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§ 30 Dnr KS 2017-60

Internbudget 2018 samhällsbyggnad

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde budget och verksamhetsplan för 2018-2020 
2017-11-15, § 151 med anvisade medel för driftsbudgeten. 
Kommunstyrelsen ska nu fastställa ramar för förvaltningen fördelat på 
respektive verksamhetsområde. Tilldelat anslag utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheterna. Förslag till internbudget för 
samhällsbyggnads verksamhetsområde har upprättats.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2017-11-15 § 150,151 
Upprättat förslag till Internbudget 2018 för samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-01-16
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-01-25, § 2

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget 2018 för 
samhällsbyggnads verksamhetsområde. 

Internbudget Samhällsbyggnad 2018

Verksamhetschef 1 979

Gatusektion 13 031

Kostsektion 325

Räddningssektion 8 715

Miljösektion 2 999

AME/Integration 6 343

Fastighet/plansektion 10 520

Ram 43 912

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef bildning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 31 Dnr KS 2017-60

Internbudget 2018 bildning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde budget och verksamhetsplan för 2018-2020 
2017-11-15, § 151 med anvisade medel för driftsbudgeten. 
Kommunstyrelsen ska nu fastställa ramar för förvaltningen fördelat på 
respektive verksamhetsområde. Tilldelat anslag utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheterna. Förslag till internbudget för bildnings 
verksamhetsområde har upprättats.

Beslutsunderlag

Upprättat internbudgetförslag bildning 2018
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 11

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget 2018 för 
bildnings verksamhetsområde. 

Internbudget Bildning 2018

Verksamhetschef 49 450

Gärdesskolan/Adolfsfors 17 804

Gunnarsbyskolan 44 517

Förskola Åmotfors/Koppom 21 174

Hierneskolan 19 371

Förskola Charlottenberg 16 276

Gymnasieskolan/Vuxenutbildning 9 430

Förskola Adolfsfors/Skillingmark 8 117

Förskola Charlottenberg/Bysjön 15 232

Ram 201 371

 

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef bildning
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§ 32 Dnr KS 2017-60

Internbudget 2018 vård och stöd

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde budget och verksamhetsplan för 2018-2020 
2017-11-15, § 151 med anvisade medel för driftsbudgeten. 
Kommunstyrelsen ska nu fastställa ramar för förvaltningen fördelat på 
respektive verksamhetsområde. Tilldelat anslag utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheterna. Förslag till internbudget för vård och stöds 
verksamhetsområde har upprättats.

Beslutsunderlag

Upprättat internbudgetförslag vård och stöd 2018
Vårdutskottets protokoll 2018-01-23, § 4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget 2018 för 
vårs och stöds verksamhetsområde. 

Internbudget Vård och Stöd 2018

Verksamhetschef 17 414

Område 1, VoO Koppom, ordinärt boende 10 205

Område 2, VoO Åmotfors, ordinärt boende och nattpatrull 10 286

Område 3,  VoO Charlottenberg ord boende och 
bemanningspool

13 545

Område 4, VoO resursenhet, sjuksköterskor,   
sjukgymnast/arbetsterapeut, bostadsanpassning"

18 879

Område 5, VoO demensenhet Charlottenberg och Petersborg 21 004

Område 6, VoO Åmotfors, särskilt boende 12 348

Område 7,  VoO Korttidsvård 6 653

Område 8, VoO Koppom Hiernegården 11 167

Område 9 o 10, LSS och socialpsykiatri 31 513

Område 11, IFO 35 389

Ram 188 402

____

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr KS 2017-60

Internbudget 2018 kommunledningsstaben

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde budget och verksamhetsplan för 2018-2020 
2017-11-15, § 151 med anvisade medel för driftsbudgeten. 
Kommunstyrelsen ska nu fastställa ramar för förvaltningen fördelat på 
respektive verksamhetsområde. Tilldelat anslag utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheterna. Förslag till internbudget för 
kommunledningsstabens verksamhetsområde har upprättats.

