ärendet
Resultat från besöksundersökning som genomförts under sommaren 2022
föredrogs av turisrm-rtvecklaren Maria Nordmark. Undersökningens syfte är

att kartlägga besökare i Sunne utifrån demografiska och
marknadsrelaterade aspekter. Parametrar som kartlagts inkluderar bland
annat: Demografiska faktorer såsom ålder, sällskapssammansättning och
geografisk hemvist, tidigare besök till Sunne och besöksanledningar,
besökta platser, övernattningar och logi, användning av appen Sagolika
Sunne, kännedom om besöksmål, spendering på plats samt synpunkter
rekommendationsbenägenhet (NPS). Undersökningens resultat ska
användas som underlag för att analysera Smmes besökare, samt för vidare

destinationsplanering tillsammans med andra fakta som vi har tillgång till
genom t ex Statistiska Centralbyrån.
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§133
Medborgarförslag om att anlägga en vattenspegel vid
Climate Arena i Gettjärn
DnrKS/2021:612
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås då kommunen inte råder över privatägd mark.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag förslås att en vattenspegel anläggs vid Climate
Arena i Gettjäm, för kompensera de negativa klimatutsläpp som kommer
att uppstå i samband med projektet. Vattenspegelen föreslås anläggas i
Gettjäm, över den tidigare utdikade våtmarken mitt i byn. Förslagsställaren
menar att en sådan åtgärd kunna innebära:
- Minskade C02-utsläpp från den aktuella våtmarken och en bättre balans i
projektets "klimat ekvation".
- Ny miljö för ökat fågelliv och nya naturupplevelser.
- Nya möjligheter för lokala satsningar på turism, boende etc."

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 87

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-10
Konsultation med VD Johanna Kriisa Climate Arena Holding AB
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Juste ra re
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§134
Granskning avseende kommunens arbete med

strategisk kompetensförsörjning
Dnr KS/2022:84
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delar revisorernas bild i granskningen och ger

förvaltningen följande uppdrag:
l. En övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Sunne kommun
tas fram. Klart senast 2023-11-30.
2. Verksamheterna tar fram en kompetensförsörjningsplan med
tillhörande handlingsplaner inkluderande analys av behov på tre-

till femårsperspektiv med regelbunden återrapportering 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
Allmämia utskottets protokoll 2022-08-24, § 90
Missiv - granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa
kompetensförsörjningen 2022-05-23
Rapport - Granshiing av hur kommunen arbetar för att säkerställa
kompetensförsörjningen 2022-03-28

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Kommunledningsgruppen

Justerare
/

»

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

8(34)

2022-09-08

Kommunstyrelsen

§135
Regeringens remiss av SOU 2022:13 Godstransporter
på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt
miljöstyrande system.
Dm- KS/2022:320
Kommunstyrelsens beslut
l. Sunne kommun ställer sig positiv till förslaget om att övergå från
tidsbaserad vägskatt till avståndsbaserad skatt.
2. Sunne kommun ser positivt på geografisk differentiering, förhöjd

skatt på beskattat vägnät i tätort, differentiering utifrån län och en
lägre skattenivå, glesbygdsnivå, samt att vägar under 500 ÅDT
tung trafik undantas.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 16 april 2020 att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande system
som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för godstransporter
på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, användas för
uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av

yrkestrafiken (dir. 2020:38).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 88

Tjänsteskrivelse 2022-08-02
Remiss godstransporter på väg 2022-05-16

Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
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§136
Fördjupad översiktsplan för Sunne tätort - FOP
Dnr KS/2020:275
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Åhman (L): Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsemöte
för partiöverläggningar.
Lars-Gunnar Johnson (V): Fördjupade översiktsplanen för Sunne antas
med förändringen att det nordöstra expansionsområdet för industri tas bort
från den fördjupande översiktsplanen. Förvaltningen ges i uppdrag att
utreda möjligheter att lyfta in nya industriområden väster om Fryken
utefter 45:an i kommunens översiktsplan.

