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Närvarolista

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Närv Frånv

Mats-Åke Knutsson (M) X

Hanna Andersson (M) X

Britt-Marie Öjstrand (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) Ersättare saknas X

Dan Säterman (S) Sofia Andersson (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) Arne Guldbrandsson (S) X

Christina Säihke (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) X

Stefan Nilsson (SD) X

Nicklas Backelin (V) X

Elisabet 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 (Hela Edas Lista) X

Arne Persson (Hela Edas Lista) X

Kurt Emtman (Hela Edas Lista) X

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

Kamran Kashani (Hela Edas Lista) Margaretha Persson (HEL) X
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§ 15

Information från verksamheten

Elin Fredriksson, samhällsplanerare informerar om den kommunala fysiska 
planeringen. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 16

Debatt om näringslivsklimatet

Företrädare för de olika partierna redovisade olika förslag för att förbättra 
näringslivsarbetet. Näringslivsutvecklaren Anneli Andersson sammanfattade 
de olika önskemålen och tar dem med sig i det fortsatta arbetet med 
utvecklandet av näringslivet och näringslivsklimatet tillsammans med 
näringslivet i Eda kommun.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga ställdes.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr KS 2018-21

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

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
Verksamhetsuppföljning efter december 2017
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 3
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 2
Vårdutskottets protokoll 2018-01-23, § 3
Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-06, § 34

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av verksamhetsuppföljningen efter 
december 2017. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

8(20)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

§ 19 Dnr KS 2017-69

Överförmyndarnämndens internkontroll 2017

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har enligt kommunallagen 6 kap § 7 ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. För att säkerställa den interna kontrollen har 
överförmyndarnämnden tagit fram en internkontrollplan för 2017.

Varje år väljs ett antal kontrollmoment ut för att följa upp att 
internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kommunchef Anders 
Andersson har överlämnat en internkontrollrapport för 2017 till nämnden.

Beslutsunderlag
Internkontrollrapport 2017 för överförmyndarverksamheten
Överförmyndarnämndens protokoll 2018-01-24 § 4
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06, § 51

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av internkontrollrapport 2017 för 
överförmyndarnämnden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr KS 2018-19

Digitaliseringsstrategi

Sammanfattning
Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare 
funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i 
vardagen. Den digitala transformationen - ”Digitaliseringen” - förväntas 
vara den starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Samtidigt 
som utvecklingen rasar fram i en hissnande takt är det viktigt att kommunen 
värderar de aktiviteter, satsningar och investeringar som kan komma att 
genomföras inom digitaliseringsområdet. Framtidens utmaningar ställer 
ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad 
kvalité för de som kommunen finns till för.

Syftet med denna strategi är att beskriva den kommunövergripande 
inriktningen för kommunens digitala utveckling.

Beslutsunderlag
Digitaliseringsstrategi
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2017-01-16
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 1
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06, § 40

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta digitaliseringsstrategin för Eda 
kommun.

____ 

Beslutet expedieras till 

IT-chefen
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 21 Dnr KS 2017-172

Svar på revisorernas grundläggande granskning 2017

Sammanfattning
Kommunrevisorerna har genomfört sin årliga grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen. Revisorerna har träffat kommunstyrelsen och diskuterat 
ett antal frågor kring styrning, uppföljning och intern kontroll med 
utgångspunkt från SKLs vägledning God revisionssed.

Kommunrevisorerna har kommit med följande slutsats och 
rekommendationer:

• Målarbetet skiljer sig åt mellan styrelsens olika utskott men 
kunskapen om de egna målen inom de olika utskotten förefaller 
relativt god. Någon systematisk uppföljning av verksamhetsmässiga 
mål i som täcker hela ansvarsområdet verkar dock inte ske i 
kommunstyrelsen.

• Riskanalyser för kommunen sker i samband med budgetarbete samt 
avseende aktuella riskområden som personalförsörjning och 
sjukfrånvaro. En övergripande och dokumenterad riskanalys som 
sträcker sig över längre tid saknas dock.

• Den ekonomiska rapporteringen med prognoser, görs i samband med 
delårsboksluten, d v s två gånger per år. Detta borde med fördel 
kunna utökas så att även den löpande ekonomiska 
månadsredovisningen innehåller uppdaterade prognoser, i syfte att 
ge styrelsen möjlighet att bättre kunna följa den ekonomiska 
utvecklingen och effekter av åtgärder i verksamheterna.