Beslutsunderlag

Upprättat förslag till internbudget 2018 för kommunledningsstaben.
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-01-19
Allmänna utskottet protokoll 2018-01-24, § 3

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget 2018 för 
kommunledningsstaben.

Internbudget Kommunledningsstaben 2018

Kommunchef 2 078

Ekonomi och planeringsavdelningen 12 783

IT avdelningen 8 986

Administrativa avdelningen & Information 11 462

Personalavdelningen 7 329

Näringsliv 1 069

Fritid & kultur 11 495

Ram 55 202

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 34 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.

Ekonomiavdelningen presenterar en muntlig redovisning av uppföljning 
efter januari månads utgång.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter december 2017
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 3
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 2
Vårdutskottets protokoll 2018-01-23, § 3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsuppföljningen efter december 
2017. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomiuppföljningen efter januari 
månadsutgång. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr KS 2017-172

Revisorernas grundläggande granskning 2017

Sammanfattning

Kommunrevisorerna har genomfört sin årliga grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen. Revisorerna har träffat kommunstyrelsen och diskuterat 
ett antal frågor kring styrning, uppföljning och intern kontroll med 
utgångspunkt från SKLs vägledning God revisionssed.

Kommunrevisorerna har kommit med följande slutsats och 
rekommendationer:

• Målarbetet skiljer sig åt mellan styrelsens olika utskott men 
kunskapen om de egna målen inom de olika utskotten förefaller 
relativt god. Någon systematisk uppföljning av verksamhetsmässiga 
mål i som täcker hela ansvarsområdet verkar dock inte ske i 
kommunstyrelsen.

• Riskanalyser för kommunen sker i samband med budgetarbete samt 
avseende aktuella riskområden som personalförsörjning och 
sjukfrånvaro. En övergripande och dokumenterad riskanalys som 
sträcker sig över längre tid saknas dock.

• Den ekonomiska rapporteringen med prognoser, görs i samband med 
delårsboksluten, d v s två gånger per år. Detta borde med fördel 
kunna utökas så att även den löpande ekonomiska 
månadsredovisningen innehåller uppdaterade prognoser, i syfte att ge 
styrelsen möjlighet att bättre kunna följa den ekonomiska 
utvecklingen och effekter av åtgärder i verksamheterna.

• Den ekonomiska månadsrapporteringen behandlas först i utskotten 
och läggs därefter fram för kommunstyrelsen. Detta innebär 
tidsförskjutning på en månad som egentligen inte förefaller tillföra 
ytterligare information till styrelsen.

• Kommunstyrelsen bör, för att leva upp till sitt ansvar, öka sitt 
engagemang avseende arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser 
samt kontrollplaner inom internkontrollområdet.

• Vid träffen med kommunstyrelsen framkommer ett antal synpunkter 
på arbetet och beslutsprocessen i kommunstyrelsen. Revisorerna 
välkomnar att en utvärdering av den "nya” kommunorganisationen 
görs och att den effektiviseringspotential som finns tillvaratas.

• Kommunens utvecklingsarbete för att ta fram en gemensam 
värdegrund förefaller ha avstannat. Revisorerna ser allvarligt på 
detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Revisorernas grundläggande granskning 2017 
Ordförandeskrivelse 2018-01-19
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 8

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas grundläggande granskning 
2017. På rapportens slutsats och rekommendationer ges följande svar:

• Utskotten följer varje månad upp de olika målen för verksamheten. I 
fortsättningen kommer den uppföljningen att sammanställas i ett 
dokument till kommunstyrelsen. På kommunstyrelsen kommer varje 
gång några av målen att belysas och diskuteras. Vissa av målen är 
bara mätbara en gång per år medan andra kan mätas mer 
regelbundet.

• En långsiktig riskanalys saknas. Kommunchefen kommer att ges i 
uppdrag att komma med förslag på hur en sådan kan göras.

• Det ligger ett omfattande arbete bakom de två prognoser som görs 
varje år. Det är inte möjligt att sätta av den tiden varje månad. 
Däremot kommer vi att lägga till en korrigeringskolumn, som visar 
större kända avvikelser sedan den senaste prognosen, i den 
ekonomiska redovisningen.

