
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Plats och tid Folkets Hus, Charlottenberg kl. 19.00-20.30

Beslutande Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Anders Andersson, kommunchef § 89
Ingrid Elmgren, verksamhetschef bildning § 89

Justerare Anders Gustafsson och Birgitta Eklund

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-10-02, kl 12.30

Underskrifter
Sekreterare                                                                          Paragrafer 86-100

Anna Bryntesson

Ordförande                                                                          
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)

Justerare                                                                                       
Anders Gustafsson (KD) Birgitta Eklund (S)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-02 Datum då anslaget tas ned 2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift                                                                          
Anna Bryntesson



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

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) Ersättare saknas X

Annika Hugne (C) X

Sylvia Jonasson (C) Fredrik Karlsson (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Eva Magnusson-Nilsson (C) Ersättare saknas X

Anders Gustafsson (KD) ej § 92 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) 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 (HEL) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 92 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) Tony Persson (HEL) X

Björn Källman (Hela Edas Lista) Per-Magnus Andersson (HEL) X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X
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§ 86 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 juli

Redovisning 
tom juli

Avvikelse 
tom juli

% av budget

Kommunlednings-
staben

35023 31866 3157 91,0 %

Bildning 116424 120892 -4468 103,8%

Samhällsbyggnad 28266 31763 -3496 112,4 %

Vård och stöd 112298 114855 -2557 102,3%

Verksamheterna 
totalt

292011 299376 -7364 102,5 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter juli 2018
Bildningsutskottets protokoll 2018-08-20 § 39
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-08-23 § 69
Vårdutskottets protokoll 2018-08-21 § 131
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11, § 173

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av juli månads uppföljning.

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 87 Dnr KS 2018-246

Avveckling av Region Värmland

Sammanfattning
Under senaste året har det pågått ett arbete för att skapa ”nya” Region 
Värmland vilket innebär att ”dagens” Region Värmland kommunalförbund 
avvecklas och huvuddelen av verksamheten överförs till ”nya” Region 
Värmland.

Regionfullmäktige i ”dagens” Region Värmland kommunalförbund har 
beslutat om ett antal punkter för avveckling som medlemskommunerna skall 
godkänna

Beslutsunderlag
Region Värmlands brev 2018-08-21 med protokollsutdrag 2018-08-21
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11, § 176

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner beslutsförslagen enligt punkt 1-4 nedan:

1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland —
kommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag för 
Gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna 
organisationen Region Värmland/Landstinget i Värmland, 
organisationsnummer 232100-0156

2. Region Värmland —kommunalförbund, organisationsnummer 222000-
1362, träder i likvidation 2018-12-31.

3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till 
likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen. 
Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slutförvaltningsberättelse 
delgetts medlemmarna, dock längst till och med 2019-06-30.

4. Region Värmland -kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital 
och samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region Värmland/Landstinget i 
Värmland, vilket innebär ett avsteg från förbundsordningen. Fritt eget 
kapital per 2018-12-31 som inte tagits i anspråk för tidigare beslutade 
åtaganden avsätts av regionkommunen för framtida regionala 
utvecklingsinsatser.

____ 

Beslutet expedieras till

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Region Värmland

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 88 Dnr KS 2018-78

Samverkan Region Värmland

Sammanfattning 
Under senaste året har det pågått ett arbete för att skapa ”nya” Region 
Värmland vilket innebär att ”dagens” Region Värmland kommunalförbund 
avvecklas och huvuddelen av verksamheten överförs till ”nya” Region 
Värmland. 

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. Samverkansavtalet ska godkännas av alla 
Värmlands kommuner. Avtalet har varit ute på remiss varvid Eda kommun 
vid kommunfullmäktige 2018-03-28 inte hade några synpunkter

Beslutsunderlag
Protokoll Landstingsstyrelsen 2018-04-24 LK/180489 § 106 med avtal
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11, § 177

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan länets 
kommuner och regionen.
____ 

Beslutet expedieras till 

Region Värmland

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 89

Information från verksamheten

Kommunchef Anders Andersson lämnar en kommunövergripande 
information.

