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Närvarolista

Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Margaretha Persson  (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista)
Nicklas Backelin (V)
Johanna Söderberg (C)
Anders Gustafsson (KD) ersättare för Annika Hugne (C)
Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S)
Dan Säterman (S)
Tommy Glader (S) ersättare för Birgitta Eklund (S)
Ersättare saknas för Lena Olsson (S)
Ersättare saknas för Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 5-11
Martin Bollner, ekonom § 5-11
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 5-19
Anna-Lena Bryntesson, MAS § 3-4
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§ 2 Dnr KS 2015-244

Reviderad riktlinje ”Mat, nutrition och måltider”

Sammanfattning

Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje ”Mat, nutrition och måltider” 
som på grund av förändrad lagstiftning reviderats av dokumentansvarig. Den 
lag som ändrats och som därmed inneburit förändringar är:

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)

I övrigt är enbart mindre redaktionella ändringar genomförda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17
Reviderad riktlinje ”Mat, nutrition och måltider”
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 214

Kommunstyrelsens beslut

Reviderad riktlinje ”Mat, nutrition och måltider” antas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd
Områdeschefer vård och stöd
MAS

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 3 Dnr KS 2015-242

Reviderad riktlinje ”Egenvård”

Sammanfattning 

Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje ”Egenvård” som på grund av 
förändrad lagstiftning reviderats av dokumentansvarig. De lagar som 
tillkommit eller ersatt andra lagar, och som därmed inneburit förändringar 
är: 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 
2017:612)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering 
av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17
Reviderad riktlinje ”Egenvård”
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 215

Kommunstyrelsens beslut

Reviderad riktlinje ”Egenvård” antas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd
Områdeschefer vård och stöd
MAS
1:e biståndshandläggare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr KS 2015-150

Reviderad riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder”

Sammanfattning 

Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder” som 
på grund av förändrad lagstiftning reviderats av dokumentansvarig. Den lag 
som ändrats, och som därmed inneburit förändringar är: 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)

I övrigt har ett nytt avtal gällande larm i ordinärt boende inneburit vissa 
förändringar i riktlinjen. Avtalet gäller även verksamheten LSS. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17
Reviderad riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder”
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 216

Kommunstyrelsens beslut

Reviderad riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder” antas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd
Områdeschefer vård och stöd
MAS

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5 Dnr KS 2016-354

Internkontrollrapport 2017 vård och stöd

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god internkontroll i 
kommunens verksamhetsområden. Det åligger verksamhetschef att inhämta 
rapporter från verksamheten och sammanställa dessa. För vård och stöd har 
internkontroll gjorts inom två verksamhetsområden:

• Kvalitet på genomförandeplaner

• Uppföljning försörjningsstöd

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-11
Inkomna rapporter från samtliga verksamhetschefer
Genomgång av försörjningsstöd tillsammans med ekonom
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 217

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner Vård och stöds 
internkontroll för 2017.

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr KS 2016-354

Internkontrollrapport 2017 kommunledningsstaben

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med Intern 
kontroll där det framgår att kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild 
plan för granskning. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07 om följande 
kontrollområden för kommunledningsstaben 2017.

Arbetsmiljö: Stabens arbetsmiljö

IT-säkerhet: Åtgärder och analys med hänsyn till nätattacker

Kultur och fritid: Uppstart av Fritidsbanken

Säkerhet: Kommunens åtgärder med hänsyn till Medborgarlöftet

Näringsliv: Uppföljning av projekt 

Marknadsföring: Kommunens deltagande i O-ringen 2017

Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens 
verksamhet vid utskottens och styrelsens möten.

Beslutsunderlag

Regler för internkontroll
Strategisk plan för 2017-2019
Beslut om internkontrollplan 2017
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2017-12-05
Allmänna utskottets protokoll 2017-12-13, § 111

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner kommunledningsstabens 
internkontroll för 2017.