• Den ekonomiska månadsrapporteringen behandlas först i utskotten 
och läggs därefter fram för kommunstyrelsen. Detta innebär 
tidsförskjutning på en månad som egentligen inte förefaller tillföra 
ytterligare information till styrelsen.

• Kommunstyrelsen bör, för att leva upp till sitt ansvar, öka sitt 
engagemang avseende arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser 
samt kontrollplaner inom internkontrollområdet.

• Vid träffen med kommunstyrelsen framkommer ett antal synpunkter 
på arbetet och beslutsprocessen i kommunstyrelsen. Revisorerna 
välkomnar att en utvärdering av den "nya” kommunorganisationen 
görs och att den effektiviseringspotential som finns tillvaratas.

• Kommunens utvecklingsarbete för att ta fram en gemensam 
värdegrund förefaller ha avstannat. Revisorerna ser allvarligt på 
detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Revisorernas grundläggande granskning 2017
Ordförandeskrivelse 2018-01-19
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 8
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06, § 35

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsen svar på revisorernas 
grundläggande granskning 2017:

• Utskotten följer varje månad upp de olika målen för verksamheten. I 
fortsättningen kommer den uppföljningen att sammanställas i ett 
dokument till kommunstyrelsen. På kommunstyrelsen kommer varje 
gång några av målen att belysas och diskuteras. Vissa av målen är 
bara mätbara en gång per år medan andra kan mätas mer 
regelbundet.

• En långsiktig riskanalys saknas. Kommunchefen kommer att ges i 
uppdrag att komma med förslag på hur en sådan kan göras.

• Det ligger ett omfattande arbete bakom de två prognoser som görs 
varje år. Det är inte möjligt att sätta av den tiden varje månad. 
Däremot kommer vi att lägga till en korrigeringskolumn, som visar 
större kända avvikelser sedan den senaste prognosen, i den 
ekonomiska redovisningen.

• I kommunstyrelsen kommer i fortsättningen den senast framtagna 
månadsredovisningen att presenteras. Vilken månad som 
redovisningen avser beror på vilket datum i månaden som 
kommunstyrelsen äger rum. Siffrorna är oftast inte genomlysta så 
tidigt i månaden. Kommunstyrelsen har möjligheten att ge utskotten 
i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte ge svar på frågor om 
den ekonomiska redovisning som uppstått.

• Underlag för risk- och väsentlighetsanalyser samt kontrollplaner tas 
fram av kommunchef och verksamhetschefer. Kommunstyrelsens 
kan utöver detta besluta om ytterligare områden som ska kontrolleras 
i den årliga internkontrollen.

• Alla ledamöter i kommunstyrelsen har tillgång till utskottens 
handlingar. Det ligger i det politiska uppdraget att hålla sig 
informerad om vad som behandlas i utskotten. Både handlingar och 
protokoll från utskotten går ut som handlingar till kommunstyrelsen. 
En utvärdering av den nya organisationen gjordes av 
organisationsberedningen. Slutrapporten redovisades i 
kommunfullmäktige 2013-01-30.

• Både inom bildning och inom vård- och stöd har ett stort antal chefer 
rekryterats. Nu pågår en grundläggande chefsutbildning inom 
arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.I introduktionsprogrammet för 
nya chefer ingår även budget- och ekonomipass som hålls av 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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ekonomiavdelningen. Där betonas särskilt vikten av mål- och 
budgetansvar. Värdegrundsarbetet kommer som en naturlig del i den 
fortsatta organisationsutvecklingen. Värdegrundsarbete pågår inom 
vård- och stöd, pilotavdelningar är hemtjänst och särskilt boende i 
Åmotfors. Personalavdelningen samt extern föreläsare är 
involverade.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 22 Dnr KS 2017-52

Framtida organisering och finansiering av 
kollektivtrafiken i Värmland

Sammanfattning
Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och 
finansiering av kollektiv- och linjetrafiken. Uppdraget innebär en fortsatt 
process för att utarbeta ett slutgiltigt förslag för organisering och 
finansiering av länets kollektiv- och linjetrafik.

Muntligt samråd genomfördes 2017-05-15 och kommunen besvarade 
Region Värmlands samrådsremiss genom beslut i Kommunstyrelsen den 30 
maj 2017. Ytterligare en remiss besvarades under hösten

Nu utsänt förslag syftar till att alla kommuner i respektive fullmäktige skall 
ta likalydande beslut före 2018-03-30.

