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Underskrift                                                                          
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Närvarolista

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Närv Frånv

Mats-Åke Knutsson (M) X

Hanna Andersson (M) Owe Magnusson (M) X

Britt-Marie Öjstrand (M) Jasmine Carlsson (M) X

Ola Dahlström (L) X

Johanna Söderberg (C) X

Annika Hugne (C) X

Sylvia Jonasson (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Eva Magnusson-Nilsson (C) X

Anders Gustafsson (KD) X

Hans-Peter Jessen (S) Arne Guldbrandsson (S) tom kl 19:45 § 1-3 X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Jens Ericsson (S) X

Bengt Hansson (S) X

Tommy Glader (S) X

Lasse Sjöberg (S) Sofia Andersson (S) X

Christina Säihke (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) X

Stefan Nilsson (SD) X

Nicklas Backelin (V) X

Elisabeth Eilertsen (V) Patric Carlsson (V) X

Karl-Erik Backelin (V) X

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) Mattias Lindgren (HEL) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bo Lehresjön (HEL) X

Arne Persson (Hela Edas Lista) X

Kurt Emtman (Hela Edas Lista) X

Björn Källman (Hela Edas Lista) Margaretha Persson (HEL) X

Kamran Kashani (Hela Edas Lista) Per-Magnus Andersson (HEL) X

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 1 Dnr KS 2017-12

Samverkan med Arvika kommun om drift och skötsel 
av VA, renhållning och gata

Sammanfattning
Arvika och Eda kommuner för kontinuerliga diskussioner om möjligheter 
till samverkan inom olika områden. Samverkan om drift och skötsel av 
verksamheterna gator och vägar, vatten och avlopp och renhållning har 
utretts.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-10-20, § 97
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-10-11
Förslag till bolagsordning 2017-10-11
Förslag till aktieägaravtal 2017-10-11
PM Samverkan Arvika-Eda om VA, renhållning och gata 2017-10-11
Rapport inventering och kartläggning 2017-01-11
Minnesanteckningar, möte med fackliga organisationer 2016-12-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-11-09, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 165
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13, § 167

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Ärendet avslås. 

Nicklas Backelin (V) med bifall av Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Beslut 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Nicklas Backelins förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Nicklas Backelins förslag

Nej-röst för Dan Sätermans förslag 

Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för Backelins förslag och 11 nej-röster för Sätermans 
förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Backelins förslag. 
Omröstningslista bifogas protokollet se sidan 19.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett med Arvika kommun 
gemensamägt bolag för drift och skötsel av vatten och avlopp, renhållning 
och gata.

Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning och aktieägaravtal för det 
gemensamägda bolaget enligt bifogade förslag och att Eda kommun genom 
kommunförvaltningen tillsammans med Arvika stadshus AB ska upprätta 
ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt 
uppdragsbeskrivningar.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnad att inrätta en 
tjänst som ska hantera Eda kommuns beställarroll gentemot det 
gemensamägda bolaget.

____  

Reservation
Ola Dahlström (L), Arne Guldbrandsson (S), Dan Säterman (S), Lena 
Olsson (S), Birgitta Eklund (S), Jens Ericsson (S), Bengt Hansson (S), 
Tommy Glader (S), Sofia Andersson (S), Christina Säihke (S) och Marianne 
Torstensdotter (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

2011 genomfördes en organisationsförändring i kommunen, som medfört en 
ständig försämring av kontrollen av ekonomin. Budgetavvikelse och 
försämrade resultat har ökat stadigt och närmar sig nu en ekonomi i fritt fall. 
En återgång till den tidigare framgångsrika organisationen eller åtminstone 
en översyn av nuvarande organisation är ett måste. Något som S, M, L 
motionerat om och fått avslag av övriga partier.

Ekonomin talar för att snabba effektiva åtgärder måste genomföras och att i 
detta prekära läge lägga ner energi och resurser på en sammanslagning med 
Arvika på gatu- och renhållningsförvaltningen som på förhand utsagts inte 
kommer att ge något ekonomisk vinning utan med säkerhet en fördyring, 
vilket bevisar att man (majoriteten) inte tar kommunens prekära ekonomiska 
läge på allvar.

En sammanslagning i aktiebolagsform, där Arvika äger 90 % och stor egen 
majoritet i styrelse är knappast attraktivt för Eda. Att gå till beslut i frågan 
utan en ekonomisk konsekvensbeskrivning och avsaknad av utredning om 
vad det har för konsekvenser för Eda sett ur arbetstillfällen, 
befolkningsutveckling, företagsverksamhet m.m. är direkt oansvarigt. 
Genomförandet kommer även att utgöra ett stort hinder för att genomföra en 
effektiv, rationell och så nödvändig omorganisation i Eda kommun.