Nya verksamhetschefen för bildning Ingrid Elmgren presenterar sig och 
verksamhetens utmaningar framöver.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 90 Dnr KS 2018-237

Förändrade regler för barnomsorgsavgiften gällande 
barn i allmän förskola och övriga 15-timmars barn från 
2019-01-01

Sammanfattning
Det framgår inte tydligt idag i förskolans regler om det finns skillnader i att 
ha sitt barn placerat som ett allmänt förskolebarn eller placerat 15 timmar 
för att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Ingen avgift tas 
idag ut för de barn som går 15 timmar i veckan under hela året, det vill säga 
även under grundskolans lovdagar. För de barn som använder mer än 15 
timmar i veckan debiteras en avgift enligt Eda kommuns maxtaxemodell på 
så sätt, att avgiften beräknas på den totala omsorgstiden, reduceras med 28% 
som fördelas jämnt över året. Syftet med förändringen som förvaltningen 
föreslår är att få en tydlighet i reglerna för de olika 15-timmars barnen.

Förslaget innebär att man kan ha en ordinarie placering eller en placering i 
allmän förskola, och på så sätt blir det en tydligare gräns mellan 
placeringsformerna. Vistelsetid som överskrider 525 timmar per år och inte 
följer grundskolans läsårstider är en ordinarie placering.

Beslutsunderlag

Bildningsutskottets protokoll 2018-08-20 § 40
Bildnings tjänsteskrivelse 2018-07-05
Bildnings tjänsteskrivelse 2014-10-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-26 § 151
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11, § 170

Kommunfullmäktiges beslut
Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det året barnet fyller tre 
år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år, det vill säga under 
terminstid och är avgiftsfri.

Allmän förskola erbjuds fem timmar per dag, tre dagar i veckan, veckodagar 
och klockslag kan variera utifrån förskolans förutsättningar. Allmänna 
förskolan följer grundskolans läsårstider.

Barn 3-5 år till föräldralediga och arbetssökande erbjuds 15 timmar i veckan 
fördelade på fem timmar, tre dagar i veckan, veckodagar och klockslag kan 
variera utifrån förskolans förutsättningar. Det innebär att barnet går även på 
lovdagar och inte följer grundskolans läsårstider, det vill säga barnet är inte 
placerat i allmän förskola utan har en ordinarie placering och ska debiteras 
en avgift med avgiftsreducering på 28%.
____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning
Förskolechefer
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 91 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Två frågor har inkommit, svar lämnas på kommunfullmäktiges 
nästkommande sammanträde. 

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 92 Dnr KS 2018-188

Årsredovisning 2017 för Värmlands läns vårdförbund

Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2017 till Eda 
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av 
ansvarsfrihet. Medlemmar i vårdförbundet är samtliga kommuner i 
Värmlands län. Vårdförbundet har till ändamål att inom Värmlands län vara 
huvudman för vissa hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av 
hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som anges i bl a 
socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU).

Förbundet driver barnhemmet Flöjten i Karlstad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-06-07
Årsredovisning för Värmlands Läns vårdförbund 2017
Allmänna utskottets protokoll 2018-06-13, § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-14, § 160

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Värmlands läns 
vårdförbund och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

____  

Jäv
På grund av jäv deltog inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) och Anders 
Gustafsson (KD) i handläggningen av detta ärende.

Beslutet expedieras till 

Värmlands läns vårdförbund

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 93 Dnr KS 2018-43

Svar på revisorernas granskning av jävsnämndens 
verksamhet

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna i Eda genomfört en 
granskning av jävsnämndens verksamhet. 

