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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) X

Dan Säterman (S) X

Lena Olsson (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Jens Ericsson (S) X

Bengt Hansson (S) Arne Guldbrandsson (S) X

Tommy Glader (S) Evy Andersson (S) X

Lasse Sjöberg (S) Ersättare saknas - -

Christina Säihke (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Per-Olov Larsson (SD) Ersättare saknas - -

Stefan Nilsson (SD) Ersättare saknas - -

Nicklas Backelin (V) X

Elisabeth Eilertsen (V) Patric Carlsson (V) X

Karl-Erik Backelin (V) X

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) Per-Magnus Andersson (HEL) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Tage Kutt (HEL) 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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§ 73

Information 

Ordförande i överförmyndarnämnden Birgitta Eklund (S) informerar om 
överförmyndarnämndens verksamhet.

Ordförande i Valfjället Skicenter AB Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) 
informerar om verksamheten.

____ 
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§ 74 Dnr KS 2018-206

Redovisningen av ej verkställda beslut

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska förvaltningen i juni och 
december redovisa redovisa ej verkställda beslut. Förvaltningen har tagit 
fram en redovisning av beslut tagna under perioden januari-juni 2017 som 
inte har verkställts. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-06-11

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av ej verkställda beslut.

Följande beslut är ej verkställda från redovisningen i december 2015: 

2015-06-24, § 90 Kommunal parkeringsövervakning – skyddad och 
bevakad parkeringsplats för flyttade fordon som är en del i beslutet är ej 
verkställt. Investeringsmedel ej prioriterade i budget 2018.

Följande beslut januari-juni 2017 är inte verkställda.

2017-03-22, § 35 Motion om att renovera och tillgänglighetsanpassa KS-
salen - Motionens bifalls. Medel till önskvärd renovering avsätts i 
kommande budgetberedning och medel till hörselslinga tas av medel för 
tillgänglighetsanpassning 2017. Samråd påbörjat med Charlottenbergs 
Folketshus förening, vi avvaktar även eventuellt skärpa krav på 
krisledningslokaler.

2017-06-14, § 89 Strategisk plan, budget och verksamhetsplan 2018-
2020 - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta fram nya 
ägardirektiv till de kommunala bolagen. Arbete pågår med uppdraget.

Följande beslut augusti-december 2017 är inte verkställda.

2017-12-13, § 173 Gemensam överförmyndarnämnd Arvika - 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ett viljeinriktningsbeslut om att Eda 
och Arvika kommuners Överförmyndarnämnder bildar en gemensam 
nämnd, samt remitterar ärendet till Kommunstyrelsen med uppdrag att ta 
fram ett förslag till en gemensam Överförmyndarnämnd med Arvika 
kommun.

Inriktningen är att ett förslag för formellt beslut finns färdigt i juni 2018. 
Arbete pågår med uppdraget. 

____ 
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Beslutet expedieras till 

Kommunchefen
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§ 75 Dnr KS 2018-195

Redovisning av obesvarade motioner

Sammanfattning 
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har 
beretts färdigt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-28

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av obesvarade motioner 2018-05-28, godkänns. 

Följande motioner är obesvarade 2018-05-28:

• 2014-227 Motion om vårdhundsteam: ärendet behandlat i 
vårdutskottet 2015-08-19, § 124. Ärendet är vilande i avvaktan på att 
komma med på dagordningen till KS.

• 2016-86 Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för 
avfallshantering. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-
11-27 i avvaktan på utredning om ny avfallstaxa.

• 2016-93 Motion om att en total översyn bör göras av skolstrukturen i 
Eda. Ärendet är överlämnat för beredning.

• 2016-162 Motion om upphandling av skogsförvaltningen. Ärendet är 
överlämnat till samhällsbyggnad för beredning. Beredningen flyttad 
till kommunledningsstaben.

• 2017-327 Motion gällande passage vid korsningen 
Långgatan/Fridensgatan Åmotfors. Ärendet behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05.

• 2017-328 Motion övergångsställe på Strandvägen Åmotfors. 
Ärendet handläggs på samhällsbyggnad 

• 2017-329 Motion skapa sociala samlingsplatser. Ärendet behandlas 
på kommunfullmäktige 2018-05-30

• 2017-335 Motion, ta fram åtgärdsplan för att underhålla kommunens 
tomter inom detaljplan. Ärendet handläggs på samhällsbyggnad 

• 2018-45 Motion - Översyn av farthindren i Åmotfors. Ärendet 
handläggs på samhällsbyggnad

• 2018-64 Motion, förslag att vägbelysningen i Häljeboda får vara 
kvar. Ärendet handläggs på samhällsbyggnad 
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

8(19)
Sammanträdesdatum

2018-06-20

• 2018-93 Motion - Skidspår runt skolorna. Ärendet handläggs inom 
kommunledningsstaben 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 76 Dnr KS 2018-194

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Sammanfattning 
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-28 

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2018-05-28, godkänns.