Vi är absolut inte emot samarbete mellan kommuner, vi tror snarare på en 
utökning i framtiden. Riksdagen kommer inom den närmaste tiden att införa 
ny lag om avtalssamarbete mellan kommuner som ger nya enklare 
möjligheter till samarbetsformer mellan kommuner. Det finns starka skäl att 
avvakta sammanslagningen tills de nya möjligheterna uppstår.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

6(20)
Sammanträdesdatum

2018-01-31

Vi anser att det är fullständigt ansvarslöst att fatta beslut utan en riktigt 
ekonomisk konsekvensanalys. Allt talar för att blir ökade kostnader. En 
seriös konsekvensbeskrivning om hur Eda drabbas långsiktigt saknas måste 
också genomföras innan något beslut fattas. Kontoret och sätet blir i Arvika. 
Var kommer personalen i framtiden att bo? Troligtvis långsiktigt i Arvika, 
vilket innebär en utradering av kompetens i Eda. En snedfördelning i 
styrkeförhållande gör att Eda i praktiken tappar inflytande över sin egen 
verksamhet. Att det idag finns rekryteringsproblem inom den berörda 
förvaltningen är klart överdriven, utan är i så fall en rektion på dålig 
personalpolitik. Edas entreprenörer riskerar att komma till korta vid 
upphandlingar.

Sammanfattningsvis kommer Eda kommun att förlora arbetstillfälle, 
kompetens, kontroll, vilket långsiktigt leder till befolkningsminskning.

Det viktigaste är att avvakta med aktiebolagssammanslagningen tills de nya 
samarbetsformerna blir klubbade i riksdagen, som kan ge småkommuner 
mer inflytande över sin egen verksamhet i olika typer av samarbetsformer 
mellan kommuner.

Vi röstar avslag på förslaget "Samverka med Arvika kommun om drift och 
skötsel av VA, renhållning och gata".

Beslutet expedieras till

Arvika kommun
Kommunchefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 2

Information från Valfjället Skicenter AB

Bertil Börjeson ordförande i Valfjället Skicenter AB tillsammans med 
marknads- och försäljningsansvarig Kicki Lövås Johnsen informerar om 
aktuellt läge i bolaget Valfjället Skicenter AB. Bolaget har en positiv 
utveckling både vad gäller ekonomi och verksamhet.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 3

Information från verksamheten

Kommunchef Anders Andersson informerar om:

• Branden vid Gunnarsbyskolan och alternativa lokaler under 
vårterminen 2018

• Samråd detaljplan för Tallmon-Morast

• Riktat utskick rekrytering av deltidsbrandmän främst i Åmotfors

• Demensutredning inom vård och stöd

• Projektet heltid inom Kommunals avtalsområde

• Digitaliseringen inom organisationen

• Dataskyddsförordningens införande

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga ställdes.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5 Dnr KS 2017-32

Uppföljning

Sammanfattning
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den 
strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp 
regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde 
och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ekonomiska uppföljningar efter november
Allmänna utskottets protokoll 2017-12-13, § 110
Bildningsutskottets protokoll 2017-12-11, § 60
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 133
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 211
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, § 9

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr KS 2012-505

Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt miljöbalken

Sammanfattning 
Ett förslag till ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt en ny punkt i bilaga 2 till taxan har tagits fram. 
Kostnadstäckningsgraden för tillsynen enligt miljöbalken med den 
föreslagna ändringen har för 2018 beräknats till ca 50%. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 115
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, § 12

Kommunfullmäktiges beslut

6 § i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område skall ha 
följande lydelse:

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 990 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

Samt att en ny punkt läggs till i bilaga 2 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område (Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter) :

90.4002 1 U Återvinningsplatser för producentavfall 
(förpackningar) avsedda för allmänheten.

____ 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sofia Andersson (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutet expedieras till 

Miljöchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr KS 2013-429

Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen, lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel

Sammanfattning
Ett förslag till ny sammanslagen taxa för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter har tagits fram.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-11-21
Taxa för Eda Kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter.
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 116
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, § 13

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för handläggning 
och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), tobakslagen 
(SFS 1993:581), lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 
2009:730).