Granskningen syftade till att beskriva och följa upp jävsnämndens 
verksamhet och skulle bl a besvara följande revisionsfrågor: 

- om det finns ett grundläggande och ändamålsenligt dokument i kommunen 
som beskriver jävsnämndens uppdrag och syfte

- om inriktningen på den faktiska verksamheten i nämnden uppfyller 
reglementet, kommunallagen och fullmäktiges mål

- om uppsikten över jävsnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig

- om den interna kontrollen i nämnden är tillräcklig

Revisorerna konstaterar i sin rapport att jävsnämnden i sin nuvarande form 
inte fungerar ändamålsenligt och att det kan finnas skäl att ompröva dagens 
arbetsformer och rutiner eller överväga alternativ organisationslösningar där 
myndighetsutövning och tillsynsverksamheten får en tydligare och 
fristående roll. 

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - granskning av jävsnämndens verksamhet 2018-02-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-08
Jävsnämndens protokoll 2018-06-15, § 9
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-14, § 162

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av jävsnämndens svar till revisorerna:

Jävsnämnden instämmer i stort i  revisorernas kritik och kan se bristerna 
med nuvarande organisation. Arbetet med att rätta till flera av de påpekade 
bristerna har påbörjats och kommer att slutföras under året. Som exempel på 
detta kan nämnas att arbetet med en verksamhetsplan och en 
internkontrollplan för jävsnämnden har påbörjats.

 Revisorerna konstaterar:

1.  Att jävsnämnden saknar egna resurser för att utföra sitt uppdrag.

Svar: Jävsnämnden har idag ingen egen budget för sin verksamhet utan de 
tjänstemän som fullgör nämndens uppdrag lånas in av 
samhällsbyggnadsenheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2. Att det saknas en intern kontroll för att säkerställa att de ärenden som 
skall tas upp faktiskt kommer jävsnämnden tillhanda.

Svar: Jävsnämnden har tagit fasta på kritiken och ett förslag till 
internkontroll har tagits fram vilken innebär att  jävsnämnden vid varje 
sammanträde får redovisat de ärenden som beslutats i 
samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen. Detta för att säkerställa 
att de ärenden som ska behandlas av jävsnämnden kommer jävsnämnden 
tillhanda.

3. Att jävsnämnden lider av att inte ha egna tjänstemän anställda under sig 
utan måste förlita sig på tjänstemän från andra tillsynsverksamheter.

Svar:  För att säkerställa att jävsnämnden utför den tillsyn mot kommunen 
som man är ålagd att göra ska en verksamhetsplan inför 2019 tas fram. 

 Ett förslag till internkontrollplan ska också tas fram under 2018. 

4. Att en hög grad av delegation gör att nämnden själv i praktiken bara 
fattar beslut i ett mycket litet antal ärenden.

Svar: En översyn av jävsnämndens delegationsordning har påbörjats och ska 
vara klar till hösten 2018. De beslut som idag fattas på delegation är ärenden 
av mer rutinmässig karaktär och arbetet skulle bli mer ineffektivt om dessa 
ärenden ska tas upp i jävsnämnden. Det har i praktiken fungerat så att vissa 
ärenden som tjänstemännen har delegation på att fatta beslut om ändå har 
tagits upp i jävsnämnden då det varit ärenden av speciell beskaffenhet.

5. Att jävsnämnden genom att hantera få ärenden kan ha svårt att 
upprätthålla tillräcklig kunskap bland nämndens ledamöter.

Svar:  Jävsnämnden instämmer i kritiken och kommer under året att påbörja 
en internutbildning av nämndens ledamöter. 

6. Att myndighetsärenden rörande kommunens egendom och verksamhet 
inte alltid initieras på ett ändamålsenligt vis, något som i slutändan kan 
försvåra jävsnämndens arbete.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att detta går att lösa 
genom ökat samarbete inom organisationen. 

