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Beslutande Se sid 2 

 

Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef 
Gunilla Nyström, kommunsekreterare 
Ulf S Olsson, förvaltningschef och Birgitta Friberg, utbildningschef, § 51 
Erik Larsson, IT-chef och Kristina Lundberg, landsbygdsrådgivare, § 52 

Utses att justera Tobias Eriksson och Mirja Lundström 
Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet, Sunne 

Underskrifter Sekreterare  
  Gunilla Nyström

 Ordförande  
  Karl-Johan Adolfsson

 Justerande  
  Tobias Eriksson Mirja Lundström 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2011-01-31
Datum för anslags uppsättande 2011-02-02 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-02-24 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet
Underskrift   
 Gunilla Nyström 
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Beslutande 

Ledamöter: 
Ola Persson (C) Tobias Eriksson (S) 
Gunilla Ingemyr (C) Anette Sätherberg (S) 
Lena Gynnemo (C) Gert Dahlberg (S) 
Bengt Hedelin (C) Agneta Carlsson (S) 
Mirja Lundström (C) Lars Jonsson (S) 
Kjerstin Persson (C) Mikael Lilja (S) 
Ida Nilsson (C) Helena Anshammar (S) 
Inge Andersson (C) Lena Birkefjärd (S) 
Anna-Greta O Berggren (C) Kjell-Owe Larsson (S) 
Karl-Johan Adolfsson (C)  Gerd Karlsson (S) 
Bengt Gullström (C) Tellervo Zetterberg (V) 
Sven Emilsson (C) Tina Jörlén (MP) 
Camilla Forslund (C) Eva Hallström (MP) 
Elisabeth Olsson (C) Jan Johansson (SD) 
Jörn Okan (M)  
Åsa Rådhström (M)  
Robert Pedersen (M)  
Åsa Olsson (M)  
Henrik Frykberger (M)  
Kerstin Sundén Bergqvist (M)  
Marianne Åhman (FP)  
Emanuel Olsson (FP)  
  
Tjänstgörande ersättare:  
Fredrik Andersson (M), ersättare för Jan-Evert Rådhström (M) 
Morgan Skog (S), ersättare för Kari Gjulem (S) 
Jan-Erik Eriksson (S), ersättare för Inge Skoglund (S) 
  
Frånvarande utan ersättare:  
Lars-Erik Hedlund (V)  
Runar Filper (SD)  
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Kf § 51  

Information om bildningsnämndens verksamhetsområde 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Ulf S Olsson och utbildningschef Birgitta Friberg informerar 
om bildningsnämndens verksamhet. Bildningsnämndens budgetomslutning 
uppgår till ca 300 mkr, vilket är nästan hälften av kommunens totala budget. 
 
De största verksamhetsområdena är förskola, grundskola och gymnasium. 
Övriga verksamheter är familjecentral, dagbarnvårdare, förskoleklass, yrkes-
högskola, lärcentra, kultur, bibliotek och fritid. 
 
I Sunne rektorsområde finns det för närvarande 5 rektorer med ca 1500 barn 
och mer än 200 personal. På Fryxellska skolan, där eleverna i år 7-9, finns är 
det just nu 470 elever och 70 personal.  
 
Inom Sunne gymnasieskola som omfattar Brobyskolan, Broby Grafiska och 
Naturbruksgymnasiet Södra Viken pågår det just nu ett förändringsarbete med 
inriktning på mera samarbete. Den områdesansvarige rektorn har ett uppdrag 
som omfattar gemensam marknadsföring, samordning, samläsning, nya 
utgångar och anställningsbarhet. Det gäller att skapa en stark plattform i en 
föränderlig värld. 
 
Efter att den nya gymnasiereformen genomförts finns det nu 4 gymnasie-
program på Brobyskolan, 3 på Broby Grafiska och 2 på Södra Viken. En nyhet 
på Broby Grafiska är det estetiska programmet, som genomförs i samarbete 
med Västanå Teater. 
 
Den stora minskningen som har skett av antalet barn på senare år innebär vissa 
problem för planering av skolverksamheten. År 2005 fanns det 1776 barn i 
grundskolan, medan det år 2016 endast blir 1200 barn. Antalet platser i 
skolorna är konstant 1595.  
 