Följande medborgarförslag är obesvarade 2018-05-28: 

• 2015-92 Medborgarförslag om vägbelysning i Häljeboda/Håvilsrud. 
Beslut i KSSU 2015-08-20 § 82: Ärendet återremitterat för 
framtagande av Vägverkets trafikmätningar samt egen trafikmätning, 
utredning av finansiering samt vilka konsekvenser ett sådant 
undantag som önskas i medborgarförslaget skulle medföra. 
Handläggning pågår.

• 2016-256 Medborgarförslag om handlingsplan för giftfri förskola. 
Ärendet behandlades i  samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-13 § 46. 
Ärendet är vilande i avvaktan på att lyftas i kommunstyrelsen.

• 2017-243 Medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus vid 
Noresunds herrgård. Ärendet handläggs på kommunledningsstaben.

• 2017-253 Medborgarförslag ordna Tallmon Runt på olika platser i 
kommunen. Ärendet är överlämnat till allmänna utskottet för 
beredning.

• 2018-53 Medborgarförslag om att dela ut fothalkskydd till 
pensionärer. Ärendet handläggs inom vård och stöd.

____
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§ 77 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 april

Redovisning 
tom april

Avvikelse 
tom april

% av budget

Kommunlednings-
staben

20 824 tkr 18 918 tkr 1 906 tkr 90,8 %

Bildning 69 256 tkr 72 415 tkr -3 159 tkr 104,6 %

Samhällsbyggnad 21 341 tkr 23 928 tkr -2 586 tkr 112,1 %

Vård och stöd 65 498 tkr 66 627 tkr - 1 129 tkr 101,7 %

Verksamheterna 
totalt

176 919 tkr 181 888 tkr - 4 968 tkr 102,8 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter april 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23 § 47
Bildningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24, § 51
Vårdutskottets protokoll 2018-05-25, § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 128

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av april månads uppföljning.

____  
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§ 78 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Fråga: 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: Eda Bostad ansvarar för bostaden och Sarepta har via SMS 12 juni 
fått information om en möjlighet.

Fråga: 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: Detta är en fråga för räddningstjänsten.

Fråga : Vad har kommunen för långsiktig och kortsiktig plan för att minska 
den psykiska ohälsan inom kommunen?

Svar: De flesta frågor hanteras inom vård och stöds område socialpsykiatri. 
Områdeschef är Unni Adolfsson.

Verksamheten följer de lagar som reglerar området; främst Socialtjänstlagen 
och Hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget har det övergripande ansvaret 
för den psykiatriska vården.

För kommunanställda pågår ett arbete ständigt med att sänka sjukfrånvaro 
och öka frisknärvaro. Ex på åtgärder både långsiktigt och kortsiktigt är 
företagshälsovårdsinsatser, tidig rehabilitering och anställning av 
rehabiliteringssamordnare. När det gäller psykisk ohälsa deltar vi i ett 
projekt ang detta som handlar om information och utbildning.

Eda är en av 30 kommuner som kommer att få ta del av regeringens satsning 
på landsbygdskommuner för att stärka social- och ekonomisk utveckling - 
och ett första uppstartsmöte i kommunen av den sociala dimensionen, som 
leddes av Anders Andersson, genomfördes fredagen den 15/6, där det fanns 
representanter från IFO, AME, flyktingmottagningen, skolan 
(fältassistenter, rektor, skolsköterska), kultur- och fritid med flera. Flera 
idéer arbetades fram i olika grupper och fortsätta möten/arbeten kommer att 
genomföras. 

Ytterligare insatser som kan vara på gång:

Statsbidrag - Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

En intresseanmälan om statsbidrag har skickats från Eda kommun i början 
av juni till Socialstyrelsen och Skolverket, om att kommuner och landsting 
tillsammans ska arbeta för Tidiga och samordnade insatser för barn och 
unga. Utgångspunkten är att samverkan är nödvändigt för att skapa en 
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helhet kring insatser för barn och unga i behov av stöd från flera aktörer. 
Bakom intresseanmälan står vård- och stöd, bildning och samhällsbyggnad. 
Projektpengar och utbildning ingår i det paket för de som får ta del av 
satsningen.

Statsbidrag - För hälsofrämjande skolutveckling 2018

Ett statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling 2018, där ansökningstiden 
är öppen under 15/8 - 17/9 2018. 

Statsbidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till 
hälsofrämjande skolutveckling, där klassrummet är centralt och sätter fokus 
på lärandet för eleven som hälsofrämjande faktor: När jag lär mig mår jag 
bra!

Fråga: Vilka öppenvårdsresurser finns inom kommunen för dessa 
patienter?

Svar: Viss verksamhet finns inom kommunens socialpsykiatri. Det avser 
främst vissa sociala aktiviteter där man får träffa personal. Finns en 
samlingslokal i Charlottenberg.

Fråga: Vilken lagstadgad anhörigstöd resurs ges från kommun?

Svar: Det finns i dagsläget två anhörigstödjare inom Vård och stöd; Maria 
Johansson och Jerry Karlsson. För socialpsykiatrin får man vända sig till 
områdeschef Unni Adolfsson.
Finns också en sjuksköterska, Anne-Karin Nybakk Haagesen, som jobbar 25 
% av sin arbetstid med psykiatrifrågor.

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

Svar: Det förs just nu samtal mellan skola och individ- och familjeomsorg 
för att förbättra samarbetet mellan dessa verksamheter. Inom vård och stöd 
finns familjebehandlare som man kan kontakta om man behöver prata med 
någon. Man kan också ringa till en socialsekreterare som jobbar med barn 
och unga.

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

Svar: Kommunen har ett arbetsmiljöansvar för all personal. Utöver detta 
finns en överenskommelse mellan SKL och Kommunal om att jobba för att 
alla i vården skall kunna erbjudas heltidsanställning år 2021.
Vi anställer nu en rehabsamordnare och arbetar med hur vi skall kunna söka 
olika projektmedel

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fråga: 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: Socialtjänsten har ingen kännedom om att människor lever på detta 
sätt i vår kommun.
Här är det viktigt att denna oro anmäls till individ- och familjeomsorgens 
socialsekreterare så att man får möjlighet att träffa dessa människor och 
utreda eventuella hjälpinsatser.
Särskilt viktigt är detta om det är barn under 18 år som lever på det sätt som 
beskrivs i frågan. Kommunens uppfattning att vi uppfyller socialtjänstlagen 
krav.
____ 
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§ 79 Dnr KS 2018-58

Förvaltning av kommunens medel för framtida 
pensionsutbetalningar

Sammanfattning
Hos kommuner och landsting finns en ”gammal” pensionsskuld. Den gäller 
de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Eda kommuns skuld av 
denna typ är på ca 204 miljoner kronor inkl. löneskatt. Därutöver är det ett 
problem att det finns en puckel i utbetalningar dvs. att det under ett antal år 
kommer att bli en extra stor belastning på kommunens resultaträkning.

Eda kommun har genom avsättningar cirka 22 miljoner kronor avsatta till 
framtida pensionsbetalningar. Dessa bör främst användas till att hantera 
puckeln. Förutom traditionell placering kan de avsatta medlen nyttjas till en 
försäkringslösning eller i en stiftelse.

Beslutsunderlag
KPA Långtidsprognos pension
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-17
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23 § 46
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 125

Kommunfullmäktiges beslut
1.Eda kommun ansöker om medlemskap Kommunernas gemensamma 
pensionsstiftelse hos Swedbank.

2.Ekonomichefen ges mandat för överföring av tidigare avdelade 
pensionsmedel (ca 22 miljoner kronor) då kommunen inträtt i stiftelsen.

3.Inträdet i pensionsstiftelse och en första inbetalning till stiftelsen ska 
kunna ske före 2018-10-31

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 
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§ 80 Dnr KS 2017-59

Behov av lokaler i förskola

Sammanfattning
Under året har behovet av förskoleplatser fortsatt att öka.

I Eda kommun har i genomsnitt 87% av barnens plats i förskola. Men i 
Charlottenberg-Bysjön är det cirka 100 % inskrivna.

Detta gör att det från årsskiftet 2018-19 behövs ytterligare 
förskoleavdelningar i Charlottenberg-Bysjön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-04
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 134

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Peter Jessen (S) med bifall av Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): 
Eda kommun anskaffar ytterligare en förskoleavdelning med option på flera. 
Moduler för placering i Charlottenberg i anslutning till förskolan Hjorten.

Kommunfullmäktige utökar kommunens investeringsram för 2018 med max 
5 miljoner kronor.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommun anskaffar ytterligare en förskoleavdelning med option på flera. 
Moduler för placering i Charlottenberg i anslutning till förskolan Hjorten.

Kommunfullmäktige utökar kommunens investeringsram för 2018 med max 
5 miljoner kronor.

