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Närvarolista

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

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 185-187
Kerstin Hallgren, ekonom § 185-187
Martin Bollner, ekonom § 185-187
Jennie Björk,ekonom § 185-187
Ingrid Elmgren, verksamhetschef bildning § 185-190
Helena Persson, utvecklingsledare bildning § 185-188
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 185-198
Marie Granander, projektledare vård och stöd§ 183
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§ 183 Dnr KS 2016-282

Loggkontroll i verksamhetssystem Vård och stöd

Sammanfattning

Revidering av rutin för loggkontroll i verksamhetssystem inom Vård och 
stöd har gjorts. Rutinen är uppdaterad avseende dokumentansvarig, gällande 
lagstiftning, samt med beskrivning av dokumentation och arkivering av 
resultat.

Beslutsunderlag

Rutin: Loggkontroll i verksamhetssystem inom Vård och stöd
Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18 § 151 

Kommunstyrelsens beslut

Uppdaterad rutin godkänns.

____ 

Beslutet expedieras till 

Digitaliseringsstrateg vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 184 Dnr KS 2018-89

Revisionsgranskning samverkan missbrukarvård i 
Värmland

Sammanfattning

Eda kommuns revisorer har i samverkan med andra kommuner i Värmland 
och landstinget genomfört en gemensam granskning avseende samverkan 
kring missbruksvården i Värmland.

Utifrån detta har revisorerna rekommenderat kommunstyrelsen säkerställa 
vissa punkter som sammanfattas;

• fortsatt kontinuitet i den politiska styrgruppen

• implementering av överenskommelsen bland tjänstemän på lokalnivå

• vidta åtgärder för att förbättra efterlevnaden av överenskommelserna 
och användande av standardiserade bedömningsinstrument

• säkerställa att en samlad redovisning av missbruksvården rapporteras 
från central ledningsgrupp till politisk styrgrupp

• att varje verksamhet formulerar mål och mätetal för målgruppen 
samt att riktlinjer vid behov upprättas eller revideras.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring missbruksvård – 
Landstinget i Värmland och värmländska kommuner
Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
Tjänsteskrivelse 2018-09-03
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18 § 154

Kommunstyrelsens beslut

För att säkerställa punkterna ovan beslutar kommunstyrelsen:

• att politisk styrgrupp och central ledningsgrupp fortsätter bedriva sitt 
arbete som idag och att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att arbeta 
fram rapporteringsunderlag från berörda verksamheter och att denna 
grupp också formulerar mål och mätetal

• att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 2017 tillämpas av såväl Eda kommun som 
landstingets verksamheter inom kommunen. Eda kommun har under 
2017 upprättat riktlinjer för missbruksvård där Nationella riktlinjer 
enligt ovan är inkluderade.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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• att tjänstemän både inom landsting och kommun i Eda föreslås 
samlas till ett gemensamt möte där de nationella riktlinjerna och 
prioriteringar synliggörs.

• att såväl kommunen som landstinget föreslås öka engagemanget för 
att få till stånd en fungerande samverkan där upprättandet av 
samordnad individuell plan (SIP) är prioriterat.

• genom att Eda kommun har utökat sin öppenvårdsbehandling med en 
alkohol- och drogterapeut.

• att verksamheten inom IFO fortsätter implementera Lokal 
överenskommelse för missbruksvård i Västra Värmland i 
verksamheten samt upprätta en rutin för att rapportera eventuella 
avvikelser från överenskommelsen.

____

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna
IFO chef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 185 Dnr KS 2018-132

Rapport ej verkställda beslut år 2018, kvartal 2

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

Beslutsunderlag

Individrapporter till IVO, kvartal 2 2018
Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 152

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen om ej verkställda beslut inom tre 
månader för kvartal 2 2018. Informationen lämnas vidare till 
kommunfullmäktige.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 186 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 augusti

Redovisning 
tom augusti

Avvikelse 
tom augusti

% av budget

Kommunlednings-
staben

37 850 34 911 2 938 92,2 %

Bildning 131 060 136 604 -5 544 104,2%

Samhällsbyggnad 27 551 29 832 -2 281 108,3%

Vård och stöd 126 219 130 512 -4 292 103,4%

Verksamheterna 
totalt

322 680 331 859 -9 179 102,8 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter augusti 2018
Allmänna utskottets protokoll 
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17, § 42
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 92
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 145

Kommunstyrelsens beslut 

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

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 187 Dnr KS 2018-131

Delårsbokslut med helårsprognos

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2018-08-31 med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse 
med omvärldsanalys, prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inkl 
koncernen) och redovisningsprinciper.

Delårsrapporten visar ett resultat på 2,4 mkr vilket är 11,5 mkr sämre än 
2017 års resultat på 13,9 mkr för motsvarande period. Verksamheternas 
nettokostnader har ökat med 21 mkr. Intäkterna i form av skatter och 
statsbidrag har ökat med 9,2 mkr jämfört med delårsrapport 2017.

Av större betydelse är dock den prognos som verksamheterna nu 
redovisar. Jämfört med prognosen i mars som visade på – 14 milj 
kronor visar prognosen nu på – 12,5 milj kronor. En viss förbättring 
men lång ifrån ett noll resultat.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska en ekonomisk uppföljning 
med prognos för helåret upprättas efter mars och augusti månader. 

Nedan presenteras den ekonomiska uppföljningen med prognos efter 
augusti (tkr).