• I kommunstyrelsen kommer i fortsättningen den senast framtagna 
månadsredovisningen att presenteras. Vilken månad som 
redovisningen avser beror på vilket datum i månaden som 
kommunstyrelsen äger rum. Siffrorna är oftast inte genomlysta så 
tidigt i månaden. Kommunstyrelsen har möjligheten att ge utskotten 
i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte ge svar på frågor om 
den ekonomiska redovisning som uppstått.

• Underlag för risk- och väsentlighetsanalyser samt kontrollplaner tas 
fram av kommunchef och verksamhetschefer. Kommunstyrelsens 
kan utöver detta besluta om ytterligare områden som ska kontrolleras 
i den årliga internkontrollen.

• Alla ledamöter i kommunstyrelsen har tillgång till utskottens 
handlingar. Det ligger i det politiska uppdraget att hålla sig 
informerad om vad som behandlas i utskotten. Både handlingar och 
protokoll från utskotten går ut som handlingar till kommunstyrelsen. 
En utvärdering av den nya organisationen gjordes av 
organisationsberedningen. Slutrapporten redovisades i 
kommunfullmäktige 2013-01-30.

• Både inom bildning och inom vård- och stöd har ett stort antal chefer 
rekryterats. Nu pågår en grundläggande chefsutbildning inom 
arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.I introduktionsprogrammet för 
nya chefer ingår även budget- och ekonomipass som hålls av 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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ekonomiavdelningen. Där betonas särskilt vikten av mål- och 
budgetansvar. Värdegrundsarbetet kommer som en naturlig del i den 
fortsatta organisationsutvecklingen. Värdegrundsarbete pågår inom 
vård- och stöd, pilotavdelningar är hemtjänst och särskilt boende i 
Åmotfors. Personalavdelningen samt extern föreläsare är 
involverade.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr KS 2018-32

Internkommunal ersättning 2018, förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola

Sammanfattning

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

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens beräkning 2018-01-18
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2018 för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola enligt förslag.

Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim) 74 139 78 588

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) 161 807 171 516

3-6 år deltidsplatser (15 tim) 56 248 59 623

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) 118 868 126 000

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 
september det år barnet fyller tre år.

Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år

0 – 6 år 63 800

Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp

55 507 58 838

Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp

34 852 36 943

Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 90 773 96 219

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till

Verksamhetschef Bildning
Arvika kommun, Lärande och stöd
Årjängs kommun, BUN
Assistent bildning centralt
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr KS 2018-33

Bidrag till fristående förskolan Asksjön 2018

Sammanfattning

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

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens beräkning 2018-01-18
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer bidrag till fristående förskolan Asksjön 2018, 
enligt förslag.

Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim) 74 139 78 588

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) 161 807 171 516

3-6 år deltidsplatser (15 tim) 56 248 59 623

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) 118 868 126 000

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 
september det år barnet fyller tre år.

____

Jäv

På grund av jäv deltar inte Nicklas Backelin (V) i handläggningen i detta 
ärende.

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef bildning
Asksjöns förskola
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 38 Dnr KS 2016-187

Eda kommuns utträde ur ”Värmlands Unga”

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Eda kommun beslutade i augusti 2016 att grundskolan 
skulle delta i projektet ”Värmlands Unga”, med syfte att motverka 
skolavhopp samt förhindra att ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden. 
”Värmlands unga” finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). En 
heltidstjänst finansieras av ESF och kommunen medfinansierar med 155% i 
tid, från ordinarie tjänster. Trots positiva resultat har organisatoriska 
svårigheter medfört att Eda kommun inte längre har möjlighet att uppfylla 
ESF:s krav om medfinansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-10
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 7

Kommunstyrelsens beslut

Grundskolan i Eda kommun avslutar sitt deltagande i projektet ”Värmlands 
unga” den 22 februari 2018.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning
Rektor Hierneskolan
Rektor Gunnarsbyskolan
Värmlands Unga, Karlstad, Pia Andersson
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§ 39 Dnr KS 2018-8

