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Närvarolista

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Närv Frånv

Mats-Åke Knutsson (M) X

Hanna Andersson (M) X

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

Ola Dahlström (L) X

Johanna Söderberg (C) X

Annika Hugne (C) Ersättare saknas X

Sylvia Jonasson (C) Carl-Olov Sjöstedt (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Eva Magnusson-Nilsson (C) X

Anders Gustafsson (KD) X

Hans-Peter Jessen (S) Evy Andersson (S) X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Birgitta Eklund (S) Sofia Andersson (S) X

Jens Ericsson (S) X

Bengt Hansson (S) Ersättare saknas X

Tommy Glader (S) X

Lasse Sjöberg (S) Arne Guldbrandsson (S) X

Christina Säihke (S) § 59-66 (gick kl 20.25)  X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) Ersättare saknas X

Stefan Nilsson (SD) Ersättare saknas X

Nicklas Backelin (V) Ersättare saknas X

Elisabeth Eilertsen (V) Patric Carlsson (V) X

Karl-Erik Backelin (V) Ersättare saknas 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

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X
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§ 59 Dnr KS 2014-62

Godkännande av granskningsutlåtande, 
antagandehandlingar och exploateringsavtal avseende 
ny detaljplan för del av Norra Eda Glasbruk

Sammanfattning
Efter kommunfullmäktige beslut 2017-09-21, § 115 om avslag av förslaget
till ny detaljplan för Eda Supermarket mm har det tillkommit tillägg och
förtydligande i exploateringsavtalet där den medgivna byggrätten minskas
från 2 600 m² till 2 100 m² , det som avser tillbyggnad av befintlig butik.
Fastighetsägare som gränsar till kvartersmarken skall inbjudas till samråd
avseende utformning av avskärmning och plantering för att dämpa butikens
byggnadsvolym gentemot dessa fastigheter.
Lokaltrafiken på lokalgatan ska vara prioriterad och överordnad
kundtrafiken, vilket löses genom skyltning och väjningsplikt samt att
parkering ej är tillåten utmed lokalgatan.
Förutom ovanstående beskrivna förbättringsåtgärder med exploatör så
kommer trafiksituationen att förbättras för de boende med anledning av att
in och utfart från området byggs om enligt Trafikverkets godkännande och
avtal upprättas.
Den nu gällande planen om ny lokalgata bakom Eda Folkets ark kommer
att upphävas, vilket är positivt för de boende inom denna sträckning av
lokalgatan då natur/skog bakom Eda Folkets Park kommer fortsatt vara
natur/parkområde.

Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande 2016-05-10
Plankarta antagandehandling 2016-05-10
Planbeskrivning antagandehandling 2016-05-10
Exploateringsavtal
Bilaga 1 till exploateringsavtal
Bilaga 2 till exploateringsavtal.
Bilaga 3 till exploateringsavtal
Bilaga 4 till exploateringsavtal
Bilaga 5 till exploateringsavtal
Bilaga 6 till exploateringsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-05-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-06-16, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-13, § 144
Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 108
Undertecknat exploateringsavtal 2016-10-11
Undertecknat medfinansieringsavtal, åtgärder i korsningen mellan väg 61
och Rastavägen 2017-08-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-21, § 115
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

5(22)
Sammanträdesdatum

2018-05-30

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-09
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-17, § 106
Tillägg till exploateringsavtal Detaljplan för Eda Supermarket m.m.
Planillustration Detaljplan Eda Supermarket

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL): Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Eda 
Supermarket mm med tillhörande avtal och bilagor. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för
Eda Supermarket mm med tillhörande avtal och bilagor.
____

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad
Samhällsplaneraren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 60

Information från Grensetjänsten

Mikael Sondell från Grensetjänsten informerar om rapporten Mentala 
gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och 
uppfattar arbete över gränsen dom. Rapporten har tagits fram i projektet 
Gränsmöjligheter som är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad 
gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige.

