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§ 125 Dnr KS 2018-58

Förvaltning av kommunens medel för framtida 
pensionsutbetalningar

Sammanfattning

Hos kommuner och landsting finns en ”gammal” pensionsskuld. Den gäller 
de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Eda kommuns skuld av 
denna typ är på ca 204 miljoner kronor inkl. löneskatt. Därutöver är det ett 
problem att det finns en puckel i utbetalningar dvs. att det under ett antal år 
kommer att bli en extra stor belastning på kommunens resultaträkning.

Eda kommun har genom avsättningar cirka 22 miljoner kronor avsatta till 
framtida pensionsbetalningar. Dessa bör främst användas till att hantera 
puckeln. Förutom traditionell placering kan de avsatta medlen nyttjas till en 
försäkringslösning eller i en stiftelse.

Beslutsunderlag

KPA Långtidsprognos pension
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-17
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23 § 46

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Eda kommun ansöker om medlemskap Kommunernas gemensamma 
pensionsstiftelse hos Swedbank.

2. Ekonomichefen ges mandat för överföring av tidigare avdelade 
pensionsmedel (ca 22 miljoner kronor) då kommunen inträtt i 
stiftelsen.

3. Inträdet i pensionsstiftelse och en första inbetalning till stiftelsen ska 
kunna ske före 2018-10-31

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 126 Dnr KS 2013-82

Demensutredning

Sammanfattning

Förslaget på den framtida demensverksamheten i Eda kommun 
presenterades på vårdutskottet 2018-01-23 § 7 och gick därefter ut till 
samtliga politiska partier i Eda kommun så att alla kunde lämna synpunkter 
och kommentarer. Remissvar har inkommit från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Inget remissvar har inkommit 
från Hela Edas Lista (HEL) då de informerade på vårdutskotttet att de helt 
står bakom utredarens förslag.

Partierna samtycker till utredarens förslag i stort. Centerpartiet önskar en 
tydligare beskrivning av vad det skulle betyda ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt att ha demensverksamhet på två platser i kommunen; 
Charlottenberg och Koppom. Ett yttrande med en sådan beskrivning 
presenterades på vårdutskottet 2018-03-27. Efter att vårdutskottet tagit del 
av yttrandet gavs undertecknad i uppdrag att skriva fram förslag till beslut 
till vårdutskottet i april 2018.

Beslutsunderlag

Demensvårdsutredning 2018-03-05 
Yttrande 2018-03-05
KSVU sammanträdesprotokoll 2018-03-27 § 44
Tjänsteskrivelse 2018-04-06
Vårdutskottets protokoll 2018-04-20, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Börjeson (HEL) med bifall av Nicklas Backelin (V) och Hans-Peter 
Jessen (S): Beslut enligt vårdutskottets förslag.

Johanna Söderberg (C): Beslut enligt vårdutskottets förslag men punkten 12 
lyfts ur förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Bertil Börjesons förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar följande inriktningsbeslut:

1. Personcentrerat arbetssätt ska vara ett av målen i verksamhetens 
Handlingsplan för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

7(34)
Sammanträdesdatum

2018-06-05

2. All personal som arbetar med personer med en demenssjukdom eller 
demensliknande symtombild ska arbeta utifrån begreppet 
personcentrerad omvårdnad.

3. All personal som arbetar med personer som har en demenssjukdom 
eller demensliknande symtombild ska ha utbildning inom området 
demens.

4. All personal som arbetar inom kommunens äldreomsorg ska 
genomgå web-utbildningen Demens ABC.

5. Verksamheten ska erbjuda utbildning, stöd och handledning för 
anhöriga till personer med en demenssjukdom eller demensliknande 
symtombild.

6. Inom varje hemtjänstområde ska det finnas ett demensteam 
bestående av välutbildade undersköterskor som arbetar mot de 
personer som har en demenssjukdom eller demensliknande 
symtombild.

7. Starta upp en dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer 
med en demenssjukdom.

8. Inrätta en ny enhet med sex till åtta korttids/växelvårdsplatser.

9. Dagens riktlinjer för demensboenden kompletteras med skrivningen: 
Kvarboendeprincipen på demensboenden gäller inte i vissa fall, 
personen kan få flytta till ett annat särskilt boende exempelvis när 
behovet av omvårdnad tar överhand.

