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Ola Dahlström (L)  § 101-102       Bo-Inge Nilsson (HEL) § 103-117

Justerare                                                                                       
Johanna Söderberg (C) Birgitta Eklund (S)

ANSLAG/BEVIS
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Närvarolista

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Närv Frånv

Jasmine Carlsson (M) X

Hanna Andersson (M) X

Mats-Åke Knutsson (M) X

Owe Magnusson (M) X

Johanna Söderberg (C) X

Elsa Badh (C) X

Fredrik Karlsson (C) X

Annika Hugne (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Sylvia Jonasson (C) X

Carl-Olov Sjöstedt (C) X

Ola Dahlström (L) X

Anders Gustafsson (KD) X

Bengt Nilsson (KD) X

Sofia Skönnbrink (S) X

Hans-Peter Jessen (S) X

Jens Ericsson (S) Björn Damperud (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Dan Säterman (S) X

Monica Aarholdt (S) X

Odd Westby (S) X

Lena Olsson (S) X

Bengt Hansson (S) Astrid Lillevold (S) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Nicklas Backelin (V) X

Eva Aanerud Karlsson (V) X

Stefan Nilsson (SD) X

Mikael Johansson (SD) X

Per-Olof Larsson (SD) X

Helena Ringstrand (SD) Uno Hultman (SD) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X
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§ 101 Dnr KS 2018-306

Meddelande från länsstyrelsen om nya 
kommunfullmäktige

Sammanfattning
Länsstyrelsen har gjort en slutlig rösträkning och mandatfördelning efter 
valet den 9 september. Resultatet, vilka som blir ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige framgår av ett protokoll som sänts till Eda kommun. 
Protokollet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2018-09-10–18

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om de nya ledamöterna 
och ersättarna i kommunfullmäktige.

____ 

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 102 Dnr KS 2018-305

Val av kommunfullmäktiges presidium

Sammanfattning
Nya kommunfullmäktige tillträdde den 15 oktober 2018. Enligt 
kommunallagen 5:11 ska det bland ledamöterna utses en ordförande och en 
eller flera vice ordförande. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
det ska väljas en ordförande samt en första och andre vice ordförande, 
tillsammans utgör dessa personer kommunfullmäktiges presidium.

Förslag till val av kommunfullmäktiges ordförande 
Hans-Peter Jessen (S): Ola Dahlström (L) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14. 

Johanna Söderberg (C): Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) utses till 
ordförande i kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14. 

Omröstningsresultat
Omröstningen är sluten då det gäller val. Ledamöterna Johanna Söderberg 
och Birgitta Eklund utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop 
enligt närvarolistan sina valsedlar i en valurna. Antalet avgivna röster är 35. 
Samtliga valsedlar är giltiga. Med 16 röster för Bo-Inge Nilsson som 
ordförande och 15 röster för Ola Dahlström som ordförande samt 4 blanka 
röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Johanna Söderbergs förslag 
att Bo-Inge Nilsson utses till kommunfullmäktiges ordförande. 

Förslag till val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Hans-Peter Jessen (S): Ola Dahlström (L) utses till 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Förslag till val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Johanna Söderberg (C): Annika Hugne (C) utses till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunfullmäktiges beslut
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14.

Ola Dahlström (L) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden tom 2022-10-14.

Annika Hugne (C) utses till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden tom 2022-10-14.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren
Bo-Inge Nilsson (HEL)
Ola Dahlström (L)
Annika Hugne (C)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 103 Dnr KS 2018-280

Revidering av instruktion för kommunfullmäktiges 
beredningar

Sammanfattning 
Efter diskussioner vid kommunfullmäktiges gruppledarmöte har önskemål 
framkommit om att revidera instruktion för kommunfullmäktiges 
beredningar så att valberedningen består av en från varje parti som finns 
representerat i kommunfullmäktige. Kommunledningsstaben har skrivit 
fram detta ärende för beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad instruktion för kommunfullmäktiges beredningar
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 208

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Dahlström (L) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): Tilläggsförslag att 
ordförande i valberedningen kommer från största partiet i 
kommunfullmäktige, vice ordförande från det näst största partiet.

Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Tilläggsförslag att valet av ordförande och 
vice ordförande ska vara fritt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ola Dahlströms förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat styrdokument instruktioner för 
kommunfullmäktiges beredningar, med förändringarna: 

• Valberedningen består av en ledamot från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige samt en ersättare från detsamma.

• Ordförande i valberedningen kommer från största partiet i 
kommunfullmäktige, vice ordförande från det näst största partiet.