Detta för att möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag 
längs hela norsk-svenska gränsen. Projektet finansieras genom Interreg 
Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande samarbete.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 61

Information från verksamheten

Kommunchefen informerar om säkerheten kring valet 2018. 

Valnämndens ordförande informerar om valet 2018, valnämndens beslut 
och kommunens förberedelser inför valet.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 62 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Fråga 1: 
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.

Svar på frågor utom de ställda till Socialdemokraterna:
Värmlandstrafik hanterar sedan 2010 färdtjänsten i länets alla kommuner 
utom Karlstad. 

Kommunernas inflytande över Värmlandstrafik sker genom styrelsen där 
Eda kommun fn inte har någon ledamot men respektive parti kan lämna 
synpunkter till övriga ledamöter.

Eda kommun har också lämnat synpunkter till Värmlandstrafik om vikten 
att ge små företag möjlighet att lämna anbud.

Då Eda kommun själva upphandlar använder vi; Upphandlingspolicy 
fastställd av kommunfullmäktige och Riktlinjer för 
upphandlingsverksamheten fastställd av kommunstyrelsen.

Där framgår t.ex. att

Eda kommun skall ställa miljöhänsyn och sociala hänsyn vid varje 
upphandling. Upphandlingsmyndighetens råd och anvisningar för hållbarhet 
skall nyttjas då kontrollmöjligheter och/eller marknadens utbud så medger.

Det angivna beloppet 691 kronor/timme kan vi inte kommentera eftersom 
det är en sak mellan Värmlandstrafik och leverantören. Kostnaderna för 
kommunen beror på i vilken grad varje resa kan samordnas

En översiktlig kontroll av en slumpvis vald månads fakturering visar att 
samordningen sparat cirka 40% av kostnaderna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fråga 2: Kan Föreningen Sarepta få fortsätta sin verksamhet i befintliga 
lokaler med samma kontrakt som vi hade? Föreningen har fått besked om att 
vi ska vara ute före 18/6 så ja, det är brått. 

Svar: Svar ges inom kort.

Fråga 3: När vi har brandmän som behövs som exempelvis i helgen som 
var behövs i skogen i enorm hetta. Varför skrivs inte RAM avtal med 
transportör som kan transportera fram mat och dryck till brandmännen i 
skogen?

Svar: Svar ges vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Fråga 4: 

1. Vad har kommunen för långsiktig och kortsiktig plan för att minska den 
psykiska ohälsan inom kommunen?

2. Vilka öppenvårdsresurser finns inom kommunen för dessa patienter?

3. Vilken lagstadgad anhörigstöd resurs ges från kommun?

4. Allt fler unga i skolåldern, upplever känslan av stress och utbrändhet. Vad 
avser kommunen att göra åt detta?

5. Många inom vård och omsorg upplever en känsla av otillräcklighet och 
stress i sitt arbete. Vad avser kommunen som arbetsgivare att göra åt detta?

6. I Eda kommun finns det idag socialt och ekonomiskt utslagna. Dessa 
lever i tält, bilar och dåliga husvagnar runt om i skogarna i kommunen. 
Många får hjälp av Kyrkan, föreningar och privatpersoner. Vad avser Eda 
kommun att göra åt denna sociala misär?

Svar: Svar ges vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 63 Dnr KS 2017-12

Samverkan med Arvika kommun inom gator och vägar, 
VA och renhållning – Ägardirektiv för 
samverkansbolag