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr KS 2016-354

Internkontrollrapport 2017 samhällsbyggnad

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med Intern
kontroll där det framgår att kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild
plan för granskning. 
För samhällsbyggnad har internkontroll gjorts inom följande 
verksamhetsområden:

• Flyktingmottagningen

• Adressättning

• Planprocessen ny förskola Charlottenberg

• Avloppsreningsverk Åmotfors

• Avloppsreningsverk Charlottenberg

• Lakvattenrening, anordnande av våtmark 

• Upphandlingar inom gatusektionens ansvarsområde 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-01
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-02-28
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-07 §38
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-22 §30
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 131

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner samhällsbyggnads 
internkontroll för 2017.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr KS 2016-354

Internkontrollrapport 2017 bildning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med Intern 
kontroll där det framgår att kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild 
plan för granskning. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07 § 38 om 
följande kontrollområden för Bildning 2017:

• Rapportering av ärenden kring kränkande behandling av barn/elever 
inom bildning.

• Lokalförsörjningen vid ett förändrat barn/elevunderlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-05
Kontrollrapport: Rapportering av ärenden kring kränkande behandling av 
barn/elever inom bildning 2017-12-04
Kontrollrapport: Lokalförsörjningen vid ett förändrat barn/elevunderlag 
2017-12-05
Bildningsutskottets protokoll 2017-12-11, § 61

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner bildnings internkontroll 
för 2017.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr KS 2017-32

Uppföljning

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.

Beslutsunderlag

Ekonomiska uppföljningar efter november
Allmänna utskottets protokoll 2017-12-13, § 110
Bildningsutskottets protokoll 2017-12-11, § 60
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 133
Vårdutskottets protokoll 2017-12-12, § 211

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr KS 2018-16

Interkommunal ersättning 2018, gymnasieskolan

Sammanfattning 

Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående skolor inom gymnasieskolan.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till utbildning i gymnasieskola som 
kommunen erbjuder.

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

För Introduktionsprogrammen ska, om kommunen erbjuder det aktuella 
yrkesprogrammet, samma pris gälla samt att hemkommunen lägger in tillägg 
för respektive elev. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens beräkning 2018-01-15

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskolan 
2018, enligt förslag. Ersättning per elev.

Ersättning Inkl moms
Program per år komp (6 %)

Industritekniska programmet 155 395 kr 164 719 kr
IMIND Individuellt alternativ 111 805 kr 118 513 kr
IMPRE Preparandutbildning 111 805 kr 118 513 kr
IMPROIN PRIV Industritekn. Prog. 155 395 kr 164 719 kr
IMYRK Yrkesintroduktion 119 015 kr 126 156 kr

____

Beslutet expedieras till

Gymnasiesamverkan Värmland
Rektor gymnasieskolan
Assistent gymnasieskolan

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr KS 2017-60

Budget och verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning 

Samtliga verksamheter ska varje år ta fram förlag på en budget- och 
verksamhetsplan för de tre nästkommande åren. Verksamheten bildning har 
tagit fram ett förslag för 2018 – 2020. Planen utgår från de visioner, 
övergripande mål och kännetecken som beslutats av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-05
Verksamhetsplan Bildning 2018-2020
Bildningsutskottets protokoll 2017-12-11, § 63

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner Verksamhetsplan för 
bildning 2018-2020 med följande tillägg:

• biträdande rektorer läggs till i organisationsträdet

• beslut att avveckla gymnasieskolan senast terminsstart hösten 2018

• elevernas måluppfyllelse avseende betyg: utfall 2017

• omformulering från ”ett högstadium i kommunen” till 
”skolverksamheten i Eda kommun som bedrivs på olika orter men 
med samordning av tjänster.”

____

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef bildning
Administratör bildning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 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 samt en ny punkt i bilaga 2 till taxan har tagits fram. 
Kostnadstäckningsgraden för tillsynen enligt miljöbalken med den 
föreslagna ändringen har för 2018 beräknats till ca 50%. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 115

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att 6 § i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område skall ha 
följande lydelse:

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 990 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

Samt att en ny punkt läggs till i bilaga 2 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område (Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter) :

90.4002 1 U Återvinningsplatser för producentavfall 
(förpackningar) avsedda för allmänheten.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr KS 2013-429

Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen, lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel

Sammanfattning

Ett förslag till ny sammanslagen taxa för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter har tagits fram.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-11-21
Taxa för Eda Kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter.
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 116

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
ny taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen (SFS 
2010:1622), tobakslagen (SFS 1993:581), lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (SFS 2009:730).

