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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) Gun Andersson (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) Linda Nordling (C) X

Ola Dahlström (L) X

Anders Gustafsson (KD) ej § 13 X

Bengt Nilsson (KD) X

Sofia Skönnbrink (S) ej § 6-7 Björn Damperud (S) § 6-7 X

Hans-Peter Jessen (S) X

Jens Ericsson (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) X

Marianne Torstensdotter (S) X

Nicklas Backelin (V) X

Eva Aanerud Karlsson (V) Patric Carlsson (V) X

Stefan Nilsson (SD) Ersättare saknas X

Mikael Johansson (SD) Johnny Renström (SD) X

Per-Olof Larsson (SD) Ersättare saknas X

Helena Ringstrand (SD) Uno Hultman (SD) X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ej § 10 X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 13 X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X
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§ 1

Information från verksamheten

Nya verksamhetschefen inom vård och stöd Malin Eklund presenterade sig 
för kommunfullmäktige.

Kommunchefen informerar om 

• tidsplan för politikerutbildningen de närmaste månaderna. 

• Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena av detaljplan för 
Eda Supermarket m.m.

• inköp av förskolemoduler har överklagats.

Valnämndens ordförande informerar om att kommunen måste arrangera 
förtidsröstning vid val till kommunfullmäktige i Falun 7 april. Kommunen 
behöver anordna förtidsröstning 10 dagar innan 7 april.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 2

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista), 
1:e vice ordförande Annika Hugne (C) och 2:e vice ordförande 
Ola Dahlström (L) presenterar sig själv för kommunfullmäktige. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 3 Dnr KS 2019-56

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga ställdes. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr KS 2018-314

Köp av fastigheten Prästkragen 3 Charlottenberg

Sammanfattning
Eda Kommun erbjuds att förvärva fastigheten Prästkragen 3 i 
Charlottenberg av Föreningen Folkets Hus i Charlottenberg UPA (org nr 
72000-0491).

Köpet beräknas ge en positiv nettoeffekt för kommunen på ca 500 000 kr 
om köpet genomförs.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-30 § 212 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28, § 123
Protokoll från andelsägarmöte Folkets hus och park 
Charlottenberg 2018-12-20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Prästkragen 3 förvärvas och att 
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att upprätta erforderliga handlingar.

Köpeskillingen är 10 000 000 kr och fastigheten köps i befintligt skick.

____ 

Beslutet expedieras till 

Föreningen Folkets Hus i Charlottenberg UPA
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomichefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

8(21)
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 5 Dnr KS 2014-227

Svar på motion – inför vårdhundsteam i Eda

Sammanfattning
En motion inlämnades i juni 2014 till kommunfullmäktige från Hela Edas 
Lista, Hans Nilsson, angående införande vårdhundsteam i Eda kommun. 
Motionen överlämnades till vårdutskottet och verksamheten vård och stöd 
för besvarande. Vårdutskottet såg positivt på förslaget i motionen och vård 
och stöd verksamheten fick uppdraget att starta en utredning om 
möjligheterna att införa vårdhundsteam i Eda kommun. Vårdutskottet har 
vid två tillfällen beslutat om förlängd utredningstid p.g.a. arbetsbelastningen 
inom verksamheten vård och stöd. En arbetsgrupp bestående av två 
områdeschefer inom äldreomsorg har nu genomfört utredningen.

Under väl ordnade förhållanden är vårdhundsteam ett bra redskap i 
äldreomsorgen. Det är viktigt att hundföraren har erfarenhet av vård och 
äldreomsorg, samt att alla regler som finns runt hanteringen av vårdhund 
följs. Hundföraren får inte räknas in i grundbemanningen utan fungerar som 
en resurs och behandlingsmetod.

De regler/risker som gäller angående vårdhund regleras av socialstyrelsen.

Hänsyn till hundrädda, allergier och smittspridning är viktigt att tänka på.

Det kommer nya regler om smittskydd avseende djur i vården, det bör 
därför avvaktas med införandet av vårdhundsteam tills förändringen är 
känd.

Om det i framtiden finns mer ekonomiska resurser så bör det övervägas att 
införa vårdhundsteam.  

Kommunstyrelsen diskuterar motionens intention vilken alla tyckte var bra. 
Kommunstyrelsen välkomnar frivilliginsatser i verksamheterna för att 
brukare ska få träffa hundar och/eller andra djur i verksamheten.

