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Sammanträdesdatum
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2018-03-19

SUNNE KOMMUN
Där Väst, kommunhuset, kl 08:30-12:15 och 13:15-15:50

Plats och tid

Paragrafer

61-87

Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Freddy Kjellström (C), ersättare för Ola Persson (C)

Beslutande

Bengt Hedelin (C)
Henrik Frykberger (M), l :e vice ordförande
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M)
Tobias Eriksson (S), 2: e vice ordförande

Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)
Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Johnson (V), ersättare för Eva Hallström (MP)

Jonas Bergström (SD)

Samtliga ärenden utom § 72 är offentliga.

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Linda Johansson och Freddy Kjellström

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2018-03-22, kl 08:00
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Justerare

Freddy Kjellström

Linda JohaAss

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-22
Datum då anslaget tas ned 2018-04-13
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet
Underskrift
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Gunilla Nyström

1. Kommunstyrelsen

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000.1843org.nr

0565-16001 fax

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

Övriga närvarande
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2018-03-19

Kommunstyrelsen

Sophie Janulf(C), ej tjänstgörande ersättare
Barbro Dolling (L), ej tjänstgörande ersättare
Pär Stjernberg (HS), ej tjänstgörande ersättare, kl 08:30-12:15, §§ 61-65
Berit Westergren, kommunchef
Gunilla Nyström, kommunsekreterare
Anna Engström, ekonomichef, §§ 61-65
Anna Johnson, ekonom, §§ 61-62
AnnaUllenius, verksamhetschef barns lärande, §§61-62 och 68
Anders Olsson, verks amhetschef samhällsbyggnad och säkerhet, §§61-67
Maria Mattsson, ekonom, §§ 61-62
Linn Sohl, ekonom, §§ 61-62
Evelin Larsson, förvaltningssekreterare, §§ 61-62
CatrinHjalmarsson, förvaltningssekreterare, §§61-62
Dan Levin, personalchef, §§61-62
Ylva Winther, verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande, §§ 61-62

och 69
Jörn Okan, VD Sunne Fastighets AB, §§61-63 och del av § 87
Magnus Holmvik, VD Rottneros Park Trädgård AB, §§61-63
Lars-Åke Holmqvist, styrelseordförande Sumie Fastighets AB, §§61-63

och del av § 87
Jeanette Tillman, verksamhetschefvård och omsorg, §§ 62-63

Felicia Weinberg, verksamhetschef individstöd, §§ 62-63 och 70-71
Klas Jonsson, ekonom, §§ 62-63 och del av § 87
Camilla Pennerbom, socialsekreterare, § 72
Ulf Olsson, enhetschef elevhälsan, §§ 73-74
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare, §§ 75-76
Ingrid Karlsson, förslagsställare, § 75
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Kommunstyrelsen

Ks §76

Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad
politik för hållbar turism och växande besöksnäring

(SOU 2017:95)
DnrKS2018/6/01

Kommunstyrelsens beslut
Sunne kommun antar föreslaget remissvar på betänkandet av Utredningen

Sveriges besöksnäring, SOU 2017:95 Ett land att besöka- En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.
Sammanfattning av ärendet
Näringsdepartementet har på remiss skickat ut betänkande av Utredningen

Sveriges besöksnäring, SOU 2017:95 Ett land att besöka- En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Yttrandena ska vara
Näringsdepartementet tillhanda senast 2018-04-06.
Remissen har överlämnats till näringslivsutvecklaren för synpunkter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2018-03-07, § 65
Förslag till yttrande
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2018-03-04

Remiss av betänkande SOU 2017:95
Betänkande Ett land att besöka, en samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring, SOU 2017:95

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
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SUNNEKOMMUN
Näringsdepartementet

Yttrande Sunne kommun 2018-03-19

DnrN2017/07438/FF

Betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar
turism och växande besöksnäring

Sammanfattning
Betänkandet är mycket bra och fångar upp den problembild och utvecklingspotential som finns inom besöksnäringen idag.

Följande tre avsnitt
13.6.2 Ny nationell funktion for utveckling och innovation förordar Sunne
kommun alternativ 3. Det skulle innebära mindre kostnader för finansiering
från regioner och kommuner som redan idag har ett stort finansieringsansvar

för olika delar av besöksnärmg som turistinformation, stöd till besöksmål och
utveckling av fysisk miljö.
Med tanke på att utredningen slår fast att kommuner och regioner redan har ett
stort finansieringsansvar för besöksnäringen borde det inte vara ett förstahandsaltemativ att lägga fram ett förslag med behov av ytterligare finansiering.
Det tredje alternativet innebär dessutom att en myndighet som redan arbetar

med bland annat regelförenklingar och digitalisering inom besöksnäringen och
stöd för utveckling av besöksnäring skulle få ett större ansvar. De svagheter
som utredningen identifierar med detta alternativ borde kunna adresseras
genom en tydlig organisation och arbetssätt.
Dessutom, om finansieringen ska vara frivillig, så riskerar det att endast inkludera idag starka regioner och kommuner och andra med utvecklingspotential
ställs utanför.

I kapitel 14 Regler, tillstånd och tillsyn bör även regelförenkling omfatta
Länsstyrelsens arbete med strandskydd, kultur- och naturvård då detta i många

fall lägger hinder för kommunens vilja att i översiktsplaneringen utveckla
attraktiva områden för besöksnäring.

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
36. Näringsliv och tillväxt
686 80 Sunne

Besöksadress
Näringslivsenheten
Storgatan 39
Sunne

Telefon och fax
0565-160 00 växel
fax

Internet
www.sunne.se
kommun@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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I avsnitt 15.3.1 Förslag finansiering föreslås att finansiering av utredningens
förslag ska tas genom prioriteringar inom utgiftsområde 24, Näringsliv, i
statens budget. Det är svårt att veta hur denna prioritering kommer att genomföras och det är självklart viktigt att inte andra, viktiga utvecklingsområden,
drabbas genom denna prioritering.
I detta ärende har kommunstyrelsen beslutat och näringslivsutvecklare Kristina
Lundberg har varit föredragande.
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