Från och med den 1 juli 2011 kommer en ny skollag att tillämpas, liksom nya 
läroplaner. Ett nytt betygssystem införs och eleverna får ökad rättssäkerhet 
med möjlighet att överklaga flera beslut. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska 
bedrivas, men i fortsättningen ställs inga krav på skolplaner eller årliga 
kvalitetsredovisningar. Högre krav kommer att ställas på lärarbehörighet och 
skolpsykolog ska finnas. 
 
Sunne kommun har lägre kostnad per invånare när det gäller elever i förskola 
och grundskola, men har en högre kostnad för gymnasieelever jämfört med 
Värmland och övriga riket. Andelen elever som uppnått godkänt i alla ämnen 
har ökat markant de senaste åren. En satsning bör göras på att få upp det 
genomsnittliga meritvärdet som sjönk 2010, efter att ha visat en uppåtgående 
trend. 
________ 
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Kf § 52 KS2010/356/06 

Utbyggnad av stamnät för bredband 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. 21,2 miljoner kronor enligt redovisad kostnadsberäkning tas upp för 

utbyggnad av ett kommunalägt stamnät för bredband, varav 7 miljoner 
kronor anvisas ur eget kapital för år 2011. För övrigt behandlas ärendet 
i kommande budgetarbete. 

2. Investeringen i det kommunala stamnätet återbetalas genom att bred-
bandsföreningarna betalar anslutningsavgift till kommunen. Denna 
anslutningsavgift fastställs till 2 600 kr exkl. moms, per fastighet. 

3. Efter att kommunfullmäktige har beslutat om stamnätet, beslutar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om starttillstånd för utbyggnad av 
respektive del i stamnätet förutsatt att anslutningsgraden inom det 
aktuella området uppgår till minst 50 % av abonnenterna. 

Sammanfattning 
Under hösten har Leader Växtlust samt kommunens landsbygdsrådgivare till-
sammans med IT-chefen arbetat med att informera och undersöka vilket 
intresse byalag har att tillsammans med kommunen ta ansvar för utbyggnad av 
bredband enligt en modell som liknar den som Säffle kommun framgångsrikt 
har arbetat med. 

Arbetet har påvisat behov av en aktiv insats från kommunens sida. För att 
samma förutsättningar ska kunna vara möjliga för alla hushåll och företag i 
kommunen krävs det att kommunen bygger ett stamnät där det saknas IT-infra-
struktur idag. En sådan investering kan ske genom förskottering av pengar till 
ett stamnät.  

Arbetet har utgått från att byggandet av ett stamnät till ett område startar först 
då en förening kan uppvisa ett medlemsregister omfattande minst 50 % av 
fastigheterna i området. 

Dessa planer passar väl in i det arbete som pågår inom Region Värmland kring 
en regional bredbandsstrategi. 

Behandling på dagens sammanträde 
IT-chef Erik Larsson och landsbygdsrådgivare Kristina Lundberg lämnar en 
ingående redogörelse för ärendet. De redovisar den utredning de har gjort och 
hur de informerat allmänheten om det förslag som nu finns. 
 
För närvarande har 6 ekonomiska föreningar bildats för utbyggnad av bred-
bandsnät. Det finns intresse att bilda ytterligare föreningar inom kommunen. 
Via bredband kan abonnenterna kombinera tjänsterna TV, fast telefoni och 
Internet som ett gemensamt abonnemang till en lägre kostnad än vid separata 
abonnemang.  
 
 
     forts 
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forts      
Kf § 52 

Underlag/beredning 
Tjänsteskrivelse 2010-12-17 med bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 265 
Kommunstyrelsen 2011-01-11, § 4 
__________ 
Beslut skickas för verkställighet till:  
Budgetberedningen 
 
Beslut skickas för kännedom till: 
IT-chef Erik Larsson 
Landsbygdsrådgivare Kristina Lundberg 
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Kf § 53 KS2010/104/01 

Uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister 

Kommunfullmäktiges beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för de uppgifter som åvilar 
kommunen enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Sammanfattning 
För att göra det lättare och billigare att ta fram befolknings-, hushålls- och 
bostadsstatistik som behövs i samhällsplaneringen har riksdagen beslutat att 
alla bostäder ska finnas med i ett nationellt lägenhetsregister – Lagen 
(2006:378) om lägenhetsregister. Folkbokföringen kommer därefter att ske på 
lägenhet istället för som idag på fastighet.  
 