Beslutsunderlag
Motion Hela Edas Lista 2014-06-10
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2015-08-10
Vårdutskottets protokoll 2015-08-19, § 124
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 25

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås. Initiativet ses som positivt för verksamheten. 
Kommunstyrelsen välkomnar frivilliginsatser med vårdhund eller andra djur 
som kan besöka verksamheter med hänsyn taget till allergier samt andra 
miljö- och hälsoskyddsaspekter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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____  

Beslutet expedieras till 

Motionären
Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr KS 2019-26

Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns 
Kalkningsförbund

Sammanfattning 
I behovsutredningen för miljösektionens verksamhet 2019-2021 har 
administrationen avseende kalkningsverksamheten i kommunen samt 
gränskalkningsverksamheten prioriterats bort under förutsättning att 
kommunen blir medlem i Värmlands Läns Kalkningsförbund. 

Värmlands Läns Kalkningsförbund är ett kommunalförbund med direktion 
vars syfte är att  svara för statsbidragsfinansierad kalkning av sjöar och 
vattendrag inom medlemskommunerna enligt den av länsstyrelsen årligen 
upprättade kalkningsplanen för länet. 

Varje medlems fullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till 
förbundsdirektionen. 

Beslutsunderlag
Förbundsordning för ”Värmlands Läns Kalkningsförbund”
Tjänsteskrivelse - Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns 
kalkningsförbund 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 29

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige föreslås ansöka om medlemskap i Värmlands Läns 
Kalkningsförbund  samt utse en ledamot och en ersättare i förbundet. 

____   

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sofia Skönnbrink (S) i handläggningen av detta 
ärende.

Beslutet expedieras till 

Värmlands läns kalkningsförbund 
Miljöchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr KS 2012-505

Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt miljöbalken

Sammanfattning 
Ett förslag till ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område har tagits fram. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen 
enligt miljöbalken med den föreslagna ändringen har för 2019 beräknats till 
ca 50%. 

Beslutsunderlag
Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt 
miljöbalken 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 4
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 30

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 6§ i Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område skall ha följande lydelse:
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 090 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

____  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sofia Skönnbrink (S) i handläggningen av detta 
ärende.

Beslutet expedieras till

Miljöchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr KS 2018-277

Svar på medborgarförslag om belysning

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag för effektiviseringar och förbättringar av kommunens 
gatubelysningssystem samt fastigheters belysning (ute och inne) har 
inkommit. De flesta föreslagna åtgärderna etc utförs och fortsatt arbete för 
ytterligare effektiviseringar och förbättringar sker.
Medborgarförslaget bifalles där med. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-09-26
Tjänsteskrivelse, 2019-01-10
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 7
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 33

Kommunfullmäktiges beslut
Förbättringar och effektiviseringar inom drift och underhåll av belysning på 
Eda kommuns fastigheter (inomhus och utomhus) samt 
gatubelysningsanläggningens sker i huvudsaklig överensstämmelse med 
inlämnat medborgarförslag. Kommunens bolag uppmanas i samband med 
reinvesteringar i befintliga anläggningar och i samband med nyinvesteringar 
att använda energisnål teknik i sina installationer.

Inlämnat medborgarförslag bifalles där med. 

____  

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Eda Bostads AB
Valfjället Skicenter AB
Eda Energi AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr KS 2019-31

Personalpolitiska programmet

Sammanfattning 
Det finns behov av revideringar av det personalpolitiska programmet. Det 
reviderade programmet ersätter både det gamla personalpolitiska 
programmet samt ledningspolicyn.

Revideringarna innehåller:

• Kommunens personalpolitiska vision

• Nytt avsnitt om medarbetarskap

• Nytt avsnitt om ledarskap

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Personalpolitiskt program
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 2
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 36

Kommunfullmäktiges beslut
Personalpolitiskt program antas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Personalchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr KS 2019-32

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda, OPF-KL 18

Sammanfattning 
SKL har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattas av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL 18 gäller i likhet 
med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensions-
förmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter 
PBF eller PRF-KL att gälla.

Beslutsunderlag
SKL:s cirkulär om innehållet i pensionsreglementet OPF-KL 18. 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-12-21
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 37

Kommunfullmäktiges beslut
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL 18) med tillhörande bilaga antas fr o m 2019-01-01.

____  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Hans Nilsson (Hela Edas Lista) i handläggningen 
av detta ärende.

Beslutet expedieras till 

Personalchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr KS 2017-243

Svar på medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus 
vid Noresunds herrgård

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Noresunds 
herrgård rustas och används som ett kulturhus/hantverkshus.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 12
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 40

Kommunfullmäktiges beslut
För närvarande utreder några lokala företagare möjligheter att skapa en 
bärkraftig verksamhet i Noresunds herrgård.

