
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(16)
Sammanträdesdatum

2018-03-28

Plats och tid Charlottenbergs Folkets Hus kl. 19.00-20.00

Beslutande Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Anders Andersson, kommunchef
Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare § 29
Malin Hengärde, kommunpolis § 29

Justerare Sylvia Jonasson och Dan Säterman

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-04-03, kl 8.30

Underskrifter
Sekreterare                                         Paragrafer 29-40

Anna Bryntesson

Ordförande                                         
Bo-Inge Nilsson (Hela  Edas Lista)

Justerare                                                                                       
Sylvia Jonasson (C) Dan Säterman (S)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-03-28

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift                                         
Anna Bryntesson



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(16)
Sammanträdesdatum

2018-03-28

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) X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Jens Ericsson (S) X

Bengt Hansson (S) X

Tommy Glader (S) Ersättare saknas X

Lasse Sjöberg (S) Evy 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 (Hela Edas Lista) 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) Per-Magnus Andersson (Hela Edas Lista) X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X
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§ 29

Information från verksamheten

Folkhälsosamordnaren och kommunpolisen informerar om medborgarlöftet 
som tecknats mellan kommunen och polisen och de åtgärder som vidtas för 
att uppfylla löftena.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

1. Vilka krav har kommunen på kompetens vad det gäller ansvariga som går 
till beslut avseende kostsamma dräneringar på enskilda tomter?

Svar: Kommunen utför generellt sett inte dräneringsarbeten på fastigheter 
som inte är i kommuns ägo utan det är fastighetsägarens eget ansvar enligt 
lagen om allmänna vattentjänster.
När det gäller beslutsordningen i den kommunala verksamheten så följs 
delegeringsordningen, där kan det vara politiken som beslutar och där finns 
inget krav på specifik yrkeskompetens inom frågan om markarbeten. 
När vi genomför markarbeten i kommunal regi så har vår personal mångårig 
kompetens inom området och kompetenskraven är ställda utifrån vilken  
befattning vederbörande innehar. 

2. Vilka rutiner har Eda Kommun för att säkerställa att vidtagna åtgärder, 
utförda av kommunen (t.ex.dräneringsarbeten) utvärderas och att 
skatteunderlaget används på adekvat sätt?

Svar: Vid entreprenader så genomförs en slutbesiktning av projektet samt 
att  uppföljning och kostnadsredovisning görs löpande av projektet.
När kommunen gör arbeten som inte är i entreprenadsform utan när det görs 
i egen regi så avslutas arbetet när vi anser det som fullgjort och att vi har 
följt det som är kommunens normer i mark och anläggningsarbeten, finns 
svensk standard så följs denna, AMA är utgångspunkt för våra arbeten. 
Den ekonomiska redovisningen av respektive sektioners drift- och 
investerings kostnader redovisas varje månad både vid utskotten och 
kommunstyrelsen.
Hur kommunens skattemedel fördelas till de olika verksamheternas drift och 
investeringar beslutas av politiken. 

3. Hur fastställer kommunen, normalt att, markarbeten, initierade av 
kommunen, uppnått avsett resultat.

Svar: Normalt vid entreprenadsarbeten så finns en garanti efter slutfört 
arbete för material och arbete och vid arbeten utförda i egen regi avslutas 
arbetet när vi anser det som fullgjort och att vi har följt det som är 
kommunens normer i mark och anläggningsarbeten, finns svensk standard 
så följs denna, AMA är utgångspunkt för våra arbeten.     

4. Kan kommunen fastställa att markarbeten är väl utfört och uppnått önskat 
resultat utan någon kontroll av vidtagna åtgärder?

Svar: Nej, se svar på fråga 2 och 3.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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5. I dessa tider där det flera år i rad har varit en ansträngd ekonomi för 
kommunen, anser ni att det då är en bra ekonomisk lösning att utbetala 691 
kronor mer i timmen för en färdtjänst som kommunen idag gör från bolag 
utanför kommunen?

När Eda kommun lade ut uppdraget från egen regi och över till 
Värmlandstrafik så skrevs avtalet på om detta av Hans-Peter Jessen, 
Socialdemokraterna. Tyvärr skrevs det inte med att lagen om offentlig 
upphandling ska följas av entreprenörer. Är det Eda Kommuns önskemål att 
dessa saker inte är en viktig del av överlåtandet? Anser fortfarande 
Socialdemokraterna att det inte är viktiga frågor vid överlåtande?