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr KS 2017-331

Taxa sprängämnesprekursorer

Sammanfattning

Ett förslag till ny taxa för verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer har tagits fram. Timavgiften i taxan föreslås vara 
densamma som gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken vilken inför 
2018 föreslås bli 990 kr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-06
Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 117

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
ny taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr KS 2011-380

Medel till drift av Tallmon

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att bilda naturreservatet Tallmon, i 
samband med detta ansöktes om ett markåtkomstbidrag för bildandet av 
reservatet från naturvårdsverket. Ett bidrag om 1 900 000 kr erhölls 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att en skötselplan för området skulle 
utarbetas och medel avsättas för drift och skötsel av Tallmons naturreservat.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta medel i driftsbudgeten för 
samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m 2018 års budget för drift- och skötsel 
av Tallmons naturreservat.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-15 § 151
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-08-25 § 85
Skötselplan för naturreservatet Tallmon
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-09-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27 § 168
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 118

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel i driftsbudgeten för 
verksamhetsområde samhällsbyggnad fr o m 2018 års budget för drift- och 
skötsel av Tallmons naturreservat. Driften finansieras genom årlig avräkning 
motsvarande nyttjat belopp från befintligt balanskonto för 
markåtkomstbidraget för Tallmons naturreservat.

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr KS 2017-146

Medborgarförslag om uppsnyggning av Koppom

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om uppsnyggning i Koppom som 
omfattar torget, marker, älvbadet samt bidrag till inköp av växter.

När det gäller kommunens växt och blomsterarrangemang så finns en 
begränsad budget som samhällsbyggnad erhållit och det finns i nuläget inget 
utrymme till enskilda bidrag för detta ändamål.

Kommunen sköter/klipper i dag nio badplatser och tyvärr så kan inga 
ytterligare uppdrag tas då vi har en utmaning med att sköta de badplatser 
som vi har i dag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-05-17
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-11-30
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 119

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget då det inte finns medel avsatta 
i budget för detta ändamål.

____ 

Beslutet expedieras till  

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr KS 2017-332

Förfrågan om markköp Nolby 1:38

Sammanfattning 

En förfrågan om förvärv av del av mark angående fastigheten Nolby 1:38 
har inkommit från Koppoms Maskin o Trä AB. 

Koppoms Maskin vill utöka sin verksamhet öster om 61:an i Kv Torven, i 
detaljplanelagt område Hökedalens industriområde där ingen avstyckning är 
gjord. Koppoms Maskin är intresserade om ett område på ca 10-12 000 m².

Avstyckning ska sökas. Förrättningskostnaden betalas av Eda 
kommun.100:-/m2 enligt taxa inom detaljplan. Området omfattas av 
detaljplan 1730-P06/8 Hökedalens industriområde. Planen medger 
småindustri och bilservice. Högsta byggnadshöjd 8,5 meter och högsta 
totalhöjd är 12 meter. Största bruttoarea är 25 % av fastighetsarea.

Beslutsunderlag

Förfrågan om köp 2017-12-05
Karta
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 125

Kommunstyrelsens beslut

Förfrågan om förvärv av avstyckat område av Nolby 1:38 bifalles.

____ 

Beslutet expedieras till 

Koppoms Maskin och Trä AB
Ekonomichefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr KS 2017-333

Riktlinjer exploateringsavtal

Sammanfattning

Efter ändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) i januari 2015 beslutade 
riksdagen att kommuner som avser att upprätta exploateringsavtal ska ta 
fram riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska innehålla grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och ansvar vid genomförandet av detaljplaner 
och vara vägledande både inom och utom verksamheten.

Riktlinjerna ska hållas generella och är inte juridiskt bindande, vilket 
innebär att de kan frångås beroende på förutsättningarna. De gäller inte vid 
försäljning av villatomter för enskilt byggande.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för exploateringsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-05
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-12-14, § 130

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
riktlinjer för exploateringsavtal.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr KS 2017-156

Motion översyn av farthindren i Charlottenberg

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Sverigedemokraterna där de önskar en 
översyn över vilka farthinder i Charlottenberg som skall tas bort och att de 
farthinder som skall kvarstå iordningställs.

Liknande motion inkom från socialdemokraterna 2015-03-24 där motionen 
bifallits.