10. Utforma nya hyreskontrakt där det skrivs in att en flytt till en annan 
lägenhet och/eller annat boende kan ske under boendetiden om 
behovet förändras.

11. Skapa 16 nya lägenheter för personer med en demenssjukdom.

12. All demensverksamhet i kommunen samlas till Charlottenberg.

13. En heltidstjänst som anhörigsamordnare inrättas.

14. En ny heltidstjänst som arbetsterapeut inrättas.

15. Nya underskötersketjänster och 75% sjuksköterska inrättas efter 
behov när nya verksamheter startas upp så som dagverksamhet och 
demensboenden.

____  

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 127 Dnr KS 2018-181

Riktlinjer för handläggning av socialpsykiatri

Sammanfattning

Riktlinjerna för handläggning av socialpsykiatri beskriver hur vårdutskottet i 
Eda kommun inom ramen för sitt uppdrag samt i enlighet med gällande 
lagstiftning skall verka för att den enskilde tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Riktlinjerna skall ses som stöd för handläggarna vid deras 
individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut samt som 
klargörande av hur gällande lagstiftning delegation skall tillämpas i Eda 
kommun. Dokumentet är en vägledning och i varje enskilt fall skall det ske 
en individuell behovsbedömning. Alla beslut skall prövas mot gällande 
lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande 
föreskrifter från Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag

Områdeschefers och 1:e socialsekreterares förslag till riktlinje avseende 
socialpsykiatri, 2018-05-17
Tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Vårdutskottets protokoll 2018-05-25 § 74

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för handläggning av 
socialpsykiatri i enlighet med aktuellt förslag.

____ 

Beslutet expedieras till 

Områdeschef IFO
1:e socialsekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 128 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 april

Redovisning 
tom april

Avvikelse 
tom april

% av budget

Kommunlednings-
staben

20 824 tkr 18 918 tkr 1 906 tkr 90,8 %

Bildning 69 256 tkr 72 415 tkr -3 159 tkr 104,6 %

Samhällsbyggnad 21 341 tkr 23 928 tkr -2 586 tkr 112,1 %

Vård och stöd 65 498 tkr 66 627 tkr - 1 129 tkr 101,7 %

Verksamheterna 
totalt

176 919 tkr 181 888 tkr - 4 968 tkr 102,8 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter april 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23 § 47
Bildningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24, § 51
Vårdutskottets protokoll 2018-05-25, § 66

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 129 Dnr KS 2018-

Utveckling i Noresund AB

Sammanfattning

I kommunens årsredovisning 2017 så gjordes en nedskrivning av aktievärdet 
i Utveckling i Noresund AB till 0 kr i syfte att avveckla bolaget under 2018.

Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om att bolaget träder i 
likvidation. Kommunen ansvarar för de kostnader som uppstår i samband 
med likvidationen ca 50 tkr. Kommunen efterger också de skulder som 
bolaget har till kommunen, ca 122 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

- att Utveckling i Noresund AB ska träda i likvidation

- att kommunen står för de kostnader som uppkommer i samband med 
likvidationen

- att kommunen efterger de skulder som bolaget har till kommunen. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

11(34)
Sammanträdesdatum

2018-06-05

§ 130 Dnr KS 2018-52

Tidplan budget 2019

Sammanfattning

Budgetberedningen har sammanträtt under tre dagar i maj.

Sammanfattningsvis så är inget budgetförslag klart men verksamheten har 
fått ett antal uppdrag som pågår för närvarande. Detta innebär att budgeten 
inte hinner tas på fullmäktige i juni.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag på tidsplan framöver och 
kommit fram till två alternativ.:

Alternativ 1: budgetberedningen sammanträder i slutet/mitten av juni och 
budgeten kommer upp i kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti.

Alternativ 2: processen följer den ”gamla” processen vilket innebär 
budgetberedning i månadsskiftet september/oktober och slutligt fastställt på 
fullmäktige i november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): Beslut enligt 
alternativ 1

Bo-Inge Nilsson (HEL): Beslut enligt alternativ 2.

