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Närvarolista

Beslutande Arne Persson (HEL) ersättare för Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande
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Anders Gustafsson (KD) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Johanna Söderberg (C)
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Annika Hugne (C)
Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S)
Dan Säterman (S)
Birgitta Eklund (S)
Lena Olsson (S) § 106-113 (kl 9.30)
Sofia Andersson (S) ersättare för Lena Olsson (S) § 114-124
Jens Ericsson (S)ersättare för Hanna Andersson (M)
Owe Magnusson (M)  ersättare för Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 110-113
Martin Bollner, ekonom § 110-113
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Tommy Glader (S) ej tjänstgörande ersättare § 106-108, 110-124
Sofia Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare § 103-113
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§ 106 Dnr KS 2014-62

Godkännande av granskningsutlåtande, 
antagandehandlingar och exploateringsavtal avseende 
ny detaljplan för del av Norra Eda Glasbruk

Sammanfattning

Efter kommunfullmäktige beslut 2017-09-21, § 115 om avslag av förslaget
till ny detaljplan för Eda Supermarket mm har det tillkommit tillägg och
förtydligande i exploateringsavtalet där den medgivna byggrätten minskas
från 2 600 m² till 2 100 m² , det som avser tillbyggnad av befintlig butik.
Fastighetsägare som gränsar till kvartersmarken skall inbjudas till samråd
avseende utformning av avskärmning och plantering för att dämpa butikens
byggnadsvolym gentemot dessa fastigheter.
Lokaltrafiken på lokalgatan ska vara prioriterad och överordnad
kundtrafiken, vilket löses genom skyltning och väjningsplikt samt att
parkering ej är tillåten utmed lokalgatan.
Förutom ovanstående beskrivna förbättringsåtgärder med exploatör så
kommer trafiksituationen att förbättras för de boende med anledning av att
in och utfart från området byggs om enligt Trafikverkets godkännande och
avtal upprättas.
Den nu gällande planen om ny lokalgata bakom Eda Folketspark kommer
att upphävas, vilket är positivt för de boende inom denna sträckning av
lokalgatan då natur/skog bakom Eda Folketspark kommer fortsatt vara
natur/parkområde.

Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande 2016-05-10
Plankarta antagandehandling 2016-05-10
Planbeskrivning antagandehandling 2016-05-10
Exploateringsavtal
Bilaga 1 till exploateringsavtal
Bilaga 2 till exploateringsavtal.
Bilaga 3 till exploateringsavtal
Bilaga 4 till exploateringsavtal
Bilaga 5 till exploateringsavtal
Bilaga 6 till exploateringsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-05-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-06-16, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-13, § 144
Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 108
Undertecknat exploateringsavtal 2016-10-11
Undertecknat medfinansieringsavtal, åtgärder i korsningen mellan väg 61
och Rastavägen 2017-08-28.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2017-09-21, §115
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-09
Tillägg till exploateringsavtal Detaljplan för Eda Supermarket m.m.
Planillustration Detaljplan Eda Supermarket

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Eda Supermarket mm med 
tillhörande avtal och bilagor.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för
Eda Supermarket mm med tillhörande avtal och bilagor.
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 107 Dnr KS 2017-12

Samverkan med Arvika kommun inom gator och vägar, 
VA och renhållning – Ägardirektiv för 
samverkansbolag

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-01-31 §1, uppdrogs det till Eda 
kommun genom kommunförvaltningen och Arvika Stadshus AB att upprätta 
ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt 
uppdragsbeskrivningar. I Arvika kommunfullmäktige tillades att formerna 
för utveckling och avveckling av verksamheterna inom det gemensamägda 
bolaget ska regleras. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska anta 
ägardirektivet för bolaget.

Verksamheterna, som bolaget får i uppdrag att sköta åt beställare, regleras 
genom drift- och skötselavtal giltiga under en fastställd tidsperiod. Avtalen 
ska vara minst 5 år och kan variera mellan olika drift- och skötselavtal. 
Avtalen kan revideras, förlängas alternativt sägas upp av båda parter. 
Uppsägningstiden ska vara minst 2 år.

Eventuell avveckling av bolaget sker enligt bestämmelser i 
Aktiebolagslagen (2005:551).

Under arbetets gång har flertalet synpunkter inkommit rörande namnet 
Kommunteknik AB som hittills förekommit och nytt förslag till namn 
övervägs. Förslaget är nu Teknik i Väst AB. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-13 
Förslag till ägardirektiv 2018-04-13
Bolagsordning, Kommunfullmäktige 2018-01-31 §1
Aktieägaravtal, Kommunfullmäktige2018-01-31 §1
PM Samverkan Arvika-Eda om VA, renhållning och gata 2017-10-11
Rapport inventering och kartläggning 2017-01-11
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-13
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2018-04-19, § 36

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C): beslut att att justera namnet Kommunteknik AB till 
Teknik i Väst AB och anta ägardirektiv för Teknik i Väst AB. (enligt 
förvaltningens förslag) 

Dan Säterman (S): Beslut enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra  och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Johanna Söderbergs förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Söderbergs förslag.
Nej-röst för Sätermans förslag.