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-01-31 §1, uppdrogs det till Eda 
kommun genom kommunförvaltningen och Arvika Stadshus AB att upprätta 
ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt 
uppdragsbeskrivningar. I Arvika kommunfullmäktige tillades att formerna 
för utveckling och avveckling av verksamheterna inom det gemensamägda 
bolaget ska regleras. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska anta 
ägardirektivet för bolaget.
Verksamheterna, som bolaget får i uppdrag att sköta åt beställare, regleras 
genom drift- och skötselavtal giltiga under en fastställd tidsperiod. Avtalen 
ska vara minst 5 år och kan variera mellan olika drift- och skötselavtal. 
Avtalen kan revideras, förlängas alternativt sägas upp av båda parter. 
Uppsägningstiden ska vara minst 2 år.
Eventuell avveckling av bolaget sker enligt bestämmelser i 
Aktiebolagslagen (2005:551).
Under arbetets gång har flertalet synpunkter inkommit rörande namnet 
Kommunteknik AB som hittills förekommit och nytt förslag till namn 
övervägs. Förslaget är nu Teknik i Väst AB. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-13 
Förslag till ägardirektiv 2018-04-13
Bolagsordning, Kommunfullmäktige 2018-01-31 §1
Aktieägaravtal, Kommunfullmäktige2018-01-31 §1
PM Samverkan Arvika-Eda om VA, renhållning och gata 2017-10-11
Rapport inventering och kartläggning 2017-01-11
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-13
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2018-04-19, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2018-

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Säterman (S): föreslår följande ändringar i ägardirektiven,

Sidan 1, punkt 2, stycke 2. 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Verksamheterna i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och 
marknadsorienterade principer med iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer. 
Verksamheterna som bolaget får i uppdrag att genomföra åt beställare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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regleras genom drift- och skötselavtal giltiga under en fastställd tidsperiod. 
Avtalen ska vara minst (ersätts med max) 5 år och kan variera mellan olika 
drift- och skötselavtal. Avtalen kan revideras, förlängas alternativt sägas upp 
av båda parter. Uppsägningstiden ska vara minst (ersätts med max) 2 år.

På sid 1 punkt 3, 1:a stycket föreslås följande ändring,

3. Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ansvarar för drift- och skötsel av VA- och 
renhållningsverksamheten, skötsel av gator och vägar inom Arvika och Eda 
kommun. Drift- och skötsel av fjärrvärmeverksamheten för Arvika 
Fjärrvärme AB. Drift- och skötsel av bredbandsnätet för Arvika 
Kommunnät AB. Drift och skötsel av kraftstationer och utförande av 
elhandel som ägs av Arvika Kraft AB. 

Drift och skötsel av elnät för Arvika Teknik AB. Skötsel av park (strykes ) 
kommunalt internt fibernät inom Eda kommun. Administration för  
verksamheterna ingår i åtagandet. Verksamheterna regleras genom separata 
drift- och skötselavtal för respektive verksamhetsområde. 

Hans Nilsson (HEL): Kommunfullmäktige beslutar att justera namnet 
Kommunteknik AB till Teknik i Väst AB och anta ägardirektiv för Teknik i 
Väst AB.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Hans Nilssons förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Hans Nilssons förslag.

Nej-röst för Dan Sätermans förslag.

Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster för Hans Nilssons förslag och 12 nej-röster för Dan 
Sätermans förslag samt en person som avstod från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige enligt Hans Nilssons förslag. 
Omröstningslista bilaga § 63. 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera namnet Kommunteknik AB till 
Teknik i Väst AB och anta ägardirektiv för Teknik i Väst AB.
____ 

Beslutet expedieras till 

Arvika kommun
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

12(22)
Sammanträdesdatum

2018-05-30

§ 64 Dnr KS 2010-11

Aktualitetsprövning av översiktsplan 2014

Sammanfattning 
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Denna ska minst en gång per mandatperiod 
aktualitetsprövas av kommunfullmäktige. Sedan översiktsplanens antagande 
har aktualiteten inte prövats.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument för den kommunala planeringen 
som visar hur kommunen är tänkt att använda mark- och vattenområden. 
Eda kommun antog sin översiktsplan 2014 tillsammans med LIS-planen. 
Det finns också tillhörande tillägg till planen såsom vindbruksplan samt 
fördjupade översiktsplaner för Charlottenberg, Åmotfors och Eda Glasbruk.