Beslutsunderlag

Motion från Sverigedemokraterna 2017-05-31 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-11-30
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2017-12-14, § 134

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Borttagande samt underhåll av farthinder på delar av sträckan centrum/ 
Storgatan är åtgärdade och en översyn pågår av resterande del av sträckan 
från korsningen Charlottenbergsvägen/Storgatan i riktning mot Gräsmark.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr KS 2017-324

Arbetsmiljöpolicy för Eda kommun

Sammanfattning

Arbetsmiljön i Eda kommun ska vara sådan att medarbetare inte drabbas av 
ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet, och att medarbetarna 
trivs och kan utvecklas. En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för 
effektivitet, god kvalitet i arbetet samt ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. 
Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter 
som genomförs, därav har revidering av arbetsmiljöpolicyn gjorts utifrån 
gällande lagar och förordningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsstaben 2017-12-05
Arbetsmiljöpolicy 2017-12-05 inklusive bilagor
Allmänna utskottets protokoll 2017-12-13, § 107

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar framtagen arbetsmiljöpolicy för Eda kommun.

____ 

Beslutet expedieras till 

Personalchefen
Samtliga chefer och ledare
Fackliga organisationer

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

24(34)
Sammanträdesdatum

2018-01-16

§ 21 Dnr KS 2018-9

Firmatecknare

Sammanfattning

Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om
firmatecknare revideras. Firmateckning avser undertecknande av t ex 
skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och 
andra liknande handlingar med rättsverkan.
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande
verksamheten och nästan alltid avser det avtal som finansieras inom
beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-01-09

Kommunstyrelsens beslut

Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av:
Kommunstyrelsens ordförande Hans Nilsson
eller
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bertil Börjeson
eller
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Hans-Peter Jessen

Och kontrasigneras av:
Kommunchef Anders Andersson
eller
Ekonomichef Johan Örnberg
eller
Verksamhetschef samhällsbyggnad Jan-Erik Eriksson
____ 

Beslutet expedieras till 

Samtliga firmatecknare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 22

Remissvar – Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar 
(Ds 2017:61)

Ärendet utgår.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 23 Dnr KS 2017-308

Val av ersättare i allmänna utskottet

Sammanfattning

Kari Staatsen (HEL) har avsagt sig politiska uppdrag i kommunen.

Beslutsunderlag

Avsägelse 2017-11-28

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bekräftar kommunfullmäktiges beslut om att utse Nicklas 
Backelin (V) till ersättare i allmänna utskottet för tiden tom 2018-12-31.

____  

Beslutet expedieras till

Nicklas Backelin (V)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr KS 2017-327

Ny motion – passage vid korsningen 
Långgatan/Fridensgatan i Åmotfors

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Eklund (S) att 
korsningen Långgatan/Fridensgatan i Åmotfors ses över. Hon vill se en 
ombyggnad med trottoar eller liknande så att det går att passera korsningen 
på ett för alla säkert sätt.

Beslutsunderlag

Motion 2017-12-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13, § 188

Kommunstyrelsens beslut

Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Tf Gatuchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr KS 2017-328

Ny motion – övergångsställe på Strandvägen i 
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. Alternativet är att påverka Trafikverket i fall 
ansvaret finns där.

Beslutsunderlag

Motion 2017-12-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13, § 189

Kommunstyrelsens beslut

Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Tf Gatuchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr KS 2017-329

Ny motion – skapa sociala samlingsplatser

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 öppna arbetsmarknaden. De 
arbetsområden som idag erbjuds behöver utökas. 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.

Beslutsunderlag

Motion 2017-12-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13, § 190

Kommunstyrelsens beslut

Motionen överlämnas till allmänna utskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 27

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. 
Beslut som är fattade med stöd av delegation skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva 
eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad 
delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på 
sammanträdet. 