Tobias Eriksson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag

Beslutsgäng 2
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Lars-Gunnar Johnsons
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 89
Tjänsteskrivelse 2022-08-01

Antagandehandlingar Fördjupad Översiktsplan 2022-06-28
Reservation
Lars-Gunnar Johnson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Justerare
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§137
Motion från Marianne Åhman (L) om ett
utomhusvarningssystem (VMA) för befolkningsskydd
DnrKS/2022:201
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

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

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

Beslutet skickas till:
Motionären

Utdragsbestyrkare
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§138
Region Värmlands remiss Handlingsplan för digital
infrastruktur
DnrKS/2022:317
Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun vill lämna följande yttrande över handlingsplan för digital
infrastruktur:

Behovet av ökad yttäckning och 5G
Yttäckning med god uppkoppling är viktig för Sunne kommun i allmänhet
och för näringslivet i synnerhet både vad det gäller kompetensförsörjning
hos befintliga företag som nyetableringar. Täckningsgraden med god

uppkoppling behöver öka längs Fiyksdalsbanan för att förbättra
möjligheten att dagspendla till, från och genom Sunne. Det kan då ge de
lokala företagen en konkurrensfördel och nödvändiga möjligheter att
rekrytera nyckelpersoner till sina verksamheter.
För Sunnes näringsliv är det i mångt och mycket en överlevnadsfråga att

ligga i framkant när det gäller teknikutveckling och digitalisering. Många
företag är i stort behov av 5 G för att kunna ta nästa steg i verksamheterna
när det till exempel gäller att kunna använda digitala UH-system som är
ständigt uppkopplade mot molnet. Det finns ett stort behov av att ha den
senaste tekniken, i detta fall 5 G uppkoppling för att kunna vara framtidens
leverantörer fullt ut.
Under senare år ges utökade möjligheter till populära utomhusaktiviteter så
som vandring och cykel på landsbygden i Sunne kommun vilket ställer
högre krav på att kunna vara uppkopplad via ex kartappar och i de sociala
kanalerna men det är också en säkerhetsaspekt som vi måste ta hänsyn till
här. För att säkra fortsatt modem utveckling inom besöksnäringen är
utökad mobiltäckning av största vikt.
Behov av efteranslutningar
Framtidssäkringen av Sunne kommun har gett oss kostsamma
efteranslutningar för privatpersoner då inte kopparnätet längre finns.
Efterfrågan av fastigheter som är belägna på landsbygden har ökat markant
senaste åren och i Sunne kommun bor redan mer än hälften av invånarna
utanför tätorterna.

En kostnadsökning på 4ggr jämfört med när grannarna anslöt sig är idag
inte ovanlig när man önskar en fiberanslutning.
Regionen bör vara drivande, samordnande och möjliggörande i tillförande
av ekonomiska medel för efteranslutningar för fiber då det ligger i

samhällets intresse att nå Värmlands befolkning med digitala tjänster inom
offentlig verksamhet

Justerare
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Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun har fått Region Värmlands handlingsplan för digital
infrastruktur på remiss. Handlingsplanen ersätter den regionala
bredbandsstrategin som funnits åren 2013-2020.
Digital infrastruktur avser fysiska ledningar, som bland annat kablar,
master och basstationer, det vill säga det som transporterar data. Begreppet

digital infrastruktur är teknikneutralt och innefattar både trådbundna och
trådlösa tekniker.
Av Värmlands regionala utvecklingsstrategi Värmlandsstrategin 2040

framgår att digitalisering, digital delaktighet och digital infrastruktur är
viktigt för Värmlands utveckling.
Regeringens nuvarande bredbandsstrategi lanserades i slutet av 2016 och

löper fram till 2025. Region Värmlands målsättning kring den digitala
infrastrukturen behöver uppdateras i linje med regeringens mål på nationell
nivå, EU:s digitala kompass 2030 samt utifrån länets förutsättningar.
Region Värmland har i bred samverkan tagit fram en handlingsplan för

digital infrastruktur som tar sikte på år 2030, med delmål till år 2025 och
som innehåller årliga uppföljningar och utvärderingar.
Handlingsplanen ska bland annat:
- Ta sin utgångspunkt i den marknadssituation som råder i Värmland och
med beaktande av den nationella strategin samt gällande regionala
bredbandsmål i Värmland.
- Spegla länets kommuner, deras respektive förutsättningar och utmaningar
inom bredbandsområdet.
- Knyta an till regionens utvecklingsplan, Vännlandsstrategin 2040

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 86
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-06-17
Handlingsplan för digital infrastruktur - Remissutgåva

Följebrev remiss av Handlingsplan för digital infrastruktur

Beslutet skickas till:
Region Värmland
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§139
Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och
mindre stränga kvalitetskrav
DnrKS/2022:500
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns och överlämnas som kommunens svar på Havs- och
Vattenmyndighetens remiss.

