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Beslutande Se sid 2 

 

Övriga närvarande  
Gunilla Nyström, kommunsekreterare 
Cathrine Larsson, förvaltningschef, § 64 
Ingemar Robertson, projektledare, § 65 
Felix Egegren, samordnare, § 66 

Utses att justera Elisabeth Olsson och Lars Jonsson 
Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet, Sunne, 2011-03-02, kl 16:30 

Underskrifter Sekreterare  
  Gunilla Nyström

 Ordförande  
  Karl-Johan Adolfsson

 Justerande  
  Elisabeth Olsson Lars Jonsson 
 

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2011-02-28
Datum för anslags uppsättande 2011-03-03 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-03-25 

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) Kari Gjulem (S) 
Ida Nilsson (C) Mikael Lilja (S) 
Inge Andersson (C) Helena Anshammar (S) 
Anna-Greta O Berggren (C) Jan-Erik Eriksson (S) 
Karl-Johan Adolfsson (C)  Lena Birkefjärd (S) 
Bengt Gullström (C) Kjell-Owe Larsson (S) 
Sven Emilsson (C) Gerd Karlsson (S) 
Camilla Forslund (C) Lars-Erik Hedlund (V) 
Elisabeth Olsson (C) Tellervo Zetterberg (V) 
Jörn Okan (M) Tina Jörlén (MP) 
Åsa Rådhström (M) Eva Hallström (MP) 
Henrik Frykberger (M)  
Kerstin Sundén Bergqvist (M)  
Marianne Åhman (FP)  
Emanuel Olsson (FP)  
  
Tjänstgörande ersättare:  
Hans Widlund (M), ersättare för Jan-Evert Rådhström (M) 
Kerstin Johannesen (M), ersättare för Robert Pedersen (M) 
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M) 
Claes Lundgren (SD), ersättare för Jan Johansson (SD) 
  
Frånvarande utan ersättare:  
Runar Filper (SD)  
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Kf § 64  

Information om socialnämndens verksamhet 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson informerar om socialnämndens verksamhet. 
Vissa nyckelord för nämndens mål har tagits fram utifrån kommunstrategin, 
som t ex samverkan, trygghet, livskvalitet, öppenhet, delaktighet, tillgänglig-
het, god hälsa respekt och nöjda kunder. Det är dessa begrepp som med-
arbetarna ska arbeta utifrån. Socialnämndens vision är ”Att bli sedd” och denna 
gäller både för kunder och medarbetare. 
 
Socialnämndens budget omfattar ca 243 mkr och verksamheterna har ca 500 
medarbetare. Budgeten fördelar sig på dessa verksamhetsområden: 

• Äldreomsorg  64 % 
• LSS   21 % 
• IFO       9 % 
• Socialpsykiatri      2 % 
• Gemensam verksamhet   4 % 

 
Detta är vad som ingår under respektive verksamhet: 
 
Äldreomsorg/vård och omsorg  
177 lägenheter i särskilt boende + 13 nya i Salla 
424 kunder i ordinärt boende (hemtjänst) 
Daglig verksamhet på Solgården 
Hemsjukvård 
Anhörigstöd 
Rehabilitering 
Samarbete med frivilligorganisationer 
 
IFO (individ- och familjeomsorg) 
Ekonomisk hjälp, budgetrådgivning, skuldsanering 
Familjerätt 
Barn och ungdomar, familjecentral, ungdomsmottagning 
Missbruk 
Samhällsstöd och krisbearbetning 
Tillstånd och tillsyn, alkohol, tobak, läkemedel 
Boende för ensamkommande flyktingbarn 
 
LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) 
Gruppboende/stödboende 
Familjehem/elevhem 
Daglig verksamhet, Bergskog, aktivitetshus, Kolsnäs motionscentral 
Korttidsvistelse 
Korttidstillsyn 
Personliga assistenter 
Ledsagare 
Kontaktpersoner 
 
     forts 
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forts 
Kf § 64 
 
Socialpsykiatri 
Stödboende Frykängen 
Kontaktpersoner 
Daglig verksamhet 
Boendestöd, samarbete med IFO och LSS 
 
För att förbättra verksamheterna pågår ständigt en diskussion om värdegrunder, 
omvärldsanalys, kompetensutveckling m m. Analyser/jämförelser och gransk-
ningar utförs kontinuerligt och dessa ger vägledning till förbättringar. En 
önskan är att kunna satsa mera på förebyggande arbete och långsiktig plane-
ring. 
 
Socialnämndens motto är ”Samverkan över alla gränser genom före-
byggande och flexibla arbetsmodeller med fokus på individen”. 
_______ 
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Kf § 65 KS2009/82/01 

Redovisning av utredning om alternativ politisk 
organisation 

Behandling på dagens sammanträde 
Projektledare Ingemar Robertson redovisar den utredning om alternativ politisk 
organisation som han genomfört. Som grund för utredningen är den parlamen-
tariska gruppens arbete, intervjuer och studiebesök hos andra kommuner som 
genomfört organisationsförändring, SKL:s nätverk och studier av andra 
kommuners organisation. 
 