I sin helhet bedöms översiktsplanen vara aktuell. Det finns däremot vissa 
ändringar och temaområden som bör belysas i framtida arbete med en ny 
översiktsplan. De fördjupade översiktsplanerna bör också ses över, 
framförallt över Charlottenberg då samtliga är antagna 2009.

Beslutsunderlag
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014, 2017-09-08 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-04
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-19, § 35
Kommunstyrelsen protokoll 2018-05-17, § 108 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen förklaras aktuell i sin 
helhet. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Samhällsplaneraren
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§ 65 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.

Verksamhets- område Budget 
tom mars

Redovisning 
tom mars

Avvikelse 
tom mars

% av 
budget

Kommunlednings- staben 16 200 tkr 15 781 tkr 420 tkr 97,4 %

Bildning 53 447 tkr 56 033 tkr -2 585 tkr 104,8 %

Samhällsbyggnad 15 110 tkr 18 423 tkr -3 313 tkr 121,9 %

Vård och stöd 49 758 tkr 50 470 tkr - 712 tkr 105 %

Verksamheterna totalt 134 515 tkr 140 707 tkr - 6 190 tkr 104,6 %+

Uppföljning efter mars med prognos för helåret pekar på att åtgärder 
behöver vidtas för att anpassa verksamheten till fullmäktiges beslutade 
budgetram. Därav har kommunchef tagit beslut om restriktioner inom 
kommunens verksamheter beträffande anställningar, resor, inköp och dylikt.

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter mars 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 35
Bildningsutskottets protokoll 2018-04-18, § 22
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2018-04-19, § 30
Vårdutskottet 2018-04-20, § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-17, § 110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av mars månads uppföljning. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
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§ 66 Dnr KS 2018-131

Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos

Sammanfattning
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en 
prognos för helåret 2018 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning 
av prognosen (tkr):

Kommunledningsstaben - 500

Bildning - 9 000

Vård och stöd - 3 000

Samhällsbyggnad - 1 900

Finansförvaltningen - 1 900

Budgeterat resultat - 1 262

Prognostiserat resultat - 14 038

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Beslut om restriktioner i anställningar och inköp 2018-04-16
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 36
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-04-19, § 32
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-17, § 111

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige att upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter 
mars med prognos för helåret godkänns. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 
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§ 67 Dnr KS 2017-329

Motion – skapa fler arbetsplatser för personer med 
svårigheter att komma ut på den öppna 
arbetsmarknaden

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Eklund (S) att 
kommunen skapar sociala samlingsplatser där lunch kan serveras. 
Bakgrunden till förslaget är behovet att tillskapa arbetsplatser för personer 
med olika svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. De 
arbetsområden som idag erbjuds behöver utökas anser motionären. Det finns 
också ett önskemål från äldre kommunmedborgare att få tillgång till den mat 
som tillagas i kommunen. En social samlingsplats kan skapa en plats för 
olika generationer att mötas, språkträning kan ske, social utveckling och 
integrering.

En utökning av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag i enlighet med motionen 
skulle innebära en kostnadsökning avseende lokal, utbildning i bland annat 
livsmedelshygien samt behov av förstärkning i arbetsledningen.

Kommunen erbjuder idag kommuninvånare att köpa lunch på Hierneskolan 
i Koppom. Den möjligheten erbjuds med anledning av att ingen annan 
privat lunchservering finns i Koppom. När det gäller orterna Charlottenberg 
och Åmotfors så har kommunen ansett att de inte ska konkurrera med 
befintliga näringsidkare.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-06
Offert socialt företagande
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16 § 26
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 190 
Motion från Birgitta Eklund (S) 2017-12-11
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 40
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-17, § 114

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Motionären
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§ 68 Dnr KS 2018-132

Rapport ej verkställda beslut kvartal 1

Sammanfattning
Kommunstyrelsens vårdutskott ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis 
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Kommunstyrelsen ska till 
kommunfullmäktige rapportera detsamma.