____ 

Beslutet expedieras till

Gruppledare i kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 104 Dnr KS 2018-304

Val av kommunfullmäktiges valberedning

Sammanfattning
Valberedningen är en fast beredning som har till uppdrag att lägga fram 
förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av 
valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.

Efter en revidering av instruktion för kommunfullmäktiges beredningar så 
består valberedningen av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige samt en ersättare från detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande ledamöter utses till valberedningen för tiden tom 2022-10-14.

1. Sylvia Jonasson (C)

2. Hanna Andersson (M)

3. Bengt Nilsson (KD)

4. Jens Ericsson (S)

5. Patric Carlsson (V)

6. Stefan Nilsson (SD)

7. Bertil Börjeson (HEL)

8. Ola Dahlström (L)

Följande ersättare utses till valberedningen för tiden tom 2022-10-14.

1. Linda Nordling (C)

2. Christer Danielsson(M)

3. Anders Gustafsson (KD)

4. Marianne Torstensdotter (S)

5. Eva Aanerud Karlsson (V)

6. Uno Hultman (SD)

7. Margaretha Persson (HEL)

8. Kim Karlsson (L)

• Jens Ericsson (S) utses till ordförande i valberedningen för tiden tom 
2022-10-14.

• Sylvia Jonasson (C) utses till vice ordförande i valberedningen för 
tiden tom 2022-10-14.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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____ 

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 105

Information från verksamheten

Representanter från projektet Historia i Eda kommun presenterar projektet. 
Det är skolan tillsammans med föreningslivet som ger Eda elever möjlighet 
att ta del av den lokala historian. Med start nu höstterminen 2018 kommer 
alla elever i åk 6 att besöka Eda glasbruk och Eda glasmuseum. Under 
vårterminen 2019 utökas projektet med att åk 3 skall få besöka närmaste 
hembygdsgård och åk 9 skall få besöka Beredskapsmuseet.

Turistkonsulent Ann-Louise Axelsson informerar om besöksnäringen i Eda 
kommun.

Kommunchefen informerar om förutsättningar för nya kommunfullmäktige. 
En kort introduktion till den kommunala verksamheten.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 106 Dnr KS 2018-41

Allmänhetens frågestund

Frågor lämnades in vid förra sammanträdet, då frågeställaren inte närvarar 
vid dagens möte sänds svaren hem till frågeställaren.

Frågor lämnas in vid dagens sammanträde och dessa får svar vid 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 107 Dnr KS 2018-89

Revisionsgranskning samverkan missbrukarvård i 
Värmland

Sammanfattning
Eda kommuns revisorer har i samverkan med andra kommuner i Värmland 
och landstinget genomfört en gemensam granskning avseende samverkan 
kring missbruksvården i Värmland.

Utifrån detta har revisorerna rekommenderat kommunstyrelsen säkerställa 
vissa punkter som sammanfattas;

• fortsatt kontinuitet i den politiska styrgruppen

• implementering av överenskommelsen bland tjänstemän på 
lokalnivå

• vidta åtgärder för att förbättra efterlevnaden av överenskommelserna 
och användande av standardiserade bedömningsinstrument

• säkerställa att en samlad redovisning av missbruksvården rapporteras 
från central ledningsgrupp till politisk styrgrupp

• att varje verksamhet formulerar mål och mätetal för målgruppen 
samt att riktlinjer vid behov upprättas eller revideras.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring missbruksvård – 
Landstinget i Värmland och värmländska kommuner
Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18 § 154
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 184

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar på 
revisionsgranskningen.

För att säkerställa punkterna i granskningen beslutar kommunstyrelsen:

• att politisk styrgrupp och central ledningsgrupp fortsätter bedriva sitt 
arbete som idag och att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att arbeta 
fram rapporteringsunderlag från berörda verksamheter och att denna 
grupp också formulerar mål och mätetal

• att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 2017 tillämpas av såväl Eda kommun som 
landstingets verksamheter inom kommunen. Eda kommun har under 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2017 upprättat riktlinjer för missbruksvård där Nationella riktlinjer 
enligt ovan är inkluderade.

• att tjänstemän både inom landsting och kommun i Eda föreslås 
samlas till ett gemensamt möte där de nationella riktlinjerna och 
prioriteringar synliggörs.

• att såväl kommunen som landstinget föreslås öka engagemanget för 
att få till stånd en fungerande samverkan där upprättandet av 
samordnad individuell plan (SIP) är prioriterat.

• genom att Eda kommun har utökat sin öppenvårdsbehandling med 
en alkohol- och drogterapeut.