____ 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sofia Andersson (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutet expedieras till

Miljöchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr KS 2017-331

Taxa sprängämnesprekursorer

Sammanfattning
Ett förslag till ny taxa för verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer har tagits fram. Timavgiften i taxan föreslås vara 
densamma som gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken vilken inför 
2018 föreslås bli 990 kr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-06
Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 117
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, § 14

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för verksamhet 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

____ 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sofia Andersson (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutet expedieras till 

Miljöchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr KS 2017-333

Riktlinjer exploateringsavtal

Sammanfattning
Efter ändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) i januari 2015 beslutade 
riksdagen att kommuner som avser att upprätta exploateringsavtal ska ta 
fram riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska innehålla grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och ansvar vid genomförandet av detaljplaner 
och vara vägledande både inom och utom verksamheten.

Riktlinjerna ska hållas generella och är inte juridiskt bindande, vilket 
innebär att de kan frångås beroende på förutsättningarna. De gäller inte vid 
försäljning av villatomter för enskilt byggande.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-05
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 130
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, § 18

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.

____ 

Beslutet expedieras till 

Samhällsplaneraren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr KS 2017-156

Svar på motion översyn av farthindren i Charlottenberg

Sammanfattning
Det har inkommit en motion från Sverigedemokraterna där de önskar en 
översyn över vilka farthinder i Charlottenberg som skall tas bort och att de 
farthinder som skall kvarstå iordningställs.

Liknande motion inkom från socialdemokraterna 2015-03-24 där motionen 
bifallits.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 2017-05-31
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-11-30
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2017-12-14, § 134
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16 § 19

Kommunfullmäktiges beslut
Borttagande samt underhåll av farthinder på delar av sträckan centrum/ 
Storgatan är åtgärdade och en översyn pågår av resterande del av sträckan 
från korsningen Charlottenbergsvägen/Storgatan i riktning mot Gräsmark.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr KS 2017-336

Ny motion – Utbildning i arbetsmiljö för politiker

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patric Carlsson (V) att politiker 
genomgår en arbetsmiljöutbildning eftersom det övergripande 
arbetsmiljöansvaret vilar på politikerna. Chefer och skyddsombud i 
kommunen har under 2017 genomgått en arbetsmiljöutbildning. Förslaget är 
att kommunen anordnar en arbetsmiljöutbildning för kommunfullmäktiges 
ledamöter.

Beslutsunderlag
Motion 2017-12-13

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnar till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr KS 2017-335

Ny motion – Åtgärdsplan för att underhålla 
kommunens tomter inom detaljplanelagt område

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska ta fram en 
åtgärdsplan för hur kommunen ska underhålla egna obebyggda tomter inom 
detaljplanelagtområde.

Beslutsunderlag
Motion 2017-12-19

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr KS 2017-301

Meddelande om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige

Sammanfattning
Efter en avsägelse från Carola Persson (Hela Edas Lista) har Länsstyrelsen 
genomfört en ny sammanräkning för utseende av ledamot och ersättare för 
Hela Edas Lista.

Kurt Emtman (Hela Edas Lista) utses till ny ledamot from 10 januari 2018 
tom 14 oktober 2018.

Hans-Petter Hansen (Hela Edas Lista) utses till ny ersättare from 10 januari 
tom 14 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2017-01-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige.

____ 

Beslutet expedieras till 

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr KS 2018-31

Avsägelse från Hans-Petter Hansen (Hela Edas Lista)

Sammanfattning
I en skrivelse till kommunfullmäktige har Hans-Peter Hansen (Hela Edas 
Lista) avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-01-24

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och skickar begäran om ny 
sammanräkning till Länsstyrelsen.

____ 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen i Värmland

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista § 1

Ledamöter / Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

Mats-Åke Knutsson (M) X

Owe Magnusson (M) X

Jasmine Carlsson (M) X

Ola Dahlström (L) X

Johanna Söderberg (C) X

Annika Hugne (C) X

Sylvia Jonasson (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Eva Magnusson-Nilsson (C) X

Anders Gustafsson (KD) X

Arne Guldbrandsson (S) X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Jens Ericsson (S) X

Bengt Hansson (S) X

Tommy Glader (S) X

Sofia Andersson (S) X

Christina Säihke (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) - - -

Stefan Nilsson (SD) X

Nicklas Backelin (V) X

Patric Carlsson (V) X

Karl-Erik Backelin (V) X

Mattias Lindgren (Hela Edas Lista) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) X

Bo Lehresjön (Hela Edas Lista) - - -

Arne Persson (Hela Edas Lista) X

Kurt Emtman (Hela Edas Lista) X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X

Par-Magnus Andersson (Hela Edas Lista) X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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