Beslut i allmänna utskottet

§ 104 Remiss – Planförslag för idrottsliv, friluftsliv och kulturminnen 2018-
2028, Römskogs kommun

§ 105 Remiss – Förslag till kulturminnesplan 2018-2022, Römskogs 
kommun

Beslut inom kommunledningsstaben 

Kommunchef AA beslut om avslag på begäran om allmän handling 2017-
12-01–2017-12-31

Personalsekreterare EA beslut om tecknande av kollektivavtal samt 
omplacering av arbetstagare och uppsägning 2017-11-21–2018-01-08

Lönesekreterare LA beslut om lönetillägg 2017-11-20–2017-12-31

Kultursamordnare ACR beslut om bidrag 2017-11-21–2017-12-31

Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag och lotteritillstånd 2017-08-25–
2018-01-04

Beslut i bildningsutskottet

§ 62 Avveckling Eda gymnasieskola

Beslut inom verksamhetsområde bildning

Verksamhetschef LF beslut om inackorderingstillägg 2017-12-01–2017-12-
31

Förskolechef TK beslut 2017-11-18–2017-12-15 om anställningar

Rektor MJ beslut 2017-12-01–2017-12-31 om anställande av barnskötare

Förskolechef IM beslut om anställningar 2017-11-02–2017-12-15

Förskolechef MS beslut om anställningar 2017-09-26–2017-11-17, 2017-11-
18–2017-12-15

Förskolechef KL beslut om anställningar 2017-09-26–2017-11-17, 2017-11-
18–2017-12-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

31(34)
Sammanträdesdatum

2018-01-16

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet

§ 111 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

§ 112 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

§ 113 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

§ 114 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

§ 120 Eda kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på 
Källgatan, Charlottenberg

§ 121 Eda kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på 
Humlevägen, Charlottenberg

§ 122 Eda kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på 
Backhultagatan, Charlottenberg

§ 123 Eda kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på 
Tallmogatan, Charlottenberg

§ 124 Ås 1:111 ansökan om förhandsbesked för fritidshus

§ 126 Eda-Fjäll 1:268, ansökan om strandskyddsdispens

§ 127 Mården 5, ansökan om bygglov för komplementsbyggnad

§ 128 Åmotfors 2:69, ansökan om tillbyggnad av industrilokal

§ 129 Detaljplan för Morast – Tallmon, godkännande av samrådshandlingar

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad

Verksamhetschefens beslut om parkeringstillstånd 2017-01-01–2017-12-31

Integrationssekreteraren AV beslut 2017-11-30–2018-01-08 om länskort och 
ekonomiskt bistånd

Sektionschef AB beslut om anställningar 2017-11-01–2017-12-31

Verksamhetschef JEE beslut om prishöjning på mottagande av orent trä på 
Lundens avfallsupplag 2017-10-04

Beslut i vårdutskottet

§ 192 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 193 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 194 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 195 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 196 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 197 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 198 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 199 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 200 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 201 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 202 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 203 Övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL

§ 204 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU

§ 205 Ansökan om att vård och fostran upphör enligt 21 § LVU

§ 206 Bistånd enligt 6 kap 1 § SoL i form av familjehemsplacering

§ 207 Ansökan om att bli familjehem

§ 208 Omprövning vid placering jml 13 § LVU

§ 209 Nedläggning av faderskap jämlikt 2 kap 7 § punkt 1 Föräldrabalken

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Avgiftshandläggare AJ beslut om hyreskontrakt och avgiftsbeslut 2017-11-
01–2017-11-30, 2017-12-01–2017-12-31

Avgiftshandläggare ANG beslut om hyreskontrakt 2017-12-01–2017-12-31

Biståndsbedömare JM beslut 2018-01-02–2018-01-05

Biståndsbedömare ALBF beslut 2017-11-30–2017-12-22, 2018-01-02–
2018-01-05

LSS handläggare IKG beslut 2017-11-17–2018-01-04

Områdeschef ML beslut om anställning 2017-11-01–2017-11-30

Områdeschef CN beslut om anställning 2017-12-01–2017-12-31

Handläggare bostadsanpassningsbidrag KA beslut 2017-12-01–2017-12-31

Socialsekreterarnas beslut 2017-12-01–2017-12-31

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 28

Meddelande 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över 
övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller 
uppsiktsansvaret också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta 
ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast 
protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för. 

Handlingar

Moderaternas insynsplats i samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll från Värmlands läns vårdförbund 2017-12-01

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2017-12-05

Protokoll Drifts- och servicenämnden 2017-11-24

Sammanträdesprotokoll 2017-12-07, Stiftelsen Glaskogens naturreservat

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2017-12-13

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 29

Information

Kommunchefen informerar om nya kommunallagen samt situationen efter 
branden vid Gunnarsbyskolan.

Kommunsekreteraren informerar om nya Dataskyddsförordningen

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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