Under första kvartalet 2018 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun 
nio gynnande beslut enligt LSS och två gynnande beslut enligt SoL individ- 
och familjeomsorg, som ej verkställts inom tre månader.

Beslutsunderlag
Individrapporter till IVO, kvartal 1 2018
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2018-04-19
Vårdutskottets protokoll 2018-04-20, § 57
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-17, § 117

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om ej verkställda beslut 
inom tre månader för kvartal 1 2018. 

____

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd
Administratör YAG
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§ 69 Dnr KS 2017-12

Val av styrelserepresentanter  till Teknik i Väst AB

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Eda och Arvika har beslutat att samverka inom drift- 
och skötsel av VA, Renhållning samt Gator och vägar.

Samverkan ska ske genom ett gemensamägt bolag kallat Teknik i Väst AB.

Kommunfullmäktige i de båda kommunerna har att utse sju 
styrelseledamöter och två ersättare varav Arvika kommun ska utse fem 
ledamöter och en ersättare, Eda kommun ska utse två ledamöter och en 
ersättare. Personalorganisationerna kommer sedan att utse två stycken 
personalrepresentanter.

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-05-28, § 1

Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommun utser följande personer till styrelsen i Teknik i Väst AB för 
tiden tom 2019 års bolagsstämma:

• styrelseledamot Jens Ericsson (S)

• styrelseledamot Nicklas Backelin (V)

• styrelseersättare Fredrik Karlsson (C)

• revisor Gunnar Andersson (M)

____ 

Beslutet expedieras till 

Valda
Arvika kommun
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§ 70 Dnr KS 2018-149

Ny motion om högstadieskola i Köla

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Annika Hugne (C) att 
”Undersök under utredningen alternativet att bygga en ny högstadieskola i 
Köla för alla kommunens elever årskurs 7-9.” Utredningen som det hänvisas 
till är det förslag om skolutredning som hanterades vid bildningsutskottets 
sammanträde 2018-05-21, § 30.

Beslutsunderlag
Motion 2018-05-11

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Motionären
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§ 71 Dnr KS 2018-164

Interpellation om företagsklimatet

Lars-Eric Andersson (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsen 
ordförande Hans Nilsson (HEL):

Hösten 2017 ställde jag en fråga angående företagsklimatet som Svenskt 
Näringsliv hade gjort. Nu har det kommit en ny rapport om företagsklimatet 
i Värmlandskommunerna och då visar det sig att Eda hamnar på sista plats 
ånyo.

Vad har Hans Nilsson gjort för analys på detta resultatet?

Vad har Hans Nilsson konkret gjort för att förbättra denna placering?

Svar: Tack för ytterligare en interpellation om företagsklimatet. Din förra 
interpellation besvarade jag den 13 december 2017. Därefter hade 
kommunfullmäktige en debatt om näringslivsklimatet den 21 februari 2018.

Jag gav ett långt och detaljerat svar på den förra interpellationen. Den här 
gången ska jag försöka vara mer kortfattad.

Edas resultat i enkätundersökning har gett en svag ökning. Av 16 frågor har 
Eda förbättrat sig på 12 och försämrats på 3. Den genomsnittliga ökningen 
är 0,07.

Den viktigaste frågan är; Vilket sammanfattande omdöme vill du ge 
företagsklimatet i kommunen?

På den frågan har Edas resultat ökat med 0,03 och Sverige med 0,04. Edas 
betyg på den frågan är 2,83 jämfört med Sveriges kommuners genomsnitt 
3,40. Eda har bara haft ett bättre resultat vid 3 tillfällen sen undersökningen 
startade 2002.