• att verksamheten inom IFO fortsätter implementera Lokal 
överenskommelse för missbruksvård i Västra Värmland i 
verksamheten samt upprätta en rutin för att rapportera eventuella 
avvikelser från överenskommelsen.

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 108 Dnr KS 2018-132

Rapport ej verkställda beslut år 2018, kvartal 2

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

Beslutsunderlag
Individrapporter till IVO, kvartal 2 2018
Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 152
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 185

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om ej verkställda beslut 
inom tre månader för kvartal 2 2018. 

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 109 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 augusti

Redovisning 
tom augusti

Avvikelse 
tom augusti

% av budget

Kommunlednings-
staben

37 850 34 911 2 938 92,2 %

Bildning 131 060 136 604 -5 544 104,2%

Samhällsbyggnad 27 551 29 832 -2 281 108,3%

Vård och stöd 126 219 130 512 -4 292 103,4%

Verksamheterna 
totalt

322 680 331 859 -9 179 102,8 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter augusti 2018
Allmänna utskottets protokoll 
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17, § 42
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 92
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 145
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 186

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av augusti månads uppföljning.

____ 

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 110 Dnr KS 2018-297

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 
2018-08-31

Sammanfattning
Kommunrevisorerna genom sitt sakkunniga biträde KPMG har granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01–2018-08-31. 

Revisorernas översiktliga, analytiska granskning av delårsrapporten tyder på 
en i allt siffermässigt riktigt rapportering, i överensstämmelse med lag och 
god sed på området.

Synpunkterna är att: Delårsrapportens innehåll kan dock förbättras och 
följer inte fullt ut de krav som ställs i lagen om kommunal redovisning samt 
de krav som ställs i Rådet för Kommunal Redovisnings Rekommendation 
22 som utgör god sed inom området. Kommunen kan bland annat i 
delårsrapporten förbättra presentationen av prognosen av den förväntade 
uppfyllelsen av fullmäktigemålen samt förbättra presentationen av 
balansräkningen, noter samt redovisningsprinciper.

Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande 2018-10-10

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

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 111 Dnr KS 2018-131

Delårsbokslut med helårsprognos

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2018-08-31 med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse 
med omvärldsanalys, prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inkl 
koncernen) och redovisningsprinciper.

Delårsrapporten visar ett resultat på 2,4 mkr vilket är 11,5 mkr sämre än 
2017 års resultat på 13,9 mkr för motsvarande period. Verksamheternas 
nettokostnader har ökat med 21 mkr. Intäkterna i form av skatter och 
statsbidrag har ökat med 9,2 mkr jämfört med delårsrapport 2017.

Av större betydelse är dock den prognos som verksamheterna nu redovisar. 
Jämfört med prognosen i mars som visade på – 14 milj kronor visar 
prognosen nu på – 12,5 milj kronor. En viss förbättring men lång ifrån ett 
noll resultat.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska en ekonomisk uppföljning med 
prognos för helåret upprättas efter mars och augusti månader. 

Nedan presenteras den ekonomiska uppföljningen med prognos efter augusti 
(tkr).

Prognos augusti Prognos mars

Kommunledningsstaben 1 500 500

Bildning - 9 500 - 9 000

Vård och stöd - 5 000 - 3 000

Samhällsbyggnad 200 - 1 900

Finansförvaltningen - 1 000  - 1 900

Budgeterat resultat 1 262 1 262

Totalt - 12 538 - 14 038

Budgeterat resultat för kommunen är 1 262 tkr. Avvikelsen i prognosen är – 
13 800 tkr vilket ger ett prognostiserat resultat på – 12 538 tkr.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 2018-09-19, § 63
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17, § 43
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 93
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 146
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-17
Delårsbokslut per 2018-08-31
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 187

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat förslag till delårsrapport efter augusti med prognos för 

helåret godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder, förutom 
skolutredning och vårdtyngdsmätning, för att snarast anpassa 
verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen.

3. Restriktivitet gäller avseende anställningar och inköp enligt tidigare 
beslut.

____ 

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 112 Dnr KS 2016-93

Svar på motion externa utredningar för översyn av 
skolstrukturen

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Michael Johansson och Birgitta Eklund att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra externa utredningar gällande en total översyn av 
skolstrukturen i Eda. Översynen behöver göras inom förskola, grundskola, 
skolbarnsomsorg, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Utredningarna görs 
förutsättningslöst med mål att uppnå högsta möjliga kvalitet och att eleverna 
får bästa förutsättningar att uppnå de av kommunfullmäktige fastställda 
målen i strategiska planen.