Sammanfattning av ärendet
Havs och Vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till vägledning om
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Remissen omfattar även
tre bilagor.
Kvalitetskrav i vattenförekomster ska fastställas så att tillståndet inte
försämras och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller
potential såvida det inte finns förutsättningar för undantag. Den föreslagna
vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre
stränga kvalitetskrav.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01
Förslag till yttrande 2022-09-01
Remissen inkl tre bilagor

Beslutet skickas till:
Havs och Vattenmyndigheten
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§140
Revidering av kommunikationspolicyn
Dm-KS/2021:519
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunikationspolicy för Sunne kommun antas och ersätter tidigare
kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 88
med redaktionella ändringar.

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 finnas med i all
planering och allt utförande.
Syftet med policyn är att förbättra dialogen mellan Sumie 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
for medborgardialog.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Eriksson (S) och Sophie Janulf(C): bifall till allmänna utskottets
förslag med redaktionella ändringar.

Marianne Åhman (L): Ärendet bordläggs för behandling av nya
kommunstyrelsen och nya kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag med redaktionella
ändringar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24, § 83
Kommunikationsstrategens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Förslag till kommunikationspolicy för Sunne kommun
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Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer
Stabschefer
Kommunikations strateg
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§141
Godkännande av inriktningsdokument
Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 1325 år med risk- missbruk och beroende
DnrKS/2022:380
Kommunstyrelsens beslut
Värmlands läns vårdförbunds inriktningsdokument för samverkan
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inriktningsdokument är ett underlag för etablering av en Länsgemensam
mottagning och lokala mottagningar för unga i Värmland. Tanken är att det
ska utmynna i samverkansöverenskommelser mellan Värmlands 16
kommuner och Region Värmland. Målgruppen för mottagningarna är
ungdomar och unga vuxna 13-25 år som är i riskzonen för eller har
utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika,
dopning eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk eller
social problematik, samt deras närstående. Huvudmannaskapet är delat
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kommunerna arbetar enligt
SoL och hälso- och sjukvården enligt HSL.
Im-iktningsdokumentet är att betrakta som ett förslag på hur en länsgemensam mottagning och lokala mottagningar kan organiseras och
bemannas i Värmlands län. Slutgiltig bemanning, kompetens och
andra detaljer kring exempelvis lokaler överlämnas åt parterna att komma
fram till i kommande överenskommelser.
Värmlands läns vårdförbund önskar nu svar om kommunen godkänner
inriktningsdokumentet som underlag för fortsatt samverkan.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2022-08-23, § 123
Tjänsteskrivelse 2022-08-08
Förbundschefens tjänsteskrivelse 2022-06-08

Framtaget förslag på inriktningsdokument

Beslutet skickas till:
Värmlands läns vårdförbund
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§142
Årsredovisning 2021 Värmlands läns
kalkningsförbundet
Dm-KS/2022:411
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Årsredovisningen 2021 för Värmlands läns Kalkningsförbund godkänns.
2 Förbundsdirektionen för Värmlands läns Kalkningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

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
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 Värmlands läns kalkningsförbundet
Revisionsberättelse Värmlands läns kalkningsförbund

Beslutet skickas till:
Direktionen för Värmlands läns Kalkningsförbund
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§143
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund
DnrKS/2022:391
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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) 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 beroendeoch 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
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund

Beslutet skickas till:
Värmlands läns Vårdförbund
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§144
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons
donationsfond för Gräsmarks vårdhem
Dm-KS/2022:398
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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

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

Beslutsunderlag
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
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§145
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks
gåvomedelsfond
Dm- KS/2022:397
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond beviljas
ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

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
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-06-21

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

Beslutet skickas till:
Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

Justerar?

^

-t-

~^T

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

21 (34)

2022-09-08

Kommunstyrelsen

§146
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård
Dm-KS/2022:412
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 Freddy Kjellström (C) 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
Ekonomens tjänsteskrivelse 2022-08-31

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård med
revisionsberättelse och kommentarer

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Sundsbergs Gård
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§147
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Syskonen
Perssons donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka
Dm-KS/2022:524
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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

uppgår till 122 621 kr.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
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
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§148
Riktlinje för visselblåsarfunktion i koncernen Sunne
kommun
DnrKS/2021:638
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 (2021:8 90) om skydd för personer som rapporterar
om missförhållanden, den s k visselblåsarlagen.

