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Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax 
Sunne kommun Kvarngatan 4 0565 – 160 00 växel 
1. Kommunstyrelsen  0565 – 160 01 fax 
686 80  SUNNE kommun.kansli@sunne.se 
 

Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby,  kl 09:00-10:00 Paragrafer 

33-40 

 

Beslutande Ola Persson (C), ordförande 
Lena Gynnemo (C) 
Gunilla Ingemyr (C) 
Bengt Hedelin (C) 
Åsa Rådhström (M) 
Fredrik Andersson (M), ersättare för Jörn Okan (M) 
Marianne Åhman (FP) 
Tobias Eriksson (S) 
Mikael Lilja (S) 
Agneta Carlsson (S) 
Lars-Erik Hedlund (V) 

 

Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef 
Gunilla Nyström, kommunsekreterare 
 

Utses att justera Åsa Rådhström och Tobias Eriksson 
Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet, Sunne, 2011-02-17, kl 09:30 

Underskrifter Sekreterare  
  Gunilla Nyström

 Ordförande  
  Ola Persson

 Justerande  
  Åsa Rådhström Tobias Eriksson 
 

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2011-02-16
Datum för anslags uppsättande 2011-02-17 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-03-11 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet
Underskrift   
 Gunilla Nyström 
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Ks § 33 KS2009/350/01 

Avtalsändring för mottagande av ensamkommande barn  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sunne kommun omförhandlar avtalet med Migrationsverket till att omfatta 
ytterligare ett barn, det vill säga totalt 6 barn. 

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. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2011-01-19, § 15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-07, § 13 
_________ 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 34 KS2011/29/03 

Investering av släck-/räddningsbil 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
_________ 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 35  KS2010/351/ 

Avgift för bårtransporter 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande uppgifter. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar även att ta hand om avlidna. Det 
innebär att landstinget eller kommunerna har ansvar för att transportera och 
förvara avlidna till dess att kistläggning kan ske, oavsett var dödsfallet har 
inträffat. 
 
För närvarande har Sunne kommun avtal om bårtransporter med begravnings-
byråerna Fonus och Alfa Omega. Kommunens kostnad uppgår till ca 70 000 kr 
per år. En ny upphandling pågår. 
 
Kommunen har möjlighet att ta ut avgift från dödsboet i samband med 
omhändertagande av avlidna. Avgiftens storlek kan fastställas till den kostnad 
som kommunen har enligt avtal för transport av avlidna. 

Yrkande 
Marianne Åhman (FP): Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplet-
terande uppgifter. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2010-12-06, § 167 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24, § 8 
__________ 
Beslut skickas till: 
Socialnämnden 
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Ks § 36 KS2011/30/03 

Likviditetsgaranti för Fryksdalens Samordningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kreditavtalet med Fryksdalens Samordningsförbund på totalt 3,6 mkr t o m 
2013-09-30 godkänns. 

Sammanfattning 
Fryksdalens Samordningsförbund har beviljats ett EFS-projekt, Framsteget. 
Syftet är att göra det möjligt för personer som varit borta från arbetsmarknaden 
att få pröva sin arbetsförmåga i verklig miljö. 

Sunne kommun har åtagit sig att förvalta samordningsförbundet och ska där-
med svara för en likviditetsgaranti mot EFS-rådet. Projektet omfattar totalt 3,6 
mkr och löper fram till 2013-09-30. Tanken är att kommunen ställer upp med 
erforderlig likviditet under projekttiden. Samordningsförbundet återsöker 
pengarna från EFS-rådet och betalar tillbaka till kommunen efterhand enligt 
upprättat kreditavtal. 

Underlag/beredning 
Tjänsteskrivelse 2011-01-10 
Förslag till kreditavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-24, § 9 
__________ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Beslut skickas för kännedom till: 
Fryksdalens Samordningsförbund 
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Ks § 37 KS2010/132/10 

Motion om parboendegaranti 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Med hänvisning till socialnämndens yttrande förklaras motionen om par-
boendegaranti besvarad. Av detta framgår bland annat att socialnämnden inte 
tagit ställning till parboende i sina riktlinjer, vilket ger större flexibilitet och 
möjlighet att hitta individuella lösningar.  
 
Mot detta beslut reserverar sig Marianne Åhman (FP) till förmån för sitt eget 
yrkande.  

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 arbetsutskottets förslag att 
med socialnämndens yttrande förklara motionen om parboendegaranti be-
svarad.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till arbetsutskottets 
förslag mot yrkandet på bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag. 

Underlag/beredning 
Motion 2010-04-13 om parboendegaranti 
Socialnämnden 2011-01-19, § 16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-07, § 18 
__________ 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 38 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

Allmänna ärenden 
KS2011/8/01 – Överprövningsärenden vid offentlig upphandling, nr 2 
KS2011/53/02 - Tolkning av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda samt arvoden till ordföranden med månadsbelopp 

Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden 
KS2011/37/06 – Va-anslutningar 2010 
KS2011/17/06 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr 1-4 
KS2011/25/06 – Dispens från lokal trafikföreskrift, nr 1 
KS2011/20/06 – Försäljning av fastigheten Sunne Klockargård 18:48 
 
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-24 och 2011-02-07 
_______ 
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Ks § 39 

Informationsärenden 

Miljöutbildning för ledamöterna i kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnadsnämnden 
Utbildningen hålls 2011-03-08, kl 13:00-16:00 i Frykensalen. 

Regionprocessen, KS2010/89/01 
Skrivelse 2011-01-24 från SKL med redovisning av läget.  
_________ 
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Ks § 40 KS2010/307/01 

Ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde i mars 

Kommunstyrelsen beslutar 
Arbetsutskottets planerade sammanträde 2011-03-11 tidigareläggs till  
2011-03-07, med början kl 09:30. 

Behandling på dagens sammanträde 
Bildningsnämndens ordförande Lena Gynnemo (C) redogör för den planerade 
beslutsgången för ärendet om Södra Borgeby skola och de motioner och med-
borgarförslag som ska behandlas i samband med detta. Bildningsnämnden 
kommer att behandla dessa ärenden 2011-02-28. För att hinna planera inför 
kommande läsår är det nödvändigt att kommunfullmäktige fattar beslut på sitt 
sammanträde 2011-03-28.  
 
Det är önskvärt att arbetsutskottets sammanträde i mars hålls före kommun-
styrelsens möte 2011-03-08, för att ärendet ska bli berett i vanlig ordning.  
_________ 
Beslut skickas till: 
Arbetsutskottets ledamöter 
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