Bildningsutskottet initierar 2018-05-21 en utredning över grundskolans 
organisation, lokalisering och finansiering. Syftet är att finna en hållbar och 
långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv. 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt extern utredare 
att genomföra utredningen. Kommunstyrelsen tar detta beslut 2018–06-05.

Beslutsunderlag
Motion externa utredningar för översyn av skolstrukturen, 2016-03-17
Bildningsutskottets protokoll 2018-05-21 § 30 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 132
Tjänsteskrivelse 2018-09-11
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 47
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 190

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad i och med skolutredningens påbörjade arbete.

____ 

Beslutet expedieras till

Motionärerna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

20(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 113 Dnr KS 2017-328

Motion om övergångsställe på Strandvägen, Åmotfors

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Eklund (S) att 
kommunen ser över möjligheten att åter anlägga ett övergångsställe på 
Strandvägen i Åmotfors.

Motionen föreslås att bifallas då ett övergångsställe omfattande skyltar och 
vägmålning, kan byggas till en relativt låg kostnad.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16 § 25
Motion, Socialdemokraterna 2017-12-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20 § 80
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 193

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till gatusektionen att anordna övergångsställe 
över Strandvägen i den förhöjda korsningen mot Vittenstensvägen.

Inlämnad motion bifalles där med.

____  

Beslutet expedieras till

Motionären
Tf Gatuchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

21(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 114 Dnr KS 2018-45

Motion om översyn av 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.

Kommunen kan besluta om översyn, men har inte rådighet att besluta om 
åtgärder på Trafikverkets väg. Motionen föreslås därför att bifallas avseende 
översyn av farthinder, men avslås i övrigt.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10 § 97
Motion från Sverigedemokraterna 2018-02-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 81
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 194

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till gatusektionen att göra en översyn av 
farthindren i Åmotfors. Antalet farthinder och valet av typ av farthinder ska 
ses över. Slutsatserna från översynen ska förmedlas till väghållaren, 
Trafikverket.

Motionen bifalles där med avseende önskemålet om översyn av vilka 
farthinder som kan tas bort. Dock avslås motionen avseende önskemålet att 
s-farthindren byggs bort och eventuellt ersätts med fartgupp med två 
vägbanor, då kommunen inte har beslutsrätt på Trafikverkets väg.

____ 

Beslutet expedieras till

Motionären
Tf gatuchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

22(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 115 Dnr KS 2017-273

Godkännande av avsiktsförklaring, Riksväg 61

Sammanfattning
Kommunens handelsutveckling och den bild exploatörer har i framtiden 
innebär ett stort behov att planlägga för framtida etableringar.

Tillsammans med Trafikverket, Region Värmland och exploatörer inom 
handeln har kommunen tagit fram ett utkast till avsiktsförklaring. Denna 
syftar till att skapa en principöverenskommelse mellan parterna gällande 
ansvar och kostnader för infrastrukturåtgärder för att möjliggöra fortsatt 
handelsutveckling i Charlottenberg.

Avsiktsförklaringen har nu kompletterats med organisationsuppgifter samt 
en tillhörande kartbilaga.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-07
Utkast avsiktsförklaring reviderad 2018-06-26
Kartbilaga 2018-09-12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 197

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kompletteringarna i avsiktsförklaringen och 
kartbilagan.

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

23(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 116 Dnr KS 2018-205

Utbetalning av partistöd

Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 4 § 29-32 har kommuner rätt att ge partistöd till 
de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014-08-18 § 85 regler för partistöd som 
reglerar hur partistödet ska betalas ut till representerade partier i 
kommunfullmäktige.

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts till att stärka sin ställning i den kommunala demokratin och till 
politisk verksamhet med anknytning till Eda kommun. Den skriftliga 
redovisningen ska gälla perioden 1 januari -31 december och inlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter.

Beslutsunderlag
Redovisning från Liberalerna
Redovisning från Hela Edas Lista
Redovisning från Socialdemokraterna
Redovisning från Centerpartiet
Redovisning från Moderaterna
Redovisning från Sverigedemokraterna
Redovisning från Kristdemokraterna
Redovisning från Vänsterpartiet
Regler för partistöd
Kommunledningsstabens PM 2018-09-25
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 205

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningarna.

2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2017 utbetalas till de partier 
som har inkommit med en skriftlig redovisning.

____  

Beslutet expedieras till

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

24(24)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 117 Dnr KS 2018-277

Nytt medborgarförslag om belysning

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen och dess bolag installerar 
belysning som aktiveras vid rörelse i och vid fastigheter samt att belysning 
byts ut mot LED belysning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-26

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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