Förslaget överlämnas därför till denna grupp för kännedom. I övrigt föreslås 
att Eda kommun inte vidtar några andra åtgärder i dagsläget.
____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Kommunchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr KS 2019-34

Medborgarlöfte 2019

Sammanfattning 
I och med polisens nya organisation tillsatte polisen kommunpoliser för att i 
samverkan med kommunen arbeta brottsförebyggande och trygghets-
skapande genom medborgarlöften. Under 2018 har Eda kommun 
tillsammans med lokalpolisområde Arvika utifrån medborgarlöftet arbetat 
för att minska risken för unga att hamna i missbruk, samt arbetat för en 
bättre trafik- och levnadsmiljö.

Medborgarlöftet som undertecknades för 2017 arbetades fram genom 
medborgardialog, medarbetardialog och tillgänglig statistik. Då detta 
innebar ett mycket omfattande insamlings- och analysarbete, och då flera av 
punkterna kräver arbetsinsatser under flera års tid genomfördes ingen ny 
dialog för 2018-års löfte. Istället fortsatte arbetet mot missbruk bland unga, 
som också är kopplat till ANDT-strategin för Värmland, samt arbetet för en 
bättre trafik- och levnadsmiljö.

Även inför 2019-års medborgarlöften kommer arbetet mot ungas missbruk 
att fortgå. Arbetet med en bättre trafik- och levnadsmiljö kommer dock inte 
stå kvar som tidigare, även om arbete för en minskning av drog- och 
alkoholpåverkade förare fortsatt kommer pågå. Istället vill polis och 
kommun verka för att öka sin synlighet i lokalsamhället.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-13
Förslag till medborgarlöfte för 2019 2018-11-13
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 13
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 41

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till medborgarlöfte för år 2019. Löftet 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 
lokalpolisområdeschef.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunpolis Malin Hengärde

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr KS 2018-104

Hjälpmedelsnämnden i Värmland – 
förvaltningsberättelse och årsredovisning 2017, 
revisionsberättelse samt revisionsrapport

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland har översänt årsredovisning 2017 till Eda 
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövnings av 
ansvarsfrihet. Hjälpmedelsnämnden i Värmland är inrättad av landstinget 
samt flertalet av Värmlands kommuner i enlighet med Lag (2003:192) om 
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2017
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 42

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning, 2017, resultat och 
balansräkningen fastställs och Hjälpmedelsnämnden i Värmland beviljas 
ansvarsfrihet.

____  

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

Beslutet expedieras till  

Hjälpmedelsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr KS 2019-46

Särskild inkallelseordning för ersättare i nämnder, 
styrelser och utskott 2019-2022

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap 17 §ska ”Fullmäktige ska besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.” 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 43

Kommunfullmäktiges beslut
1. I första hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning 

ersättare upptagits i protokollet. 

2. Vid förhinder för ersättare från samma parti ska följande 
inställelseordning gälla i den ordning ersättare upptagits i 
protokollet:

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning

C C, KD, HEL, V

HEL HEL, KD, C, V, M, L

V V, C, HEL, KD

KD KD, C, HEL, V

S S, M, L

M M, S, L

L L, S, M

SD SD, HEL, V, KD

____

Beslutet expedieras till 

Samtliga gruppledare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr KS 2019-48

Ny motion – gatubelysning i Eda Glasbruk

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att Eda kommun ser över 
möjligheterna att bygga ihop gatubelysningen längs Glasbruksvägen så att 
alla, gående och åkande, kan färdas säkert i området. Det handlar om 
sträckan mellan Glasbruksvägen 25, Eda Brukshandel, fram till korsningen 
Glasbruksvägen/Smed-Anders väg, ca. 450 meter.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-21

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Motionären

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

20(21)
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 16 Dnr KS 2019-4

Nytt medborgarförslag – totalförbud för fyrverkerier i 
Eda kommun

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att för alla Eda 
kommuns djur borde det införas ett totalförbud mot fyrverkerier. 
Förslagsställaren har läst flera artiklar i media om hur polis, civila m.m 
blivit attackerade med fyrverkerier. Om det införs ett totalförbud slipper 
dessutom kommunens tjänstemän att handlägga tillstånd som numera 
behövs för att ha fyrverkerier.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-01-04

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

21(21)
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 17 Dnr KS 2018-389

Val av ny ordförande och vice ordförande i revision

Sammanfattning
Kommunen har det antal revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige väljer revisorerna för en 
mandatperiod.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har 
avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med 
dubbla grupper revisorer.

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande 
och en vice ordförande, efter förslag från revisionsgruppen.

Beslutsunderlag
Förslag på ordförande och vice ordförande från kommunrevisorerna 2019-
02-04

Kommunfullmäktiges beslut
Följande personer väljs för uppdrag i kommunrevisionen för tiden tom 
avlämnad revisionsberättelse 2023.

Gunnar Andersson (M) utses till ordförande.
Göran Persson (S) utses till vice ordförande .

____ 

Beslutet expedieras till 

De valda

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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