Hur stor får en upphandling göras utifrån Lagen om Offentlig Upphandling 
göras för att små entreprenörer INTE ska kunna få lägga anbud utan att 
samarbeta med andra och därmed skapa en kartell, vilket i sig är olagligt.
Frågorna besvaras vid nästkommande sammanträde. 

6. På vilka grunder kan kommunens tjänstemän fatta beslut om att stoppa ett 
överklagande/anmälan till Länsrätten?

Frågan är inte en relevant fråga för allmänhetens frågestund och kommer 
därför inte att besvaras.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 31 Dnr KS 2018-21

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
Verksamhetsuppföljning efter januari 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-02-14, § 19
Bildningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 13, 14
Vårdutskottets protokoll 2018-02-13, § 19
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-02-20, § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 59

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av verksamhetsuppföljningen för januari 
månad.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr KS 2017-273

Avsiktsförklaring Riksväg 61

Sammanfattning
De senaste årens kraftiga handelsutbyggnad och den bild som 
handelsinstitut och andra ger för kommande årtionden anger att 
gränshandeln i Eda kommun fortsätter att expandera och kommunen står 
inför ett behov av att planlägga för utökade möjligheter till etableringar.

Mellan Eda kommun, Region Värmland, Thonstiftelsen och Trafikverket 
har det tagits fram ett utkast till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringens syfte 
är att skapa en principöverenskommelse gällande ansvar och kostnader för 
genomförandet av aktuella infrastrukturåtgärder som möjliggör fortsatt 
handelsutveckling i Charlottenberg. Parternas avsikt är också att träffa avtal 
om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår i denna 
avsiktsförklaring.

I kommunstyrelsen 2018-02-06 återemitterades ärendet till 
samhällsbyggnadsutskottet för ett förtydligande.

Beslutsunderlag
Utkast avsiktsförklaring
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-10-11
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2017-10-20, § 96
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06 § 43
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-02-20, § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 63

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avsiktsförklaringen 
och göra följande ändring:

§ 5 åtgärd 4: Kommunen ska åta sig att stå för 1/3 av kostnaden, dock max 
12 miljoner kronor för eventuella framtida infrastrukturåtgärder.

____  

Beslutet expedieras till

Region Värmland
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
Trafikverket
Thonstiftelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr KS 2010-24

Avtal om trafiklösning Charlottenbergsvägen/Helga 
Görlin/Åkaregatan

Sammanfattning
Olav Thon Gruppen har inkommit med ett önskemål att avtalet om en 
cirkulationsplats vid Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan 
upphävs. Anledningen till begäran är att Thon Gruppen har förvärvat 
området Gränsrasta innehållande camping och bensinstation där nu motell 
och restaurang har rivits till förmån för planerade parkeringsplatser samt ny 
infart till Kv Kojan/Biltema. Med denna nya trafiklösning så kommer 
nuvarande korsning Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan att 
avlastas för besökare till området Kv Kojan/Biltema varför ingen 
cirkulationsplats ses som nödvändig i nuläget. Efter det att 
exploateringsavtalet tecknades med Thon Gruppen gällande Kv Kojan så 
har det skett förändringar i området både i trafik och byggnadsmässigt samt 
att det pågår ett planarbete om utökad handel med anläggande av ny 
lokalgata med tillhörande bro över Vrångsälven. Med alla dessa olika 
pågående projekt som kommer att påverka trafikflödet i området så kan det 
vara så att en cirkulation inte främjar trafikflödet utan får motsatt verkan.

Beslutsunderlag
Exploateringsavtal 2010-03-23
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-02-08
Inkommen begäran från Olav Thon gruppen 2018-02-09
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-02-20, § 15
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 64

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att § 7 i exploateringsavtalet strykes och 
ersätts med att kravet på en cirkulationsplats vid 
Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan skjuts på framtiden tills 
dess att vi vet vad som kommer att genomföras i olika trafiklösningar i 
området och vilka avtal som behöver tecknas för ett godkännande av bl.a 
detaljplan Morast/Tallmon.

____  

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad
Olav Thon Gruppen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 34 Dnr KS 2017-259

Medborgarförslag om trafiksituationen kring Eda 
Supermarket, Eda Glasbruk

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till samhällsbyggnadsutskottet om 
trafiksituationen kring Eda Supermarket, Eda Glasbruk. I denna föreslås att 
kommunen anordnar en förlängning av Rastavägen och att Eda Supermarket 
anordnar en vändplats för lastbilar vid befintlig byggnad.