Asylsökande elever till gymnasiet

Sammanfattning

Skolchefsgruppen i Värmland har inför läsåret 2017/2018 beslutat att varje 
kommun ska avgöra om asylsökande ungdomar som fyllt 18 år ska erbjudas 
möjligheter att påbörja studier. Det vill säga att de skall ges samma 
möjligheter som andra elever när det gäller att söka gymnasieutbildning 
fram till det år de fyller 19 år. Ärendet har återigen blivit aktuellt utifrån att 
eleverna skrivs upp i åldrar, och bedömning har gjorts att respektive 
kommun bör fatta beslut om fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-25
Bildningsutskottets protokoll 2018-01-25, § 8

Kommunstyrelsens beslut

Asylsökande ungdomar i Eda kommun får söka till ett nationellt program 
eller språkintroduktion på gymnasieskolan till det år de fyller 19 år.

____

Beslutet expedieras till 

Antagningskansliet i Arvika
Verksamhetschef bildning
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§ 40 Dnr KS 2018-19

Digitaliseringsstrategi

Sammanfattning

Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare 
funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i 
vardagen. Den digitala transformationen - ”Digitaliseringen” - förväntas 
vara den starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Samtidigt 
som utvecklingen rasar fram i en hissnande takt är det viktigt att kommunen 
värderar de aktiviteter, satsningar och investeringar som kan komma att 
genomföras inom digitaliseringsområdet. Framtidens utmaningar ställer 
ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad 
kvalité för de som kommunen finns till för.

Syftet med denna strategi är att beskriva den kommunövergripande 
inriktningen för kommunens digitala utveckling.

Beslutsunderlag

Digitaliseringsstrategi
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2017-01-16
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 1

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta digitaliseringsstrategin för Eda 
kommun

____
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§ 41 Dnr KS 2018-6

Rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning 

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 
vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Programmen riktar åtgärder till bl.a. 
kommunerna och syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Varje 
år ska en återrapportering göras till Vattenmyndigheterna, i år önskades 
svaret komma samlat via Kommunstyrelsen. Svaren har samlats in från 
Gatu- Plan- och Miljösektionen. 

Beslutsunderlag

Enkät med besvarade rapporteringsfrågor från Vattenmyndigheterna 
Miljösektionens tjänsteskrivelse 2018-01-18
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-01-25, § 6

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen till Vattenmyndigheten

____ 

Beslutet expedieras till

Miljöchefen
Länsstyrelsen 
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§ 42 Dnr KS 2018-36

Erbjudande om fastighetsköp Slärteg 2:11

Sammanfattning 

Eda kommun har fått en förfrågan att förvärva fastigheten Slärteg 
2:11.Fastigheten ägs idag av Björn Peter Engström, Ingela Marie Elisabeth 
Mårtensson och Irene Husemoen. Fastigheten omfattas av byggnadsplan 17-
Å-5811. Slärteg 2:11 består idag av area om 1039 m² och byggrätten är 20 
%, totalt får 207 m² bebyggas på fastigheten. Byggnadsplanen medger 
bostadsändamål.

Beslutsunderlag

Erbjudande inkommen till kommunen 2017-11-28
Byggnadsplan 17-Å-5811
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-01-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-01-25, § 5

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Slärteg 2:11 till den föreslagna 
köpeskillingen om 10 390 kr (10 kr/m²). 

____ 

Beslutet expedieras till 

Fastighetsägarna
Ekonomiavdelningen
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§ 43 Dnr KS 2017-273

Avsiktsförklaring RV 61

Sammanfattning

De senaste årens kraftiga handelsutbyggnad och den bild som handelsinstitut 
och andra ger för kommande årtionden anger att gränshandeln i Eda 
kommun fortsätter att expandera och kommunen står inför ett behov av att 
planlägga för utökade möjligheter till etableringar.