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förlagen mot varandra finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetberedningen sammanträder i slutet/mitten av juni och budgeten 
kommer upp i kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen
Ekonomichefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 131 Dnr KS 2018-168

Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser

Sammanfattning

Under 2012 granskade PwC på uppdrag av kommunrevisorerna utförandet 
av arbetsmarknadspolitiska insatser i Eda kommun. Granskningen gav som 
utvecklingsförslag att riktlinjer skulle upprättas för denna verksamhet.

Vad kommunen kan, bör, vill och får göra inom det arbetsmarknadspolitiska 
området styrs av lagar, politiska beslut och viljeinriktningar. 
Kommunallagen ger kommunerna stort utrymme att bestämma vilken 
verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens. Eda 
kommun har valt att organisera samordningen av kommunens 
arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande åtgärder till 
arbetsmarknadsenheten (AME) inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad. 
Vilken roll kommunen genom AME ska spela i de arbetsmarknadspolitiska 
frågorna tydliggörs genom dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska säkerställa att 
tilldelade kommunala och statliga medel används på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt och att alla som kommer i kontakt med arbetsmarknadsenheten 
(AME) i Eda kommun bemöts på ett likartat sätt utifrån sina unika behov.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-17
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24, § 44 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): 
Ärendet återremitteras med ett uppdrag att verksamhetsområdena vård och 
stöd samt samhällsbyggnad (AME) ska utreda och komma med förlag på ett 
nytt arbetssätt gällande utbetalning av försörjningsstöd till kodade 
sjukskrivna och arbetslösa personer. Trelleborgsmodellen alternativt 
Solnamodellen kan tjänas som underlag i arbetet.

Beslut enligt förslag då inget motförslag 

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras med ett uppdrag att verksamhetsområdena vård och 
stöd samt samhällsbyggnad (AME) ska utreda och komma med förlag på ett 
nytt arbetssätt gällande utbetalning av försörjningsstöd till kodade 
sjukskrivna och arbetslösa personer. Trelleborgsmodellen alternativt 
Solnamodellen kan tjänas som underlag i arbetet.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till 

Sektionschef arbetsmarknad och integration
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§ 132 Dnr KS 2018-176

Initiering av skolutredning

Sammanfattning

Under budgetprocessen inför 2019 har det framgått att kommunen behöver 
göra en utredning över grundskolans organisation, lokalisering och 
finansiering.

Syftet med utredningen är att finna en hållbar och långsiktig 
skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån ett 
kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv.

Beslutsunderlag

Förslag på uppgift Skolutredning 2018-05-18
Bildningsutskottets protokoll 2018-05-21 § 30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt extern utredare följande uppgift:

1. Ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation       
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Eda kommun.

2. Syftet med utredningen är att finna en hållbar och långsiktig 
skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån ett 
kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv.

3. Alternativen skall jämföras med dagens organisation.

4. Utredaren skall också föreslå hur de olika förslagen kan genomföras i sin 
helhet inom 3 år.

5. Kostnaden för utredningen belastar bildningsutskottets budget för politisk 
verksamhet.

6. En delrapport om utredningen lämnas till bildningsutskottet 3 månader 
efter uppdragets påbörjande. Därefter återkommer bildningsutskottet med 
förslag till datum för slutrapporten.

____  

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 133 Dnr KS 2018-97

Utredning av placering av nytt storkök

Sammanfattning

Utifrån att förskoleverksamheten har växt i Charlottenbergsområdet har 
köket på Gunnarsbyskolan blivit för litet och deras arbetsmiljö är inte bra. I 
2017 års budget togs beslut att ombyggnation av Petersborg skulle ske och 
det anslogs 2.5 miljoner kronor för detta. Eftersom andra byggnationer av 
högre prioritet kom emellan öppnade sig andra möjligheter. Juni 2017 
stängdes restaurangskolan och kostchefen fick uppdraget att utreda om detta 
alternativ var mer fördelaktigt för kommunen. Utredningen mynnade ut i tre 
förslag som redovisades i samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-22. 
Samhällsbyggnadsutskottet gav kostchefen i uppdrag att redovisa detaljerade 
kostnader för inköp/flytt av maskiner och antal mil för transporter i de olika 
förslagen.