I området har ett förslag till detaljplan tagits fram för att lösa den 
problematik som belyses i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslöt 
2017-09-21 att inte anta detaljplanen och ärendet ligger nu hos 
förvaltningsrätten. Kommunen kan tillsvidare inte vidta några åtgärder då 
man inväntar förvaltningsrättens beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-04
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-02-20, § 11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 66

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige svarar att kommunen avvaktar förvaltningsrättens 
beslut. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

____ 

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr KS 2017-334

Internkontrollplan 2018 överförmyndarnämnden

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 en 
internkontrollplan för 2018 tagits fram.

Kommunchef föreslår samma kontrollmoment för 2018, som föregående år. 
Dessa tre kontrollmoment är:

1. Säkerställa att alla inkommande allmänna handlingar till kommunen 
registreras enligt lag och fastställda rutiner.

2. Säkerställa att rutiner för granskning av årsräkningar följs och är 
tillräckliga för att det ska bli rättssäkert.

3. Säkerställa att rätt ställföreträdare utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-08
Överförmyndarnämndens protokoll 2018-02-21, § 10
Kommunstyrelsen protokoll 2018-03-15 § 68

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av överförmyndarnämndens 
internkontrollplan 2018 med tre kontrollmoment:

1. Säkerställa att alla inkommande allmänna handlingar till kommunen 
registreras enligt lag och fastställda rutiner.

2. Säkerställa att rutiner för granskning av årsräkningar följs och är 
tillräckliga för att det ska bli rättssäkert.

3. Säkerställa att rätt ställföreträdare utses.

____

Beslutet expedieras till 

Överförmyndarkansliet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

12(16)
Sammanträdesdatum

2018-03-28

§ 36 Dnr KS 2018-78

Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i 
Värmland och regionen

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige beslutade 2017-08-29 att ansöka hos regeringen om 
att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från 2019-01-01.

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande 
regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt 
utvecklingsarbete. 

Ett samverkansavtal mellan parterna skapar en grund för denna samverkan. 
Syftet med avtalet är att beskriva ansvarsfördelningen mellan parterna samt 
formerna för samverkan.

Beslutsunderlag
Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen 
med missiv
KC/LD-gruppens arbetsgrupp - Processbeskrivning regionbildning 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-08
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 73

Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommun har inga synpunkter på samverkansavtal mellan kommunerna i 
Värmland och regionen. 

____ 

Beslutet expedieras till  

Landstinget i Värmland

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr KS 2018-89

Ny revisionsgranskning av samverkan kring 
missbruksvården i Värmland

Ärendet utgår.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 38 Dnr KS 2018-67

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige

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

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) utses till ny ledamot from 10 mars 
2018 tom 14 oktober 2018.

Tage Kutt (Hela Edas Lista) utses till ny ersättare from 10 mars tom 14 
oktober 2018.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2017-03-10

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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§ 39 Dnr KS 2018-93

Ny motion om skidspår runt skolorna

Sammanfattning
Stefan Nilsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
Eda kommun kör upp skidspår runt kommunens skolor där det finns 
möjlighet. Att detta görs som vana varje vinter.

Motionärens argument är att:

Idrott i skolan är viktig både för hälsan och resultat i skolan. Eda kommun 
har utrustning att köra upp spår vilket görs i Tallmon.

Utanför en del skolor i Eda finns bra möjligheter att köra upp skidspår, jag 
ser att barn från dagis till högstadiet är ute och provar göra egna spår med 
skidor. 

Det är en enkel sak att köra upp skidspår runt skolorna så barnen kan åka på 
raster, idrottslektioner eller efter skolan.

Beslutsunderlag
Motion 2018-03-13

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Motionären 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dnr KS 2017-310

Val av ersättare i Glaskogens naturreservat

Sammanfattning
Ersättare saknas i Glaskogsens Naturreservat då tidigare ersättare avsagt sig 
sitt uppdrag. Socialdemokraterna har nominerat Jens Ericsson (S) som ny 
ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut 
Jens Ericsson (S) utses till ersättare i Glaskogens Naturreservat för tiden 
tom 2018-12-31

____ 

Beslutet expedieras till 

Glaskogens Naturresverat 
Jens Ericsson (S)
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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