Ett av de mest konkreta sakerna som Hela Edas Lista har gjort för att 
förbättra vår placeringen är den motion som vi la 2014 om att införa 
Rättviksmodellen för tillsynsavgifter för livsmedelskontroll och att även 
undersöka om det finns liknande avgifter där taxan kan beräknas på 
liknande sätt. Rättvik låg på 240 plats år 2009 och har förbättrat sin 
placering varje år och var 2017 på plats 41. Tyvärr blev vår motion 
nerröstad med 14 mot 19. Du var en av de som röstade emot motionen när 
den behandlades av KF den 25 november 2015.

Jag blev glad när du, Lars-Eric, vid den förra interpellationen i december 
tog upp Rättvik som ett gott exempel på en kommun som har lyckats. Är det 
så att du och centerpartiet har ändrat uppfattning så lyfter vi gärna frågan 
om Rättviksmodellen igen.

Regelbundet återkommande är de företagsbesök som jag gör tillsammans 
med näringslivsutvecklare och kommunchef. Företagsbesöken ger en mer 
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positiv bild av företagande i Eda än vad som framkommer i Svenskt 
Näringslivs enkät.

Näringslivsutvecklaren har snart intervjuat alla tjänstemän med 
företagskontakter för att identifiera möjliga förbättringsområden inom 
myndighetsservice.

Näringslivsutvecklaren samarbetar med Eda Näringslivsförening i 
planeringen och genomförandet av djupintervjuer med ett 30-tal företagare i 
kommunen för att identifiera förbättringsområden. Hon är även med på 
näringslivsföreningen styrelsemöten för att utbyta information.

Eda har anslutit sig till Nyföretagarcentrum Arvika-Eda för att ge företagare 
tillgång till certifierad rådgivning vid uppstart.

Vi försöker även ta reda på hur andra har lyckats. En framgångsfaktor är när 
alla politiker och företagare jobbar mot samma mål. Att förbättra 
företagsklimatet är inget som du eller jag kan lösa på egen hand. Det beror 
inte på en enskild person. Det är alla politiker, tjänstemän och företagare 
som tillsammans kan skapa bättre förutsättningar och en bättre bättre bild av 
företagandet i Eda. 

____ 
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§ 72 Dnr KS 2018-170

Ny motion om handlingsplaner för bortforsling av 
bilvrak och långtidsparkerade bilar

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Dan Säterman (S) att 
kommunstyrelsen ger Bostadsbolaget i uppgift att ta fram en åtgärdsplan för 
att få bort bilvrak och långtidsparkerade bilar från bolagets parkeringsytor.

Han föreslår också att gatusektionen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för bortforsling av bilvrak och långtidsparkerade bilar som 
finns på gatumark och kommunens parkeringsplatser.

Beslutsunderlag
Motion 2018-03-18

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Motionären
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Omröstningslista § 63

Ledamöter / Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

Mats-Åke Knutsson (M) X

Hanna Andersson (M) X

Jasmine Karlsson (M) X

Ola Dahlström (L) X

Johanna Söderberg (C) X

Annika Hugne (C) - Ersättare saknas - - -

Carl-Olov Sjöstedt (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Eva Magnusson-Nilsson (C) X

Anders Gustafsson (KD) X

Evy Andersson (S) X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Sofia Andersson (S) X

Jens Ericsson (S) X

Ersättare saknas - - -

Tommy Glader (S) X

Arne Guldbrandsson (S) X

Christina Säihke (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) – Ersättare saknas - - -

Stefan Nilsson (SD) – Ersättare saknas - - -

Nicklas Backelin (V) – Ersättare saknas - - -

Patric Carlsson (V) X

Karl-Erik Backelin (V) – Ersättare saknas - - -

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) X

Arne Persson (Hela Edas Lista) X

Kurt Emtman (Hela Edas Lista) X

Tony Persson (Hela Edas Lista)
Tony persson(Hela Edas Lista)

X

Margaretha Persson (hela Edas Lista) X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X

16 12 1
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