Kostchefen redogör vid detta sammanträde för att förutsättningarna nu 
förändrats i och med att skolan står inför en eventuell omstrukturering.

I avvaktan på skolutredningens slutsatser föreslås därför en mindre 
ombyggnad av Gunnarsbyskolan så att ett lärarrum tas i anspråk för 
köksändamål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-24
Utredning placering av nytt storkök 2018-05-24
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 45

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nicklas Backelin (V): ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar.

____   

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad
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134 Dnr KS 2017-59

Behov av lokaler i förskola

Sammanfattning

Under året har behovet av förskoleplatser fortsatt att öka.

I Eda kommun har i genomsnitt 87% av barnens plats i förskola. Men i 
Charlottenberg:Bysjön är det cirka 100 % inskrivna.

Detta gör att det från årsskiftet 2018-19 behövs ytterligare 
förskoleavdelningar i Charlottenberg-Bysjön.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet

Dan Säterman (S): Att särskild redovisning av kommunens 
investeringsmedel 2018, vid nästkommande kommunfullmäktige.

Bertil Börjeson (HEL) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): Eda kommun 
anskaffar ytterligare en till två förskoleavdelning med option på flera. 
Moduler för placering i Charlottenberg i anslutning till förskolan Hjorten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utökar kommunens 
investeringsram för 2018 (2019) med 5-8 miljoner kronor. 

Beslut enligt förslag då inget mot förslag ställdes.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Eda kommun anskaffar ytterligare en till två förskoleavdelning med option 
på flera. Moduler för placering i Charlottenberg i anslutning till förskolan 
Hjorten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utökar kommunens 
investeringsram för 2018 (2019) med 5-8 miljoner kronor. 

Att särskild redovisning av kommunens investeringsmedel 2018, vid 
nästkommande kommunfullmäktige.

____  
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§ 135 Dnr KS 2016-35

Begäran av medel för grundläggning och dränering m 
m i kvarteret Uttern i Charlottenberg

Sammanfattning

Markförhållandena i kvarteret Uttern där den tillfälliga modulförskolan 
byggdes 2017 är mycket dåliga. Den då tillfälliga förskolan som numer 
köpts in för att permanentas behöver med anledning av stora sättningar 
placeras på en permanent grundläggning. Vidare planeras ytterligare en 
tvåavdelnings-förskola i anslutning till den nyss inköpta förskolan.

Utemiljön i anslutning till modulförskolan iordningställdes också för att 
vara en tillfällig lösning varför även detta behöver permanentas.

Då yttertaket på den inköpta modulen är ett platt tak som är att betrakta som 
en tillfällig lösning måste även detta åtgärdas med ett nytt sadeltak då 
modulen flyttas. Området behöver dessutom dräneras för att få bort det 
vatten som finns i området.

Kostnaderna för de åtgärder som måste vidtas i området uppgår 
uppskattningsvis till 3 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-15
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 50

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 3 miljoner 
kronor för åtgärderna i kvarteret Uttern i Charlottenberg.

____  

Protokollsanteckning från Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Med anledning av socialdemokraternas protokollförda beskyllningar om att 
mitt ordförandebeslut förorsakat merkostnader vill jag göra följande 
förtydligande.

Beslutet togs den 16 november 2016 med följande beslutstext:

Kommunstyrelsens ordförande ger i uppdrag till 

Samhällsbyggnad att i samråd med Eda Bostads AB och Bildning ange 
lämplig plats för moduler, upphandla och förhyra moduler, ansluta moduler  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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och ordna utemiljö för en provisorisk förskola i Charlottenberg med två 
avdelningar.

Bildning att påbörja förberedelser för att kunna öppna en förskola med två 
avdelningar.

Jag angav inte var förskolan skulle placeras och inte heller hur markarbetena 
skulle utföras. 