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för Söderbergs förslag och 6 nej-röster för Sätermans förslag 
beslutar kommunstyrelsen bifalla Johanna Söderbergs förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst

Owe Magnusson (M) X

Jens Ericsson (S) X

Johanna Söderberg (C) X

Lars-Eric Andersson (C) X

Fredrik Karlsson (C) X

Hans-Peter Jessen (S) X

Dan Säterman (S) X

Birgitta Eklund (S) X

Lena Olsson(S) X

Anders Gustafsson (KD) X

Bo-Inge Nilsson (HEL) X

Arne Persson (HEL) X

Birgitta Olsson (HEL) X

Margaretha Persson (HEL) X

Bertil Börjeson (HEL) X

Summa 9 6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera namnet 
Kommunteknik AB till Teknik i Väst AB och anta ägardirektiv för Teknik i 
Väst AB.

____ 

Reservation

Hans-Peter Jessen (S), Dan Säterman (S), Birgitta Eklund (S), Lena Olsson 
(S), Owe Magnusson (M) och Jens Ericsson (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Dan Sätermans förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 108 Dnr KS 2010-11

Aktualitetsprövning av översiktsplan 2014

Sammanfattning 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Denna ska minst en gång per mandatperiod 
aktualitetsprövas av kommunfullmäktige. Sedan översiktsplanens antagande 
har aktualiteten inte prövats.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument för den kommunala planeringen 
som visar hur kommunen är tänkt att använda mark- och vattenområden. 
Eda kommun antog sin översiktsplan 2014 tillsammans med LIS-planen. 
Det finns också tillhörande tillägg till planen såsom vindbruksplan samt 
fördjupade översiktsplaner för Charlottenberg, Åmotfors och Eda Glasbruk.

I sin helhet bedöms översiktsplanen vara aktuell. Det finns däremot vissa 
ändringar och temaområden som bör belysas i framtida arbete med en ny 
översiktsplan. De fördjupade översiktsplanerna bör också ses över, 
framförallt över Charlottenberg då samtliga är antagna 2009.

Beslutsunderlag

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014, 2017-09-08
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-04
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-19, § 35

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen förklaras aktuell i sin 
helhet. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 109 Dnr KS 2018-120

Avveckling av kommunalt HVB för ensamkommande 
barn och ungdomar

Sammanfattning 

Eda kommun är genom Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
ansvarig för att ta emot ensamkommande barn under asylprocessen samt ge 
boende för dessa barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Mot 
bakgrund av det kraftigt minskade antalet asylsökande till Sverige samt hur 
anvisningar genomförs 2018 kommer Eda kommun inte att ha behov av 
kommunalt drivna HVB.

Beslutsunderlag

MBL-protokoll 2018-01-24
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-02-26
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-04-19, § 33

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att avveckla HVB Åmotfors 
för ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över kommunens 
styrdokument, bl.a instruktioner för kommunstyrelsens utskott och 
kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av nedläggningen av 
boendet. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över det organisatoriska 
ansvaret för ensamkommande barn och ungdomar då kommunen inte längre 
kommer att ha någon organisation för detta. 

____

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen 
Sektionschef arbetsmarknad och integration 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 110 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 mars

Redovisning 
tom mars

Avvikelse 
tom mars

% av budget

Kommunlednings-
staben

16 200 tkr 15 781 tkr 420 tkr 97,4 %

Bildning 53 447 tkr 56 033 tkr -2 585 tkr 104,8 %

Samhällsbyggnad 15 110 tkr 18 423 tkr -3 313 tkr 121,9 %

Vård och stöd 49 758 tkr 50 470 tkr - 712 tkr 105 %

Verksamheterna 
totalt

134 515 tkr 140 707 tkr - 6 190 tkr 104,6 %

Uppföljning efter mars med prognos för helåret pekar på att åtgärder 
behöver vidtas för att anpassa verksamheten till fullmäktiges beslutade 
budgetram. Därav har kommunchef tagit beslut om restriktioner inom 
kommunens verksamheter beträffande anställningar, resor, inköp och dylikt.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter mars 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 35
Bildningsutskottets protokoll 2018-04-18, § 22
Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2018-04-19, § 30
Vårdutskottet 2018-04-20, § 53

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av april månads uppföljning och 
överlämnar den till utskotten för beredning.