7. Att det inom förvaltningen finns risk för jäv då samhällsbyggnadschefen 
har ansvar för både tillsyn och drift. Vidare leder detta till att 
driftansvariga chefer även sätter lön för inspektorerna som utför tillsyn 
över driften, något som möjliggör intressekonflikt inom förvaltningen.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att i vissa delar av 
kommunens verksamhet kommer denna problematik att lösas genom att ett 
beslut har fattats i Eda kommunfullmäktige om att bilda ett med Arvika 
kommun gemensamägt bolag för drift och skötsel av vatten och avlopp, 
renhållning och gata. Därmed kommer driften att skötas av ett bolag  och 
tillsynen av kommunens inspektorer.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Jävsnämndens samlade analys av revisorernas kritik är att man instämmer i 
stort i kritiken och att en organisationsöversyn med inrättande av en 
myndighetsnämnd bör övervägas för att säkerställa en rättssäker hantering 
av ärenden. En myndighetsförvaltning under en myndighetsnämnd skulle 
också kunna ge fördelar såsom en samlad kompetens och en effektivisering 
av handläggning både för enskilda och företag. 
____  

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

16(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

§ 94 Dnr KS 2018-253

Ny motion – fysisk aktivitet varje dag i skolan

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristdemokraterna genom 
Anders Gustafsson (KD) att fysisk aktivitet varje dag införs i alla skolor i 
Eda kommun.

Beslutsunderlag
Motion 2018-08-27

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av motionen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning.

___ 

Beslutet expedieras till

Motionären

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 95 Dnr KS 2018-233

Nytt medborgarförslag – sommarrodelbana i Valfjället

Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnas förslaget att kommunen behöver undersöka 
möjligheten att bygga en sommarrodelbana i Valfjället.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-08-02

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av medborgarförslaget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 96 Dnr KS 2018-262

Nytt medborgarförslag om bowling i Eda kommun

Sammanfattning
I ett medborgarförslag önskas en bowlingbana i Eda kommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-12

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av medborgarförslaget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 97 Dnr KS 2018-259

Ny revisionsrapport – granskning av verkställighet av 
beslut

Sammanfattning
Kommunrevisorerna har med hjälp av KPMG granskat av kommunens 
kontroll av att politiska beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
verkställs.

Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen har varit att kontrollera huruvida det finns 
ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och att återrapportering sker.

I granskningen konstateras att kommunen har tydliga styrdokument för hur 
beslut skall implementeras, både på politisk och verksamhetsmässig nivå. 
Vidare konstateras att det även finns tydliga instruktioner i hur beslut ska 
följas upp och återrapporteras.

I granskningen konstateras dock att många verkställda beslut i praktiken 
aldrig följs upp. Detta riskerar att försvåra det långsiktiga planeringsarbete 
då helhetssynen över pågående projekt i kommunen blir lidande.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2018-09-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den 
till kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

20(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

§ 98 Dnr KS 2018-274

Ny motion införande av 6 timmars arbetsdag

Sammanfattning
Vänsterpartiet genom Patric Carlsson (V) föreslår att ett projekt med start 
2019-06-01 genomförs i kommunen med 6 timmars arbetsdag/30 timmars 
arbetsvecka med bibehållen lön på en arbetsplats med högre sjukfrånvaro än 
genomsnittet i kommunen. Efter projekttidens slut skall effekterna noggrant 
utvärderas och läggas till grund för bedömning huruvida 
arbetstidsförkortningen skall fortlöpa, permanentas, utvidgas eller avslutas. I 
projektgruppen ska det ingå politiker, en från varje parti, personal från 
berörda yrkesgrupper, fackliga organisationer och personalkontoret.

Beslutsunderlag
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av motionen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Motionären

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

21(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

§ 99 Dnr KS 2018-275

Ny motion om avskaffande av delade turer

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet genom Patric 
Carlsson (V) att förvaltningen får i uppdrag att starta ett projekt på lämplig 
arbetsplats med avskaffande av delade turer som må1 i hela kommunen. I 
projektgruppen ska det ingå politiker, en från varje parti, personal från 
berörda yrkesgrupper, fackliga organisationer och personalkontoret.

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av motionen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Motionären

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

22(22)
Sammanträdesdatum

2018-09-26

§ 100

Avtackning av avgående ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige

Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande avtackar 
kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter och ersättare. 
Vid sammanträdet i oktober sammanträder nya kommunfullmäktige.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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