Plan- och bygglovenheten har sedan tidigare ansvarat för adresser och á-jour-
hållning av dessa i lantmäteriets system för registrering av byggnader, adresser 
och lägenheter, det så kallade BALK-systemet. Lantmäteriet har haft ansvaret 
för att ta in lägenhetsuppgifter från fastighetsägarna. 
 
Enligt regeringens beslut anses lägenhetsregistret för Sunnes del upprättat 
2010-07-01. Vid denna tidpunkt ska kommunen överta ansvaret för lägenhets-
registrets á-jourhållning. Kommunfullmäktige ska tilldela en nämnd uppgiften 
att hantera ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister (2006:378). 

Underlag/beredning 
SKL:s cirkulär 1058 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-10, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-13, § 153 
Kommunstyrelsen 2011-01-11, § 8 
_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kf § 54 KS2009/40/03 

Tilläggsanslag till socialnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner kr för 

omstruktureringskostnader i 2010 års budget. 
2. Resterande begäran om tilläggsanslag behandlas som avvikelse i 2010 

års bokslut. 

Sammanfattning 
Socialnämnden begär ett tilläggsanslag för år 2010 med 4,75 miljoner kr. 
 
Enligt socialnämndens kvartalsrapport per 2010-10-31 beräknas underskottet 
vid årets slut uppgå till drygt 5,3 miljoner kr. Socialnämndens budgetuppfölj-
ning per 2010-11-30 visar fortfarande på ett sådant underskott. 
 
Socialnämnden har även beslutat att i samband med bokslutet begära kompen-
sation för 2010 års omstruktureringskostnader. Dessa kostnader har preliminärt 
beräknats till 1,3 miljoner kr. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2010-12-06, § 148 
Socialnämnden 2010-12-06, § 154 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, 267 
Kommunstyrelsen 2011-01-11, § 11 
_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Beslut skickas för kännedom till: 
Socialnämnden 
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Kf § 55  

Redovisning av besvarat medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av besvarat medborgarförslag godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har infört möjligheten till förenklad hantering av 
medborgarförslag. Detta innebär att kommunfullmäktige kan överlåta 
beslutanderätten av enskilda medborgarförslag till kommunstyrelsen eller 
nämnd. Kommunstyrelsen och nämnderna ska fortlöpande informera kommun-
fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.  
 
Till dagens sammanträde redovisas kommunstyrelsens beslut 2011-01-11, § 5, 
där ett medborgarförslag om feriejobb för gymnasieungdomar besvarats. 

Underlag 
Kommunstyrelsen 2011-01-11, § 5 
________ 
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Kf § 56 KS2011/6/01 

Anhållan från Inge Skoglund (S) om entledigande från 
kommunala uppdrag - fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Inge Skoglund (S) beviljas entledigande från sina kommunala uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och i miljö- och byggnadsnämnden 
samt ersättare i bildningsnämnden.  

2. Sunne kommun anhåller hos Länsstyrelsen Värmland att ny ledamot 
utses i kommunfullmäktige efter Inge Skoglund (S). 

3. Som ny ersättare i bildningsnämnden väljs Linda Johansson (S), 
Fänriksvägen 6 B, 686 31 Sunne. 

4. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden väljs vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 
Inge Skoglund (S) anhåller om entledigande från sina kommunala förtroende-
uppdrag. Dessa är ledamot i kommunfullmäktige och i miljö- och byggnads-
nämnden samt ersättare i bildningsnämnden. 

Underlag/beredning 
Skrivelse 2011-01-10 från Inge Skoglund (S) 
__________ 
Beslut skickas till: 
Inge Skoglund  
Länsstyrelsen Värmland 
Linda Johansson 
Bildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
  



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-31 

11 (18)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Kf § 57 KS2011/6/01 

Anhållan från Kristina Sjögren (C) om entledigande från 
kommunala uppdrag - fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kristina Sjögren (C) beviljas entledigande från sina kommunala upp-

drag som ersättare i kommunfullmäktige och i styrelsen för Stiftelsen 
Sundsbergs Gård.  