2. Kommunstyrelsen har tagit del av mars månads uppföljning och 
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

____

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 111 Dnr KS 2018-131

Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos

Sammanfattning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en 
prognos för helåret 2018 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning 
av prognosen (tkr):

Kommunledningsstaben - 500

Bildning - 9 000

Vård och stöd - 3 000

Samhällsbyggnad - 1 900

Finansförvaltningen - 1 900

Budgeterat resultat - 1 262

Prognostiserat resultat - 14 038

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Beslut om restriktioner i anställningar och inköp 2018-04-16
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 36
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-04-19, § 32

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprättat förslag till 
ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för helåret godkänns. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 112 Dnr KS 2017-15

Medborgarförslag – IT-hjälp för äldre

Sammanfattning

SPF Seniorerna Edabygden har lämnat ett medborgarförslag till kommunen 
rörande IT-hjälp för äldre. Förslaget grundar sig i projektet IT-guide som 
drivs i Torsby kommun som är en satsning för att öka den digitala 
delaktigheten men också ett integrationsprojekt. Eda kommun har tagit del 
av ett projekt som drivs i Sunne kommun och planerar att starta ett liknande 
för att lära ut mer om digitaliseringens möjligheter. 

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-27
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-06
Vårdutskottets protokoll 2017-08-24, § 119
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-07, § 53
Protokoll kommunfullmäktige 2017-02-22, § 16
Medborgarförslag 2017-01-20
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 38

Kommunstyrelsens beslut

Eda kommun har tagit del av ett projekt som drivs i Sunne kommun och 
planerar att starta ett liknande för att lära ut mer om digitaliseringens 
möjligheter. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Verksamhetschef vård och stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

13(24)
Sammanträdesdatum

2018-05-17

§ 113 Dnr KS 2017-242

Medborgarförslag – isbana och grillplats vid 
Mariagatan, Charlottenberg

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit från Maria Nilsson-Snedsböl, 
Charlottenberg om att anlägga en isbana och grillplats vid Mariagatan, 
Charlottenberg.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maria Nilsson-Snedsböl 2017-09-12 
Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning 2017-09-21 
Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2018-02-22 
Allmänna utskottet 2018-03-21, § 31 
Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2018-03-27
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 39

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget när det gäller 
anläggande av en grillplats i området. Förslagsvis sker det i samverkan 
mellan närboende och Eda kommun. Däremot är det inte lämpligt att 
anlägga en isbana i området, eftersom lekplatsen omges av grönytor samt att 
det saknas tillgång till vatten för att spola upp en isbana.

Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

____

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Kommunchefen
Fritids- och kulturchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 114 Dnr KS 2017-329

Motion – skapa fler arbetsplatser för personer med 
svårigheter att komma ut på den öppna 
arbetsmarknaden

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 den öppna arbetsmarknaden. De 
arbetsområden som idag erbjuds behöver utökas anser motionären. 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.

En utökning av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag i enlighet med motionen 
skulle innebära en kostnadsökning avseende lokal, utbildning i bland annat 
livsmedelshygien samt behov av förstärkning i arbetsledningen.

Kommunen erbjuder idag kommuninvånare att köpa lunch på Hierneskolan i 
Koppom. Den möjligheten erbjuds med anledning av att ingen annan privat 
lunchservering finns i Koppom. När det gäller orterna Charlottenberg och 
Åmotfors så har kommunen ansett att de inte ska konkurrera med befintliga 
näringsidkare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-06
Offert socialt företagande
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16 § 26
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 190 
Motion från Birgitta Eklund (S) 2017-12-11
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18, § 40

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 115 Dnr KS 2018-121

Patientsäkerhetsberättelse 2017 – elevhälsans 
medicinska del

Sammanfattning

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i 
patientsäkerhetsarbetet är att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2017 
Tjänsteskrivelse 2018-04-10
Bildningsutskottets protokoll 2018-04-18, § 25

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska del 2017.

____ 

Beslutet expedieras till 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2018-05-17

§ 116 Dnr KS 2018-15

Utdelning ur Gun Parkfors fond

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 att vårdutskottet årligen ska 
upprätta förlag på användningsområden för utdelning ur Parkfors fond. 
Privatpersoner, föreningar m.fl. kan komma med förslag på 
användningsområden. Fonden ska årligen dela ut högst 100 000 kr. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om utdelning senast den 31 maj.

Fondens medel ska enligt testamentet användas för trivselbefrämjande 
åtgärder som rekreation, resor m.m. för åldringar inom Eda kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse vård och stöd 2018-04-12
Förteckning över sökande inklusive bilagor 2018-04-12
Vårdutskottets protokoll 2018-04-20, § 56

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar:

Röda Korset Edakretsen 10.000 kr

SPF Edabygden 8.000 kr

PRO Köla 8.000 kr

PRO Järnskog 8.000 kr

PRO Åmotfors 8.000 kr

PRO Charlottenberg 8.000 kr

Aktivitetsledare, Eda kommun 10.000 kr

Folkhälsorådet, Eda kommun 20.000 kr

Fritids- och kulturavdelningen, Eda kommun 20.000 kr

Summa 100.000 kr 

____ 

Beslutet expedieras till

Ekonomiavdelningen
Administratör YAG
Beviljade föreningar
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§ 117 Dnr KS 2018-132

Rapport ej verkställda beslut kvartal 1

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

Beslutsunderlag

Individrapporter till IVO, kvartal 1 2018
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2018-04-19
Vårdutskottets protokoll 2018-04-20, § 57

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om ej verkställda beslut 
inom tre månader för kvartal 1 2018. Informationen lämnas vidare till 
kommunfullmäktige.