Behovet av förskoleplatser i Charlottenberg var och är fortsatt stort. Mitt 
ordförandebeslut var nödvändigt för att snabbt komma kunna göra 
upphandlingen. Det har inte på något sätt förorsakat de nu uppkomna 
merkostnaderna.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna vill uppmärksamma det olämpliga i att ta ogenomtänkta 
beslut utan riktiga utredningar vid byggandet av nya lokaler om det nu är 
moduler eller annat. 

Kommunalrådets tidigare ordförande-beslut är orsaken till den uppkomna 
situationen och det kostar nu Eda kommun 3 miljoner kronor extra för att 
rätta till.

Socialdemokraterna anser att alla beslut ska föregås med sedvanlig 
utredning och handläggning anpassat till frågans art, och beslut ska tas 
demokratiskt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(34)
Sammanträdesdatum

2018-06-05

§ 136 Dnr KS 2018-166

Verksamhetsplan för Miljösektionen 2018

Sammanfattning

Miljösektionen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
miljösektionen för 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-21
Verksamhetsplan för Miljösektionen 2018
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 40

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för miljösektionen 2018.

____ 

Beslutet expedieras till 

Miljöchefen
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§ 137 Dnr KS 2018-167

Del av Nolby 1:38, förfrågan om fastighetsförvärv

Sammanfattning

Eda kommun har fått en förfrågan från Thongruppen om att förvärva del av 
fastigheten Nolby 1:38, där en fastighetsreglering av fastigheten görs först 
efter att bygglov beviljats och det har byggts på fastigheten av Thon 
gruppen. Då byggnationen är färdigställd söks förrättning om 
fastighetsreglering där marken överförs till Sedeln 1. Området som ska 
regleras omfattas om ca 1900 m², se bifogad karta. Pris 2 000 000 kr.

Eda kommun har även fått en förfrågan från Thongruppen om att förvärva 
del av Nolby 1:38 öster om Sedeln 1. Området som ska regleras omfattas om 
ca 4 800 m². Pris ca 120 000 kr (25 kr/m²).

Fastigheten del av Nolby 1:38, area ca 1900 m², omfattas av detaljplanen 
1730-P09/1, handel. Fastigheten del av Nolby 1:38, area ca 4 800 m², 
omfattas av detaljplanen 1730-P2017/12, handel.

Beslutsunderlag

Förfrågan inkom till kommunen 2018-05-15
Detaljplan 1730-P09/1.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-17
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 41

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Thongruppen får förvärva del av Nolby 1:38 
efter fastighetsreglering först när bygglov beviljats och byggnation har 
gjorts. Mark norr om Sedeln 1, pris 2 000 000 kr och mark öster om Sedeln 
1 för 120 000 kr.

Thongruppen betalar förrättningskostnaderna.

Ett exploateringsavtal finns som grund som Thongruppen övertar efter 
tidigare ägare till Sedeln 1.

____  

Beslutet expedieras till 

Thongruppen
Ekonomiavdelningen
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§ 138 Dnr KS 2017-327

Motion om trafiksäkerhetshöjning av passage vid 
korsningen Långgatan/Fridensgatan, Åmotfors

Sammanfattning

En motion med anhållan om ombyggnad av passage vid korsning Långgatan 
och Fridensgatan för ökad trafiksäkerhet har inkommit från Birgitta Eklund 
(S). Att vidta åtgärder för att minska riskerna för oskyddade trafikanter är 
önskvärt och kommunfullmäktige föreslås därför bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13 § 188
Motion från Birgitta Eklund (S) 2017-12-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-05-24 § 42

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge gatusektionen i 
uppdrag att utreda och utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade 
trafikanter, passagen korsningen Långgatan/Fridensgatan.

Inlämnad motion bifalles därmed. 

____  
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§ 139 Dnr KS 2018-155

Rekryteringspolicy

Sammanfattning 

Rekrytera medarbetare är en av de största investeringarna arbetsgivaren gör 
och det är därför viktigt att rekryteringsarbetet genomförs professionellt och 
med hög kvalitet. För att säkerställa att detta sker har en ny 
rekryteringspolicy tagits fram. 