2. Sunne kommun anhåller hos Länsstyrelsen Värmland att ny ersättare 
utses i kommunfullmäktige efter Kristina Sjögren (C). 

3. Som ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård väljs Anna-
Greta O Berggren (C), Stöpafors 321, 686 93 Sunne. 

Sammanfattning 
Kristina Sjögren (C) anhåller om entledigande från sina kommunala förtro-
endeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och i styrelsen för Stiftelsen 
Sundsbergs Gård. 

Underlag/beredning 
Skrivelse 2011-01-10 från Kristina Sjögren (C)  
________ 
Beslut skickas till: 
Kristina Sjögren 
Länsstyrelsen Värmland 
Anna-Greta O Berggren 
Stiftelsen Sundsbergs Gård 
Bildningsförvaltningen 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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Kf § 58 KS2011/6/01 

Val av revisorer för kommunala bolag och stiftelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
Nedan förtecknade revisorer och ersättare väljs för respektive bolag och 
stiftelser för åren 2011-2014: 
 
Revisor för Sunne Bostads AB:         Ersättare: 
Bernth Johnson (FP) 
Strandvägen 15 
686 30 Sunne 

Inger Axelsson (M) 
Västerrottna 190 
686 98 Gräsmark 
 

Revisor för Sunne Turism AB och 
Rottneros Park Trädgård AB: 

Ersättare: 

Inger Axelsson (M) 
Västerrottna 190 
686 98 Gräsmark 
  

Marianne Andersén (S) 
Södra Såneby 44 
686 94 Rottneros 
 

Revisor för Svenska Flexografi- 
Institutet AB: 

Ersättare: 
 

Agneta Olsson (S) 
Ransby 514 
686 97 Lysvik 

Anders Ramström (C) 
By 36 
686 93 Sunne 
 

Revisor för Stiftelsen Sundsbergs 
Gård: 

Ersättare: 
 

Bernth Johnson (FP) 
Strandvägen 15 
686 30 Sunne 

Marianne Andersén (S) 
Södra Såneby 44 
686 94 Rottneros 
 

Stiftelsen Adolf & Emma Perssons fond, Stiftelsen Social samfond 4, 
Stiftelsen Social samfond 5, Lysviks Gåvomedelsfond, H och E Erikssons 
minnesfond, Emil Erikssons donationsfond, Social samfond 1 Sunne och 
Social samfond 3 Östra Ämtervik 
Revisor: Ersättare: 
Anders Ramström (C) 
By 36 
686 93 Sunne 
   

Marianne Andersén (S) 
Södra Såneby 44 
686 94 Rottneros 
 

Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond, Stiftelsen syskonen Perssons 
donationsfond till Gräsmarks vårdhem, Stiftelsen Hemgården, Samfond 1 
högstadiet, Samfond 2 låg- och mellanstadiet, Tingbergska skolfonden och 
Stiftelsen för trivselbefrämjande åtgärder i Gräsmark 
Revisor: Ersättare: 
Bernth Johnson (FP) 
Strandvägen 15 
686 30 Sunne 

Agneta Olsson (S) 
Ransby 514 
686 97 Lysvik 

     forts 
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Kf § 58 
 
Revisor för Stiftelsen Gräsmarks 
Gåvomedelsfond: 

Ersättare: 

Agneta Olsson (S) 
Ransby 514 
686 97 Lysvik 

Bernth Johnson (FP) 
Strandvägen 15 
686 30 Sunne 

 
Revisor för Stiftelsen Harry 
Nilssons fond: 

Ersättare: 

Agneta Olsson (S) 
Ransby 514 
686 97 Lysvik 

Inger Axelsson (M) 
Västerrottna 190 
686 98 Gräsmark 
 

Som yrkesrevisor i samtliga bolag och stiftelser väljs samma revisor som 
kommunens upphandlade stöd. Stiftelsen Syskonen Perssons donationsfond till 
Lysviks kyrka och vårdhem har endast yrkesrevisor. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har fått valberedningsnämnden uppdrag att lämna 
förslag direkt till kommunfullmäktige på val av revisorer för kommunala bolag 
och stiftelser och av kommunen förvaltade stiftelser. 