Mellan Eda kommun, Region Värmland, Thonstiftelsen och Trafikverket 
har det tagits fram ett utkast till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringens syfte 
är att skapa en principöverenskommelse gällande ansvar och kostnader för 
genomförandet av aktuella infrastrukturåtgärder som möjliggör fortsatt 
handelsutveckling i Charlottenberg. Parternas avsikt är också att träffa avtal 
om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår i denna 
avsiktsförklaring.

Beslutsunderlag

Utkast avsiktsförklaring
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-10-11
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2017-10-20, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Backelin (V): Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet 
för förtydligande.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet för förtydligande.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 44 Dnr KS 2018-6

Krisledningsplan

Sammanfattning

Inför övning Eldstorm gjordes en revidering av den tidigare krislednings-
planen. Den reviderade versionen testades sedan under övningen den 22 
november och bedömdes som tillräckligt bra.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-11
Krisledningsplan för Eda kommun 2017-12-07
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar ny krisledningsplan för Eda kommun, daterad 2017-
12-07

____  

Beslutet expedieras till 

Räddningschefen
Kommunchefen
Samkärhetssamordnarna
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§ 45 Dnr KS 2017-52

Framtida organisering och finansiering av 
kollektivtrafiken i Värmland

Sammanfattning

Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och 
finansiering av kollektiv- och linjetrafiken. Uppdraget innebär en fortsatt 
process för att utarbeta ett slutgiltigt förslag för organisering och 
finansiering av länets kollektiv- och linjetrafik.

Muntligt samråd genomfördes 2017-05-15 och kommunen besvarade 
Region Värmlands samrådsremiss genom beslut i Kommunstyrelsen den 30 
maj 2017. Ytterligare en remiss besvarades under hösten

Nu utsänt förslag syftar till att alla kommuner i respektive fullmäktige skall 
ta likalydande beslut före 2018-03-30.

Förslaget innebär att Regionkommunen föreslås bli ensamt ansvarig för 
kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, 
samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 
år och att utjämningen upphör år 6.

Detta är i enlighet med Eda kommuns tidigare ställningstaganden.

Beslutsunderlag

Region Värmland, Kollektivtrafikstabens skrivelse
Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland - 
Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 
2017-12-01 RV2016-22 med bilagor.
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-24, § 6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

• att godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam 
ansvarig för regional kollektivtrafik och regional 
kollektivtrafikmyndighet;

• att Eda kommun begär tillsammans med landstinget och övriga 
kommuner i Värmlands län hos regeringen att den länsvisa 
skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ 
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från 
den 1 januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för 
regionkommunen och sänks med 0,48 procentenheter för 
kommunerna; att godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 
2016 års utfall;
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• att godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år;

• att godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor;

• att upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor;

• att godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till 
Värmlandstrafik AB from 1 januari 2019 och därmed förvärvar 
aktierna i Värmlandstrafik AB.” 

____
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§ 46

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

Inga delegationsbeslut fattade vid januari månads sammanträde.

Beslut inom kommunledningsstaben 

Kultursamordnare ACR beslut om bidrag 2017-12-31–2018-01-29

Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag 2018-01-05–2018-01-29

Personalchefens beslut om lönetillägg 2018-01-16

Beslut i bildningsutskottet

§ 5 Läsårstider 2018/2019

§ 6 Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2018-2019 

§ 9 Lokalbehov inom bildning inför hösten 2018 åk F-9

§ 10 Val av representant, gymnasiesamverkan i Värmland 2018 – 2021

Beslut inom verksamhetsområde bildning

Verksamhetschef LF beslut om inackorderingstillägg och beviljande av 
skolgång i annan kommun samt beviljande av förskoleplats hos annan 
anordnare 2017-12-01–2017-12-31

Förskolechef TK beslut 2017-11-19-2018-01-19 om anställningar

Rektor SV beslut om SFI, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial 
vuxenutbildning hos annan anordnare 2018-01-01–2018-01-29

Förskolechef IM beslut om anställningar 2017-11-03-2018-01-19

Förskolechef MS beslut om anställningar 2017-11-19–2018-01-19

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet

§ 4 Ansökan om reduktion av VA-avgift med stöd av 
§ 19 VA-taxa Eda kommun 

§ 7 Södra Ämterud 1:919, ansökan från Eda Bostads AB om ändrad 
användning till lägenheter