Rekryteringspolicyn är förhandlad med de fackliga organisationerna på 
Centralrådet 2017-05-17. 

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Förslag till rekryteringspolicy 2018-05-11
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23, § 43

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsen antar förslag till rekryteringspolicy.
____  

Beslutet expedieras till 

Personalchefen
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§ 140 Dnr KS 2017-7

Ställningstagande kring fortsatt deltagande i 
upphandling av dokument- och 
ärendehanteringssystem

Sammanfattning

Karlstads kommun har genom Drifts- och servicenämnden erbjudit övriga 
samverkande parter i nämnden däribland Eda kommun att delta i 
upphandling inför nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Genom att 
upphandla i den gemensamma nämndens namn finns möjlighet att samverka 
kring andra tjänster som drift och förvaltning. Kommunstyrelsen har tidigare 
2017-03-07 § 47 fattat beslut om en intresseanmälan att delta i den 
gemensamma upphandlingen.

Beslutsunderlag

Karlstads kommuns underlag 2018-04-27
Skakrav - Dokument- och ärendehanteringssystem (UH-2018-87)
Utvärderingsmodell - Dokument- och ärendehanteringssystem 
(UH-2018-87)
Designdokument 2018-04-28 v1.1
Finansieringsmodell för nytt dokument- och ärendehanteringssystem
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-17
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-23 § 45

Kommunstyrelsens beslut

1. Eda kommun godkänner, som samverkande part i den gemensamma 
drifts- och servicenämnden den redovisade inriktningen för krav och 
kriterier inför upphandling av dokument- och 
ärendehanteringssystem och, är fortsatt intresserade av att delta i 
upphandlingen och samverka kring drift och förvaltning i enlighet 
med föreslagen finansieringsmodell.

2. Kommunen förordar att drifts- och servicenämnden åtar sig 
uppdraget att tillhandahålla dokument- och ärendehanteringssystem 
med tillhörande tjänster i form av förvaltning, drift och support till 
samverkande parter inom nämnden.

____

Beslutet expedieras till 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Drifts- och servicenämnden
IT-chefen
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 141 Dnr KS 2018-195

Redovisning av obesvarade motioner

Sammanfattning 

Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har 
beretts färdigt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30. 

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-28

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Redovisningen av obesvarade motioner 2018-05-28, godkänns. 

• 2014-227 Motion om vårdhundsteam: ärendet behandlat i 
vårdutskottet 2015-08-19, § 124. Ärendet är vilande i avvaktan på att 
komma med på dagordningen till KS.

• 2016-86 Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för 
avfallshantering. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-
11-27 i avvaktan på utredning om ny avfallstaxa.

• 2016-93 Motion om att en total översyn bör göras av skolstrukturen i 
Eda. Ärendet är överlämnat för beredning.

• 2016-162 Motion om upphandling av skogsförvaltningen. Ärendet är 
överlämnat till samhällsbyggnad för beredning. Beredningen flyttad 
till kommunledningsstaben.

• 2017-327 Motion gällande passage vid korsningen 
Långgatan/Fridensgatan Åmotfors. Ärendet behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05.

• 2017-328 Motion övergångsställe på Strandvägen Åmotfors – 
ärendet handläggs på samhällsbyggnad 

• 2017-329 Motion skapa sociala samlingsplatser – ärendet behandlas 
på kommunfullmäktige 2018-05-30

• 2017-335 Motion, ta fram åtgärdsplan för att underhålla kommunens 
tomter inom detaljplan – ärendet handläggs på samhällsbyggnad 

• 2018-45 Motion - Översyn av farthindren i Åmotfors – ärendet 
handläggs på samhällsbyggnad

• 2018-64 Motion, förslag att vägbelysningen i Häljeboda får vara 
kvar, ärendet handläggs på samhällsbyggnad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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• 2018-93 Motion - Skidspår runt skolorna – ärendet handläggs inom 
kommunledningsstaben 

____ 
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§ 142 Dnr KS 2018-194

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Sammanfattning 

Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33. 

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-28 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2018-05-28, godkänns.