____

Beslutet expedieras till 

Upphandlingssamordnaren
Kommunchefen 
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§ 81 Dnr KS 2016-35

Begäran av medel för grundläggning och dränering    
m m i kvarteret Uttern i Charlottenberg

Sammanfattning
Markförhållandena i kvarteret Uttern där den tillfälliga modulförskolan 
byggdes 2017 är mycket dåliga. Den då tillfälliga förskolan som numer 
köpts in för att permanentas behöver med anledning av stora sättningar 
placeras på en permanent grundläggning. Vidare planeras ytterligare en 
tvåavdelnings-förskola i anslutning till den nyss inköpta förskolan.

Utemiljön i anslutning till modulförskolan iordningställdes också för att 
vara en tillfällig lösning varför även detta behöver permanentas.

Då yttertaket på den inköpta modulen är ett platt tak som är att betrakta som 
en tillfällig lösning måste även detta åtgärdas med ett nytt sadeltak då 
modulen flyttas. Området behöver dessutom dräneras för att få bort det 
vatten som finns i området.

Kostnaderna för de åtgärder som måste vidtas i området uppgår 
uppskattningsvis till 3 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-15
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 50
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 135

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3 miljoner kronor för åtgärderna i 
kvarteret Uttern i Charlottenberg.

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

17(19)
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 82 Dnr KS 2017-327

Motion om trafiksäkerhetshöjning av passage vid 
korsningen Långgatan/Fridensgatan, Åmotfors

Sammanfattning
En motion med anhållan om ombyggnad av passage vid korsning Långgatan 
och Fridensgatan för ökad trafiksäkerhet har inkommit från Birgitta Eklund 
(S). Att vidta åtgärder för att minska riskerna för oskyddade trafikanter är 
önskvärt och kommunfullmäktige föreslås därför bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 188
Motion från Birgitta Eklund (S) 2017-12-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 42
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 138

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger gatusektionen i uppdrag att utreda och utföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter, passagen 
korsningen Långgatan/Fridensgatan.

Inlämnad motion bifalles därmed.

____

Beslutet expedieras till 

Tf Gatuchef 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

18(19)
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 83 Dnr KS 2018-201

Utveckling i Noresund AB

Sammanfattning
I kommunens årsredovisning 2017 så gjordes en nedskrivning av aktievärdet 
i Utveckling i Noresund AB till 0 kr i syfte att avveckla bolaget under 2018.

Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om att bolaget träder i 
likvidation. Kommunen ansvarar för de kostnader som uppstår i samband 
med likvidationen ca 50 tkr. Kommunen efterger också de skulder som 
bolaget har till kommunen, ca 122 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-30
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 129

Kommunfullmäktiges beslut
- att Utveckling i Noresund AB ska träda i likvidation

- att kommunen står för de kostnader som uppkommer i samband med 
likvidationen

- att kommunen efterger de skulder som bolaget har till kommunen.

____

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(19)
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 84 Dnr KS 2018-113

Svar på revisionsgranskning av styrning och 
uppföljning av kommunens bolag

Sammanfattning
Kommunrevisionens granskning av styrning och uppföljning av kommunens 
bolag förstärker behovet av det arbete som redan påbörjats med styrande 
dokument för bolagen, utveckling av rutiner samt utbildning i början av 
nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Tjänsteskrivelse 2018-05-30
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 113

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar på 
kommunrevisionens granskning. 
Kommunstyrelsen kommer att nyttja synpunkterna då:

• Arbetet med styrdokumentet slutförs.

• Utbildning av politiker i styrelse, nämnder och bolag sker i anslutning till 
politikerutbildningen i början av nästa mandatperiod.

____

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna 
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


	§ 73
	Information
	§ 74 Dnr KS 2018-206
	Redovisningen av ej verkställda beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 75 Dnr KS 2018-195
	Redovisning av obesvarade motioner
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 76 Dnr KS 2018-194
	Redovisning av obesvarade medborgarförslag
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 77 Dnr KS 2018-21
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 78 Dnr KS 2018-41
	Allmänhetens frågestund
	§ 79 Dnr KS 2018-58
	Förvaltning av kommunens medel för framtida pensionsutbetalningar
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 80 Dnr KS 2017-59
	Behov av lokaler i förskola
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 81 Dnr KS 2016-35
	Begäran av medel för grundläggning och dränering m m i kvarteret Uttern i Charlottenberg
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 82 Dnr KS 2017-327
	Motion om trafiksäkerhetshöjning av passage vid korsningen Långgatan/Fridensgatan, Åmotfors
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 83 Dnr KS 2018-201
	Utveckling i Noresund AB
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 84 Dnr KS 2018-113
	Svar på revisionsgranskning av styrning och uppföljning av kommunens bolag
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutet expedieras till