____ 
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§ 118 Dnr KS 2018-122

Riktlinje: Högsta skäliga boendekostnad 2018

Sammanfattning

Skälig boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § 
SoL är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. 
Beloppen är framtagna utifrån uppgifter om aktuella hyresnivåer från Eda 
Bostad AB. Möjlighet till individuella bedömningar ska dock finnas. Den 
högsta skäliga boendekostnaden bör få överskridas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. 

Högsta skäliga boendekostnad ska årligen räknas om. Detta görs i 
procentuell proportion till ändringar av hyresnivåer inom Eda Bostad AB. 

Beslutsunderlag

1:e socialsekreterares förslag till riktlinje avseende högsta skäliga 
boendekostnad, 2018-03-27
Vård och Stöds tjänsteskrivelse 2018-04-05
Vårdutskottets protokoll 2018-04-20, § 58

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande riktlinje för högsta skäliga 
boendekostnad 2018:

1 person (1 rum o kök) 3 864:- 3 personer (3 rum och kök) 5 898:-

2 personer (2 rum och kök) 4 779:- 4 personer (4 rum och kök) 7 017:-

Vid större hushåll prövas högsta godtagbara hyra individuellt.

____  

Beslutet expedieras till 

1:e socialsekreterare
Områdeschef myndighetsenheten
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§ 119 Dnr KS 2018-157

Beslut om styrdokument, dataskyddsombud och 
delegation enligt Dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Sammanfattning

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen har
som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda
enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid
behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter nuvarande
lagstiftning på området.
Som personuppgiftsansvarig har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för
att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt.
Arbete pågår med att säkerställa att kommunstyrelsen efterlever kraven i
Dataskyddsförordningen. För att ge vägledning i hur dataskyddsarbetet ska
bedrivas i Eda kommun, har en riktlinje tagits fram.
Kommunstyrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som
kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-09

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandlingar enligt
Dataskyddslagstiftningen antas.

2. Kommunsekreteraren entledigas från uppdraget som 
personuppgiftsombud from 2018-05-24.

3. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett dataskyddsombud för
perioden 2018-05-25-2018-12-31.

4. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchef med möjlighet att
vidaredelegera rätten att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal

5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ytterligare behov av eventuell 
förändring av delegationsordningen med anledning av införandet av 
dataskyddsförordningen. 
____

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen 
Kommunsekreteraren
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§ 120 Dnr KS 2018-117

Instruktion till bolagsstämmor

Eda Bostads AB

Bolaget behöver prioritera att bygga mindre lägenheter 1:or och 2:or med 
gång- och cykelavstånd till köpcentrena i Charlottenberg. 

Större planerade ”vinterarbeten” behöver upphandlas med 
ramavtalsleverantör innan byggstart.

Bolaget uppmanas att utvärdera enkät och planera för trygghetsboende 
centralt i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter AB

Bolaget uppmanas att fortsätta utveckla aktiviteter för att bli en året runt 
anläggning. 

Eda Energi AB 

Bolaget uppmanas att fortsatt utreda alternativa värmekällor när avtalet med 
Åmotfors energi löper ut.

Bolaget ges i uppdrag att tillsammans med Eda kommun se över om det 
finns samordningsvinster att göras inom administrationen. 

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunens ombud
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§ 121

Information

Kommunchefen informerar om deltagandet vid SmåKoms Rikskonferens 
2018.

____ 
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§ 122

Meddelanden

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

• Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
• Protokoll Drifts- och servicenämnden 2018-03-23
• Årsmötesprotokoll 2018-04-11, Föreningen Växtlust Värmland
• Sammanträdesprotokoll 2018-04-26, Eda Energi AB
• Sammanträdesprotokoll 2018-04-12, Valfjället Skicenter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 123

Redovisning av delegationsbeslut

Ärendet utgår.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 124 Dnr KS 2018-133

Nytt medborgarförslag om Valborgsfirande

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att Charlottenbergs valborgsfirande flyttas till 
Eda Skans med salut från kanonerna i stället för fyrverkerier.

Beslutsunderlag

Motion 2018-04-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-25, § 55

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås då förslaget inte är en kommunal angelägenhet.

____  

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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