Målen för kommunfullmäktige med en ny organisation är: 

Kommunfullmäktiges roll stärks 
Mera arbete med framtids- och utvecklingsfrågor 
Tydligare roller, politiker/tjänstemän 
Styrningen stärks 
Politikerrollen utvecklas utifrån medborgarfokus 

 
Frågan är om politikerna vill ta makten eller inte? 
 
Det ska vara en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, men däremellan bör det finnas en politisk samordnings-
grupp. 
 
Målet för kommunstyrelsen med en ny politisk organisation är: 

Bättre styrning, information och uppföljning 
Skapa helhetssyn och helhetsansvar 
Istället för nämnder inrättas utskott 

 
En gyllene samtalsarena bör finnas mellan politiker och tjänstemän. 
 
Under kommunfullmäktige kan en eller flera beredningar tillsättas. Detta är 
arbetsgrupper som kan vara tillfälliga eller fasta och som har ett särskilt upp-
drag. Grupperna har en kontinuerlig dialog med kommunfullmäktiges presi-
dium och lämnar en eller flera avstämningar till fullmäktige. På så sätt får 
fullmäktige en styrning av hela utredningsprocessen. Om det ska tas ett beslut 
av fullmäktige i den utredda frågan ska ärendet beredas i vanlig ordning. 
 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer om beredningar ska tillsättas, 
vilket uppdrag som de ska ha och vilka som ska ingå med mera.  
 
Projektledaren visar ett förslag till politisk organisation för Sunne kommun, där 
det finns kommunstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd och en 
särskild jävsnämnd. Under kommunstyrelsen inrättas fyra utskott, varav tre av 
dessa har koppling till de tre olika verksamheter som tidigare föreslagits i en ny 
förvaltningsorganisation. Dessutom föreslås ett allmänt utskott för t ex   
ekonomi- och personalfrågor. 
 
     forts 
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forts 
Kf § 65 

Den parlamentariska gruppen har beslutat att ha en konferens i Sunne den 7-8 
april. Till denna konferens ska företrädare för Arvika, Eda, Grums, Bengtsfors, 
Vansbro och Hagfors bjudas in. Detta är kommuner som nyligen genomfört en 
omorganisation. Konferensens syfte är att ta del av deras erfarenheter av hur de 
förberett sig m m. 

Konferensen föreslås börja kl 15:00 den 7 april och avslutas kl 15:00 den  
8 april. Förslagsvis ska alla ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunens 
förvaltningschefer bjudas in. 
 
Ordföranden informerar om att förslaget till ny politisk organisation kommer 
att skickas ut på remiss till nämnder och politiska partier. Remissvaren ska vara 
inkomna senast 2011-05-02. 
_______ 
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Kf § 66 KS2009/350/01 

Avtalsändring för mottagande av ensamkommande barn  

Kommunfullmäktiges beslut 
Sunne kommun omförhandlar avtalet med Migrationsverket till att omfatta 
ytterligare ett barn, det vill säga totalt 6 barn. 
 
Mot detta beslut reserverar sig Claes Lundgren (SD). 

Sammanfattning 
Enligt gällande avtal med Migrationsverket ska Sunne kommun ha 5 boende-
platser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 3 ska vara tillgäng-
liga för asylsökande. Verksamheten för mottagandet bedrivs för närvarande i 
en villa i centrala Sunne. Alla 5 platserna är belagda. Personalen består av 4 
handledare och 1 samordnare. 
 
Socialnämnden föreslår ett tillägg i nuvarande avtal, så att det omfattar 6 
platser. Som en ytterligare förändring föreslår nämnden att ett utslussnings-
boende inrättas för de som får uppehållstillstånd. Detta kan ske först när 
bostadsfrågan är löst. 

Behandling på dagens sammanträde 
Samordnare Felix Egegren lämnar en bakgrund till hur mottagandet av ensam-
kommande barn hittills skett både på nationell nivå och lokalt i Sunne. Arbetet 
med att ta emot ensamkommande barn i Sunne startade 2010-09-01. 

Yrkande 
Claes Lundgren (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag att omförhandla 
avtalet med Migrationsverket till att omfatta ytterligare ett barn, det vill säga 
totalt 6 barn. 
 