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

Riktlinjer för visselblåsarfimktionen

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschefer

Sunne Fastighets ABA^D
Rottneros Park Trädgård ABA^D
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§149

Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023
Dm-KS/2022:400
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 jför 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 Sunne kommun att anta avgiften för

2023.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Värmlands läns kalkningsförbund 2022-06-08
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-06-20

Beslutet skickas till:
Värmlands läns kalkningsförbund
Ekonomistaben
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§150
Begäran om nytt ansvarsområde inom alkohol o tobak
DnrKS/2022:346
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 förväntas 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 tobaksfiria nikotinprodukter stämmer överens med
befintliga ansvarsområden. Miljö- och byggchefen bedömer att det finns
utrymme att hantera det nya lagrummet inom personalstyrkan då sam-

tillsyn kan genomföras på många försäljningsställen.
Beslutsunderlag
Miljö- och bygglovsnämnden 2022-06-13, § 39
Miljö- och byggenhetens tjänsteskdvelse 2022-05-27

Beslutet skickas till:
Miljö- och bygglovsnämnden
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§151
Nya avgifter taxa - alkohol o tobak
DnrKS/2022:401
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 e-

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare fiims 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 fi-am 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
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll 2022-06-

13, §40
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Miljö-och byggenhetens 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
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§152
Reviderade riktlinjer för lokala rådet för trygghet
Dnr KS/2022.-525
Kommunstyrelsens beslut
Reviderade riktlinjer för lokala rådet för trygghet antas.
Sammanfattning av ärendet
Diskussion har förts i Lokala rådet för tiygghet om en förändring av
arbetssätt och samverkan i frågor som rör ökad tiygghet och folkhälsa för
kommuninvånarna i Sunne.

Kommunchefen fick 2021-11-10 i uppdrag av rådet att se över formen för
samverkan. 2022-06-21 presenterades för rådet ett nytt upplägg enligt en
nationell arbetsmetod, EST som står för Effektiv samordning för trygghet.

I och med det nya arbetssättet behöver Lokala rådet för trygghets riktlinjer
uppdateras så de stödjer kommunens trygghetsskapande och
hälsofrämjande arbete enligt EST.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-08-30
Information om EST

Beslutet skickas till:
Lokala rådet för trygghet
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§153
Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning för

2023

Dm-KS/2022:279
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 varje 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
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-08-10
Partistödsredovisningar

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Ekonomistaben
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§154
Länsstyrelsens inspektion hos
överförmyndarnämnden i Sunne kommun 2022
DnrKS/2022:431
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har tagit del av protokollet och överlämnar det till
kommunfullmäktige för kännedom.

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 handläggama tar uppdraget
seriöst. För att säkerställa att överförmyndaren kommer att kunna
bedriva en välfungerande verksamhet anser länsstyrelsen att mer resurser
behöver tillsättas.
Länsstyrelsens samlade intryck 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
Protokoll efter tillsyn av överförmyndamämnden i Sunne kommun,

december 2021

Beslutet skickas till:
Overförmyndamämnden
Länsstyrelsen Dalarna

^
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§155
Redovisning av delegeringsbeslut
DnrKS/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/2022:345 Uppsägning av hyresavtal av anläggning för mobiltelefoni på
Skäggeberg 15:177 brandstationen, from 2022-08-31
KS/2022:172 Yttrande Yankee Wings, uppvisning av motorfordon
Sparbankshallens parkering A.201.281/2022, bum out box

KS/2022:271 Samrådsyttrande fördjupad översiktsplan för Kils tätort
KS/2022:125 [TRV 202263321] Kommunens yttrande om tung, bred och
lång transport på sträckan Ekebyvägen - Långgatan 2022-06-23

KS/2021:605 Köpekontrakt med Berggrens IVIaskinsei-vice i Fjugesta AB
för fastigheten Holmby 2:7
KS/2022:172 Yttrande över Socialdemokraternas utdelning av polistisk
information i Lysvik 28/5, Gräsmark 20/8, Rottneros 27/8, Brobyäng 10/9
och Brårud 3/9
KS/2022:172 Kommunens yttrande Coop jubileumsfest - A298.8702022
KS/2022:347 Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på
Kolsnäsvägen 21 juni-30 september nattetid

KS/2022:347 Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon
under Fryksdalsdansen 28 juli-31 juli
KS/2022:347 Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på
Parkgatan

KS/2022:392 Kommunen har inget att erinra mot rallytävling på väg 27197
den 10 september, Tossebergsracet

KS/2022:406 Köpekontrakt för del av fastigheten Sundsvik 1:65
KS/2022:392 Yttrande - inget att erinra mot genomförande av Inge Bråten

Memorial 20 augusti
KS/2022:392 Yttrande - inget att erinra mot Västra Amterviks Triathlon
2022 den 27 augusti
KS/2021:605 Nyttjanderättsavtal avseende markarbeten mm på del av
fastigheten Holmby 2:7
KS/2022:172 Yttrande - kommunen har inget att erinra om Liberalernas
ansökan om att dela ut politisk information på Teatertorget 1/8-1 1/9