Underlag/beredning 
Förslag från kommunrevisionen 
________ 
Beslut skickas till: 
De valda revisorerna 
Respektive bolag och stiftelse 
Personalkontoret 
Ekonomikontoret 
Kommunkansliet 
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Kf § 59 KS2011/6/01 

Val av ersättare i krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ersättare för Tobias Eriksson (S) i krisledningsnämnden för åren 2011-
2014 väljs Lars-Erik Hedlund (V), Järnvägsgatan 17, 686 30 Sunne och som 
ersättare för Mikael Lilja (S) väljs Agneta Carlsson (S), Ransby 204, 686 97 
Lysvik. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde 2010-12-20, § 31, ledamöter och ersättare i kris-
ledningsnämnden för åren 2011-2014. Enligt krisledningsnämndens reglemente 
bör ledamöterna vara desamma som i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsen har 2011-01-11, § 13, valt ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2011-2014. Då detta val inte helt 
stämmer överens med kommunfullmäktiges val av krisledningsnämnd föreslår 
Socialdemokraterna en ändring när det gäller ersättare i krisledningsnämnden. 

Underlag 
Kommunfullmäktige 2010-12-22, § 31 
Kommunstyrelsen 2011-01-11, § 13 
________ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Säkerhetssamordnaren 
Räddningschefen 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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Kf § 60 KS2011/6/01 

Val av en ledamot och en ersättare i styrelse för 
Gräsmarks Gåvomedelsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot i styrelsen för Gräsmarks Gåvomedelsfond för åren 2011-2014 
väljs Benny Olsson (M), Västerrottna 31, 686 98 Gräsmark och som ersättare 
för Börje Olsson (FP) väljs Peter Olsson, Forsnäs 11, 686 98 Gräsmark. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde 2010-12-20, § 33, ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Gräsmarks Gåvomedelsfond. En plats som ledamot för 
Moderaterna och en plats som ersättare för Folkpartiet blev vakanta och 
behöver tillsättas. 
________ 
Beslut skickas till: 
De valda  
Ordföranden i Gräsmarks Gåvomedelsfond 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-31 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Kf § 61 KS2010/6/01 

Val av en ersättare i Fonden för trivselskapande åtgärder 
i Gräsmark 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ersättare i Fonden för trivselskapande åtgärder i Gräsmark väljs Peter 
Olsson (FP), Forsnäs 11, 686 98 Gräsmark. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde 2010-12-20, § 35, ledamöter och ersättare i Fonden 
för trivselfrämjande åtgärder i Gräsmark. En plats som ersättare för Folkpartiet 
blev vakant och behöver tillsättas.  
________ 
Beslut skickas till: 
De valda  
Ordföranden i Fonden för trivselskapande åtgärder i Gräsmark 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-31 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Kf § 62 KS2011/6/01 

Val av en god man vid fastighetsbildningsförrättningar 
för tätortsförhållanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till god man vid fastighetsbildningsförrättningar för tätortsförhållanden för 
åren 2011-2014 väljs Karl-Erik Larsson (S), Askerudssätter, 31, 686 91 Sunne. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde 2010-12-20, § 44, gode män vid fastighets-
bildningsförrättningar för åren 2011-2014. En plats som god man för tätorts-
förhållanden blev vakant och behöver tillsättas. 
________ 
Beslut skickas till: 
Karl-Erik Larsson 
Lantmäterimyndigheten 
Kommunkansliet 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-31 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Kf § 63 KS2010/128/04 KS2011/6/01 
 KS2010/320/01   

Inkomna skrivelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen om nattis överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
2. Övriga inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Följande skrivelser har kommit in: 

1. Överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 22, om att 
anta detaljplan för del av fastigheten Brårud 3:1. 

2. Revisorernas beslut om val av ordförande och vice ordförande. 
3. Motion från Fredrik Andersson (M) om nattis  
4. Inbjudan till utbildning för förtroendevalda 2011-02-09 i Frykensalen. 

_______ 
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