Marianne Åhman (FP), Ola Persson (C), Tobias Eriksson (S), Tina Jörlén 
(MP), Åsa Rådhström (M) och Lars-Erik Hedlund (V): Bifall till kommun-
styrelsens förslag att omförhandla avtalet med Migrationsverket till att omfatta 
ytterligare ett barn, det vill säga totalt 6 barn. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marianne Åhman (FP) med fleras yrkande 
om bifall till kommunstyrelsens förslag mot Claes Lundgrens yrkande på 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2011-01-19, § 15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-07, § 13 
Kommunstyrelsen 2011-02-16, § 33 
_________ 
 
     forts 
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forts 
Kf § 66 
 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Kommunkansliet 
 
Beslut skickas för kännedom till:  
Migrationsverket  
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Kf § 67 KS2011/29/03 

Investering av släck-/räddningsbil 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föreslagen investeringsram för släck-/räddningsbil får utökas från 2,7 mkr till 
3,0 mkr för 2012. 

Sammanfattning 
I räddningsnämndens investeringsplan för 2012 finns 2,7 mkr anslaget för ny 
släck-/räddningsbil. Den bil som ska bytas ut är en Volvo F7 av 1982 års 
modell. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat ramavtal 
med två brandbilstillverkare som Sunne kommun kan göra avrop från utan 
något upphandlingsförfarande. Avtalets giltighet upphör 2011-03-31. 
 
För att kunna åberopa befintligt avtal måste beställning läggas innan avtals-
tiden upphör, men med leverans och betalning 2012. 

Underlag/beredning 
Räddningsnämnden 2011-01-11, § 4 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-07, § 14 
Kommunstyrelsen 2011-02-16,§ 34 
_________ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Räddningsnämnden 
Budgetberedningen 
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Kf § 68 KS2010/132/10 

Motion om parboendegaranti 

Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till socialnämndens yttrande förklaras motionen om par-
boendegaranti besvarad.  
 
Mot detta beslut reserverar sig Marianne Åhman (FP) och Emanuel Olsson 
(FP).  

Sammanfattning 
Marianne Åhman (FP) har lämnat in en motion om parboendegaranti. Motio-
nären föreslår att socialnämnden får uppdraget att ändra sina riktlinjer vad 
gäller biståndsbedömning till särskilt boende, med undantag av demensboende, 
så att även partnern som ej beviljats boende har möjlighet att få flytta med till 
det beviljade boendet. 
 
Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande. 

Yrkanden 
Marianne Åhman (FP): Bifall till motionen om att ändra riktlinjerna för 
biståndsbedömning till särskilt boende, med undantag av demensboende, så att 
även partnern som ej beviljats boende har möjlighet att få flytta med till det 
beviljade boendet. 
 
Gunilla Ingemyr (C) och Mikael Lilja (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
att med socialnämndens yttrande förklara motionen om parboendegaranti be-
svarad.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Gunilla Ingemyr (C) med fleras yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag mot Marianne Åhmans (FP) yrkande på 
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet 
om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Underlag/beredning 
Motion 2010-04-13 om parboendegaranti 
Socialnämnden 2011-01-19, § 16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-07, § 18 
Kommunstyrelsen 2011-02-16, § 37 
__________ 
Beslut skickas till: 
Marianne Åhman (FP) 
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Kf § 69 KS2011/6/01 

Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden – fyllnads-
val 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Larsson, Stationsvägen 14, Lysvik, utses som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden för tiden t o m 2014-12-31.  

Sammanfattning 
Inge Skoglund (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden. Fyllnadsval behöver därför göras för tiden t o m 
2014-12-31.  

Underlag/beredning 
Kommunfullmäktige 2011-01-31, § 56 
_________ 
Beslut skickas till: 
Mattias Larsson 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Personalkontoret 
Pärmen 
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Kf § 70 KS2011/67/06 KS2011/72/06 
 KS2011/80/06 KS2011/6/01 

Inkomna skrivelser – motioner och medborgarförslag  
m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
2. Medborgarförslaget om kvällståg till och från Sunne remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
3. Länsstyrelsens meddelanden läggs till handlingarna. 

Behandling på dagens sammanträde 
Följande skrivelser har kommit in: 

• Motion från Runar Filper (SD), Jan Johansson (SD) och Claes 
Lundgren (SD) om ytterligare ett övergångsställe på Storgatan. 

• Motion från Bengt Gullström (C) om byggande av centrala och 
tillgängliga bostäder i Sunne tätort. 

• Motion från Fredrik Andersson (M) om revidering av kommunfull-
mäktiges arbetsordning. 

• Motion från Tina Jörlén (MP) och Eva Hallström (MP) om ny utred-
ning om Södra Borgeby skola. 

• Medborgarförslag från Tony Arlestrand om kvällståg till och från 
Sunne. 

• Länsstyrelsens protokoll 2011-02-22, där Jan-Erik Eriksson (S) utses 
som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Inge Skoglund (S). Ny 
ersättare blir Morgan Danielsson (S). 

• Länsstyrelsens protokoll 2011-02-22, där Ann-Christine Hedelin (C) 
utses som ny ersättare efter Kristina Sjögren (C). 

________ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Kommunstyrelsen 
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