KS/2022:407 Yttrande till Bergsstaten
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KS/2022:172 Yttrande - Inget att erinra mot Mitt Sunne's evenemang i
Sunne centrum under 2022
KS/2022:172 Kommunens yttrande i ärende A394.4492022 - Sunne
summermeet - bilutställning och bilrunda

KS/2022:172 Kommunens yttrande A369 473 2022 Valmöten Teatertorget
- Hela Sunne

KS/2022:172 Kommunens yttrande gällande filminspelning i Sunne-

tillståndsärende - A387.7382022
KS/2022:172 Kommunens yttrande gällande Valmöten på Teatertorget,
Kristdemokraterna
KS/2022:172 Kommunens yttrande gällande Valmöten Teatertorget,
Centerpartiet
KS/2022:172 Kommunens yttrande gällande LO ansökan om information

på Teatertorget - Ärende A370 129 2022 L-0
KS/2022:172 Yttrande - inget att erinra Miljöpartiets valkampanj
Teatertorget 12 augusti
KS/2022:125 Sunne kommuns yttrande - inget att erinra mot tung och bred
transport av husmoduler Sunne - Rättvik 9 augusti - 6 november
KS/2022:172 Kommuens yttrande - inget att erim-a gällande
Vänsterpartiets valarbete Teatertorget helgerna 20/8 - 11/9

KS/2022:172 Kommunens yttrande A448.795/2022, inget att erinra
Sverigedemokratemas valkampanj 11/8-11/9
KS/2022:172 Kommunens yttrande - inget att erinra Triathlontävling
Yttrande Yttrande

Västra Amtervik IF 27 augusti
Bildningsärenden

KS/2022:371 Beslut om mottagande i grundsärskolan
KS/2021:610 Beslut i ärenden om skolskjuts juli-december 2021
KS/2022:176 Beslut 2022-08-18 att avvisa överklagande så som för sent

inkommet, skölj skjuts
Sociala ärenden
KS/2022:363 Ordförandebeslut socialutskottet - rättelse av beslutad
omkostnadsersättning

KS/2022:26 Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juni 2022
KS/2022:26 Delegeringsbeslut bostandsanpassningsbidrag juli 2022
KS/2022:30 Delegeringsbeslut IFO juni
KS/2022:30 Delegeringsbeslut IFO juli-augusti
KS/2022:27 Beslut om bistånd inom vård och omsorg - maj
Kommunledningsstabens ärenden
KS/2022:413 Kommunchefens avslagsbeslut gällande e-postmeddelanden

KS/2022:335 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. LOK 22
KS/2022:329 Hemkommuens/säkerhetssamordnarens yttrande om ansökan
om antagning still hemvämet

KS/2022:188 Överenskommelse om anställnings upphörande § 76
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KS/2022:269 Ekonomichefens placering av donationsmedel kvartal 2 2022
KS/2022:427 Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd
KS/2022:188 Överenskommelse om anställnings upphörande § 88
Upphandlingar
Inga beslut att redovisa.
Ordförandebeslut

KS/2022:343 Yttrande remissen "Vägledning för att definiera ekologisk
potential" till Hav och vattenmyndigheten - KSO delegeringsbeslut

Protokoll
Allmänna utskottets protokoll 2022-08-24

Socialutskottets protokoll 2022-08-23
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§156
Information från verksamheten
Dm- KS/2022:!, KS/2022:222
Sammanfattning av ärendet
• Fördelningstal för skyddsbehövande 2022 - Petra Svedberg
informerar om Sunne kommuns tilldelning av skyddsbehövande
enligt massflyktdirektivet under 2022. Totalt har 17 personer
kommit genom tilldelning från Migrationsverket, samordningen
och informationen har fungerat bra och kommunen har

tillhandahållit boende till alla genom både det kommunala
fastighetsbolaget och privata fastighetsägare.
• Ekonomiskt utfall byggnation av skolbyggnad vid Södra Viken Södra viken-projektet redovisas av kommunchefen och projektet

färdigställdes i tid och budgeten hade en positiv avvikelse om 1,6
mkr som återlämnas till kommunen.
• Slutredovisning av extra föreningsbidrag och evenemangspengen
2022 - Kommunchefen redovisar utfall av evenemangsbidrag (500

tkr) och extra föreningsbidrag (500 tkr). Totalt har 11 evenemang
fått stöd och 11 föreningar har fått stöd för att få tillbaka unga.
• Övrig förvaltningsinformation, ex. organisation, avvikelser,
omvärldsbevakning - Nya socialchefen Malin Linden Ohlsson
presenterar sig för kommunstyrelsen.
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