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad

Integrationssekreteraren AV beslut 2018-01-23-2018-01-25 om länskort och 
ekonomiskt bistånd

Brandinspektör JEL beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
2017-11-04

Delegationsbeslut samhällsbyggnad 2017-11-14–2018-01-29

Miljösektionens delegationsbeslut 2017-11-14-2018-01-29 

Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2017-11-14–2018-01-
29

Beslut i vårdutskottet

§ 6 Serviceboende för personer med psykisk ohälsa

§ 7 Den framtida demensverksamheten i Eda kommun

§ 9 Tillsynsärende, individ och familjeomsorgen (IFO)

§ 10 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 11 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 12 Övervägande vid placering jml 13 § LVU

§ 13 Omplacering enlighet §11 LVU

§ 14 Omplacering enligt §11 LVU

§ 15 Ansökan enligt 4 kap 1§ SoL HVB-placering via kontraktsvård

§ 16 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 17 Uppföljning av individärende

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Verksamhetschef JA beslut om avskrivning och nedskrivning av skulder 
2017-12-29–2017-12-29

Avgiftshandläggare AJ beslut om hyreskontrakt och avgiftsbeslut 2018-01-
01-2018-01-31

Avgiftshandläggare ANG beslut om avgiftsbeslut och hyreskontrakt 2018-
01-01-2018-01-31

Biståndsbedömare BÅ beslut 2017-11-17–2018-01-26

Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-01-06–2018-01-29

Biståndsbedömare JM beslut 2018-01-06–2018-01-29

LSS handläggare IKG beslut 2018-01-05–2018-01-30

Områdeschef TA beslut om anställning 2017-09-01–2018-01-30

Handläggare bostadsanpassningsbidrag KA beslut 2018-01-01–2018-01-31
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____
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§ 47

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

• Sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB 2017-12-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelande.

____
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§ 48

Information

Kommunchefen informerar om regionbildningsprocessen.

Bertil Börjeson ordförande i vårdutskottet informerar om att projektet 
Edareturen är avslutat. Verksamheten har numera tagits över av det 
arbetssociala företaget Jössenavet. Verksamheten kommer att flytta till nya 
lokaler i fastigheten Hoppet i Charlottenberg.

____
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§ 49 Dnr KS 2017-336

Ny motion – Utbildning arbetsmiljö för politiker

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patric Carlsson (V) att politiker 
genomgår en arbetsmiljöutbildning eftersom det övergripande 
arbetsmiljöansvaret vilar på politikerna. Chefer och skyddsombud i 
kommunen har under 2017 genomgått en arbetsmiljöutbildning. Förslaget är 
att kommunen anordnar en arbetsmiljöutbildning för kommunfullmäktiges 
ledamöter.

Beslutsunderlag

Motion 2017-12-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-31, § 11

Kommunstyrelsens beslut

Motionen överlämnas till allmänna utskottet för beredning.

____
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§ 50 Dnr KS 2017-335

Ny motion – Åtgärdsplan för att underhålla 
kommunens tomter inom detaljplanelagt område

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska ta fram en 
åtgärdsplan för hur kommunen ska underhålla egna obebyggda tomter inom 
detaljplanelagtområde.

Beslutsunderlag

Motion 2017-12-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-31, § 12

Kommunstyrelsens beslut

Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.

____ 
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§ 51 Dnr KS 2017-69

Överförmyndarnämndens internkontroll 2017 

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har enligt kommunallagen 6 kap § 7 ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. För att säkerställa den interna kontrollen har 
överförmyndarnämnden tagit fram en internkontrollplan för 2017.

Varje år väljs ett antal kontrollmoment ut för att följa upp att 
internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kommunchef Anders 
Andersson har överlämnat en internkontrollrapport för 2017 till nämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2017 för överförmyndarverksamheten
Överförmyndarnämndens protokoll 2018-01-24 § 4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av internkontrollrapport 2017 för 
överförmyndarnämnden.

Internkontrollrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

____
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