Förslaget innebär att Regionkommunen föreslås bli ensamt ansvarig för 
kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, 
samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 
år och att utjämningen upphör år 6.

Detta är i enlighet med Eda kommuns tidigare ställningstaganden.

Beslutsunderlag
Region Värmland, Kollektivtrafikstabens skrivelse Framtida organisering 
och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland - Förslag om ansvar för 
kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 2017-12-01 RV2016-
22 med bilagor
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 6
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06, § 45

Kommunfullmäktige beslut
• godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam 

ansvarig för regional kollektivtrafik och regional 
kollektivtrafikmyndighet;

• Eda kommun begär tillsammans med landstinget och övriga 
kommuner i Värmlands län hos regeringen att den länsvisa 
skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ 
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från 
den 1 januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för 
regionkommunen och sänks med 0,48 procentenheter för 
kommunerna;

• godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall;

• godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år;

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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• godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor;

• upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor;

• godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till Värmlandstrafik 
AB from 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i 
Värmlandstrafik AB.”

____ 

Beslutet expedieras till 

Region Värmland
Kommunchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 23 Dnr KS 2018-43

Ny revisionsgranskning av jävsnämndens verksamhet

Sammanfattning
Kommunrevisorerna har granskat jävsnämndens verksamhet. Granskningen 
pekar på att den nuvarande organisationen av nämndens verksamhet inte är 
tillfredsställande utifrån dess uppdrag att enligt den rådande lagstiftningen 
fullgöra de ärenden och den myndighetsutövning som enligt Plan och 
bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen och andra tillämpliga 
lagar som berör kommunens egna verksamheter.

Nämnden saknar både verksamhetsplan och intern kontroll, vilket bl a 
innebär att nämnden inte kan säkerställa att en tillräcklig och oberoende 
tillsyn utövas över kommunens verksamheter och att samtliga ärenden som 
nämnden enligt sitt uppdrag har att behandla, verkligen hamnar på dess 
bord.

Det finns också en risk för att nämnden inom ramen för sitt nuvarande 
uppdrag inte kan tillförsäkra att tillräcklig kunskap byggs upp inom 
jävsnämnden, till följd av den begränsade mängden ärenden och de fa 
sammanträden som hålls, bl a till följd av den omfattande delegering till 
tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning, som tillämpas.

Beslutsunderlag
Revisionsgranskning 2018-02-05

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsgranskningen av jävsnämnden 
och överlämnar den till jävsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
Svarsdatum ändras till 15 juni.

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr KS 2018-53

Nytt medborgarförslag om att dela ut fothalkskydd till 
pensionärer

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att fothalkskydd 
delas ut till pensionärer i Eda kommun.

Förslagsställaren argument är att halk- och fallolyckor är de vanligaste 
olyckorna hos den äldre befolkningen, som kostar mycket personligt lidande 
och är också mycket kostsamt för samhället.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-12

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
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§ 25 Dnr KS 2018-45

Ny motion om farthindren i Åmotfors

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Nilsson (SD) att det görs 
en översyn av farthindren i Åmotfors. Motionären tycker att alla så kallade 
s-farthinder byggs bort och eventuellt ersätts med fartgupp med två 
vägbanor.

Beslutsunderlag
Motion 2018-02-07

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr KS 2018-64

Ny motion om vägbelysningen i Häljeboda

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Gustafsson (KD) att 
vägbelysningen i Häljeboda ska få vara kvar. Argumenten för detta är att 
stödja naturturism företagare i Häljeboda genom att ha ljuset tänt då det blir 
anonymt kvälls- och nattetid utan vägbelysningen för gäster och boende. Då 
mycket ”Norgetrafik” passerar samt för skolbarnens trafiksäkerhetsmiljö 
anser motionären att vägbelysningen behöver få vara kvar.

Beslutsunderlag
Motion 2018-02-19

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 27 Dnr KS 2018-31

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige

Sammanfattning
Efter en avsägelse från Hans Petter Hansen (Hela Edas Lista) har 
Länsstyrelsen genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ersättare 
för Hela Edas Lista.

Tony Persson (Hela Edas Lista) utses till ny ersättare from 15 februari 2018 
tom 14 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2018-02-15

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

____ 

Beslutet expedieras till 

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 28 Dnr KS 2018-67

Avsägelse från Kamran Kashani (HEL)

Sammanfattning
I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger sig Kamran Kashani (Hela 
Edas Lista) uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-02-20

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

____ 

Beslutet expedieras till 

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren 
Länsstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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