• 2015-92 Medborgarförslag om vägbelysning i Häljeboda/Håvilsrud. 
Beslut i KSSU 2015-08-20 § 82: Ärendet återremitterat för 
framtagande av Vägverkets trafikmätningar samt egen trafikmätning, 
utredning av finansiering samt vilka konsekvenser ett sådant 
undantag som önskas i medborgarförslaget skulle medföra. 
Handläggning pågår.

• 2016-256 Medborgarförslag om handlingsplan för giftfri förskola. 
Ärendet behandlades i  samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-13 § 46. 
Ärendet är vilande i avvaktan på att lyftas i kommunstyrelsen.

• 2017-243 Medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus vid 
Noresunds herrgård. Ärendet handläggs på kommunledningsstaben.

• 2017-253 Medborgarförslag ordna Tallmon Runt på olika platser i 
kommunen. Ärendet är överlämnat till allmänna utskottet för 
beredning.

• 2018-53 Medborgarförslag om att dela ut fothalkskydd till 
pensionärer – ärendet handläggs inom vård och stöd.

____
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§ 143 Dnr KS 2018-113

Svar på revisionsgranskning av styrning och 
uppföljning av kommunens bolag

Sammanfattning

Kommunrevisionens granskning av styrning och uppföljning av kommunens 
bolag förstärker behovet av det arbete som redan påbörjats med styrande 
dokument för bolagen, utveckling av rutiner samt utbildning i början av 
nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport
Tjänsteskrivelse 2018-05-30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunrevisionens granskning och 
kommer att nyttja synpunkterna då:

• Arbetet med styrdokumentet slutförs.

• Utbildning av politiker i styrelse, nämnder och bolag sker i anslutning till 
politikerutbildningen i början av nästa mandatperiod.

____  

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna
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§ 144

Information

Kommunstyrelsens ordförande informerar om sitt deltagande från 
bolagsstämmor för Förenade småkommuners försäkrings AB och 
Kommunassurans försäkrings AB

Kommunchefen informerar om:

• Diskrimineringsombudsmannens granskning av kommunens 
jämställdhetsplan.

• Skolinspektionens granskning av bildnings systematiska 
kvalitetsarbete inom fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildningen. 

• Sista studenten för Eda Gymnasieskolan 7 juni.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

30(34)
Sammanträdesdatum

2018-06-05

§ 145

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

• Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2018-05-21

• Bolagsstämma Eda Bostads AB 2018-05-21, årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____
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§ 146

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

§ 34 Sjukfrånvaroredovisning
§ 42 Sjukfrånvaroredovisning

Beslut inom kommunledningsstaben 

Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag 2018-03-29–2018-05-04

Lönesekreterare LA beslut om lönesättning utöver lönespann 2018-03-22–
2018-05-01

Kultursamordnaren ACR beslut om lönebidrag samt verksamhetsbidrag 
2018-05-01–2018-05-22

Personalsekreterarens beslut om omplaceringar 2018-04-04–2018-05-07

Beslut i bildningsutskottet

Inga delegationsbeslut fattade vid april månads sammanträde.
§ 33 Lovskola 2018
§ 34 Stadieindelad timplan för läsåret 2018/2019

Beslut inom verksamhetsområde bildning

Tf Verksamhetschef AA beslut om yttrande till skolinspektionen samt beslut 
om beviljande av skolgång i annan kommun samt skolskjuts utöver norm 
2018-05-01–2018-05-31

Rektor SV beslut om uppsägning personliga skäl, gymnasial 
vuxenutbildning hos annan anordnare 2018-04-01–2018-05-03

Förskolechef MS beslut om anställningar 2018-04-04–2018-05-04

Förskolechef TK beslut om anställningar 2018-04-04–2018-05-04

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet

§ 34 Föraren 11, Postgatan 10, ansökan från Eda Bostads AB om ändrad 
användning till lägenheter 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

32(34)
Sammanträdesdatum

2018-06-05

§ 37 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – 
Taverna Hellas AB 
§ 39 Beslut om föreläggande att vidta åtgärder för uppstädning av 
fastigheten Stora Koppom 1:117
§ 43 Ansökan om nedsättning av brukningsavgift VA, fastigheten Trasten 4
§ 46 Yttrande till regional handlingsplan för grön infrastruktur
§ 47 Notan 2, ansökan från Koppoms maskin & Trä AB om bygglov för 
skärmtak
§ 48 Korterud 1:33, ansökan om nybyggnad av industrilokaler
§ 49 Slärteg 2:109, ansökan om tillbyggnad av uterum terass

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad

Integrationssekreteraren AV beslut 2018-04-01–2018-04-30 om länskort, 
och ekonomiskt bistånd

Sektionschef AB beslut 2018-04-01–2018-04-30 anställningar

Delegationsbeslut samhällsbyggnad (MR SH) 2018-03-28–2018-04-30

Miljösektionens delegationsbeslut 2018-03-28–2018-04-30 

Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-03-28–2018-04-
30 

Räddningstjänstens beslut om medgivande om rengöring  samt årlig 
justering av taxa enligt sotningsindex 2018-03-01–2018-04-30

Beslut i vårdutskottet

§ 56 Gun Parkfors fond 2018

§ 57 Rapport: ej verkställda beslut kvartal 1

§ 60 Anmälan av ordförandebeslut

§ 61 Övervägande vid placering jml 13 § LVU

§ 62 Övervägande vid placering jml 13 § LVU

§ 63 Övervägande vid placering jml 13 § LVU

§ 64 Övervägande vid placering jml 13 § LVU

§ 68 Behov av förstärkning på serviceboendet ”Vargen”, LSS område 10

§ 69 Behov av förstärkning inom daglig verksamhet, LSS område 10 

§ 70 Behov av utökade medel under 2018, LSS område 9: Måsen 

§ 71 Behov av utökade medel under 2018, LSS område 9: Åsen

§ 72 Behov av utökade medel under 2018, LSS område 9: Stödpedagog

§ 73 Föreningsbidrag 2018

§ 75 Begäran om yttrande och handlingar som gäller ej verkställda beslut 
(IVO)
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§ 76 Överklagan avseende avslag till ekonomisk bistånd till flyttkostnader 
jml 4 kap 1 § SoL

§ 77 Beslut om vård enligt kap 4 § 1 SoL vid HVB-hem

§ 78 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap. 10 § SoL

§ 79 Yttrande till kammarrätten gällande beredande av vård av missbrukare

§ 80 Överklagan i LVU-mål

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Avgiftshandläggare AJ beslut om avgiftsbeslut 2018-04-01–2018-04-30

Områdeschef IFOs AE beslut om anställning 2018-05-03

Avgiftshandläggare ANG beslut om avgiftsbeslut 2018-04-01–2018-04-30

Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-03-23–2018-05-02

Biståndsbedömare JM beslut 2018-03-28–2018-05-02

LSS handläggare IKG och MLS beslut 2018-04-03–2018-05-03

Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2018-03-01–2018-04-30

Områdeschef UA beslut om anställning 2018-01-31–2018-05-30

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av ovanstående 
delegationsbeslut.

____
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§ 147 Dnr KS 2018-184

Årsredovisningar 2017 kommunens förvaltade 
stiftelser

Sammanfattning

Förvaltaren har sammanställt årsredovisningar för 2017 för

Anton och Karin Olssons stiftelse
August Bromans stiftelse
Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun
Karin och Henning Erikssons stiftelse
Eda kommuns skolstiftelse
Eda kommuns sociala stiftelse

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Anton och Karin Olssons stiftelse 2017
Årsredovisning för August Bromans stiftelse 2017
Årsredovisning för Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun 2017
Årsredovisning för Karin och Henning Erikssons stiftelse 2017
Årsredovisning för Eda kommuns skolstiftelse 2017
Årsredovisning för Eda kommuns sociala stiftelse 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2017 för:

Anton och Karin Olssons stiftelse
August Bromans stiftelse
Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun
Karin och Henning Erikssons stiftelse
Eda kommuns skolstiftelse
Eda kommuns sociala stiftelse

____ 

Beslutet expedieras till  

Westra Wermlands Sparbank, Anders Jonsson 
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