Prognos augusti Prognos mars

Kommunledningsstaben 1 500 500

Bildning - 9 500 - 9 000

Vård och stöd - 5 000 - 3 000

Samhällsbyggnad 200 - 1 900

Finansförvaltningen - 1 000  - 1 900

Budgeterat resultat 1 262 1 262

Totalt - 12 538 - 14 038

Budgeterat resultat för kommunen är 1 262 tkr. Avvikelsen i prognosen är   
– 13 800 tkr vilket ger ett prognostiserat resultat på –  12 538 tkr.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 2018-09-19, § 63
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17, § 43
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 93
Vårdutskottets protokoll 2018-09-18, § 146

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-17
Delårsbokslut per 2018-08-31

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till delårsrapport efter augusti med prognos för 
helåret godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder, 
förutom skolutredning och vårdtyngdsmätning, för att snarast 
anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. 

3. Restriktivitet gäller avseende anställningar och inköp enligt 
tidigare beslut.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 188 Dnr KS 2018-263

Kvalitetsrapport Bildning 2017-2018

Sammanfattning

Kvalitetsrapport för läsåret 2017/2018 ska redovisas för bildningsutskottet i 
en resultatdialog. Därefter ska kvalitetsrapporten godkännas och beslut 
fattas om utvecklingsåtgärder utifrån rapporten.

Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 omfattar; förskoleverksamheten, 
familjecentralen, förskoleklassen, fritidshemmen, grundskolan, 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen i Eda kommun.

Varje verksamhet beskrivs i rapporten, samt att varje verksamhet har 
analyserat och arbetat fram förbättringsåtgärder inför nästkommande läsår.

Beslutsunderlag

Bildnings kvalitetsrapport 2017/2018
Tjänsteskrivelse 2018-09-10
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 44

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kvalitetsrapport bildning för läsåret 
2017/2018.

___ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 189 Dnr KS 2017-270

Utrustning av mottagningskök Adolfsfors förskola

Sammanfattning

Som följd av beslut i kommunstyrelsen 2018-03-15 om hyresavtal med 
Kölabygdens Uppväxtcenter ekonomisk förening, åtog sig Eda kommun att 
utrusta mottagningsköket i de nybyggda lokalerna vid förskolan i 
Adolfsfors. Storköksinnovationer/Byggcompaniet AB har lämnat en offert 
till kommunen på 366.145 kr gällande denna investering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Offert (anbud A184421-02) samt ritning
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-15 § 60
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 46

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annika Hugne (C): Bifall till förslaget.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut om utrustning av mottagningskök med 
366.145 kr enligt offert. Finansiering sker via investeringsbudgeten.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning 
Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

14(35)
Sammanträdesdatum

2018-10-02

§ 190 Dnr KS 2016-93

Svar på motion externa utredningar för översyn av 
skolstrukturen

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Michael Johansson och Birgitta Eklund att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra externa utredningar gällande en total översyn av 
skolstrukturen i Eda. Översynen behöver göras inom förskola, grundskola, 
skolbarnsomsorg, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Utredningarna görs 
förutsättningslöst med mål att uppnå högsta möjliga kvalitet och att eleverna 
får bästa förutsättningar att uppnå de av kommunfullmäktige fastställda 
målen i strategiska planen.

Bildningsutskottet initierar 2018-05-21 en utredning över grundskolans 
organisation, lokalisering och finansiering. Syftet är att finna en hållbar och 
långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv. 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt extern utredare att 
genomföra utredningen. Kommunstyrelsen tar detta beslut 2018–06-05.

Beslutsunderlag

Motion externa utredningar för översyn av skolstrukturen, 2016-03-17
Bildningsutskottets protokoll 2018-05-21 § 30 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 132
Tjänsteskrivelse 2018-09-11
Bildningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 47

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad i och med skolutredningens påbörjade arbete.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 191 Dnr KS 2018-270

Jämställdhetsplan

Sammanfattning 

Kommunens gamla jämställdhetsplan uppfyller inte kraven på riktlinjer och 
rutiner som kommunen har för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier i verksamheten. Behov finns av kompletteringar 
och därav finns detta förslag. Jämställdhetsarbete är dessutom ett sätt att 
marknadsföra Eda kommun som arbetsgivarvarumärke.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-08-13
Jämställdhetsplan 2019-2021
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-19, § 60

Kommunstyrelsens beslut

Jämställdhetsplan för 2019-2021 antas.
____  

Beslutet expedieras till 

Personalchefen
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 192 Dnr KS 2018-52

Begäran om omföring av medel – Gunnarsbyskolans 
kök

Sammanfattning 

Vissa ombyggnader av lokaler måste göras i anslutning till 
Gunnarsbyskolans kök för att möta behoven av ökat antal portioner i 
Charlottenberg.

Omföring av medel från investeringsprojekt 1243 Centralkök Petersborg till 
ombyggnaden på Gunnarsbyskolan behöver göras. Totalt handlar det om 
800 000 kr som behöver omföras till det nya projektet.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-06-07
Ritning befintligt utseende
Förslagsritning 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-06-14, § 62
Förhandlingsprotokoll med Kommunal och Vision 2018-06-27
Förhandlingsprotokoll med Lärarförbundet 2018-09-13
Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning 2018-08-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omföra 800 000 kr från projekt 1243 
Centralkök Petersborg i 2018 års investeringsbudget till ombyggnaden av 
köket på Gunnarsbyskolan.
____  

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen
Kostchefen
Fastighetschefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 193 Dnr KS 2017-328

Motion om övergångsställe på Strandvägen, Åmotfors

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Eklund (S) att 
kommunen ser över möjligheten att åter anlägga ett övergångsställe på 
Strandvägen i Åmotfors.

Motionen föreslås att bifallas då ett övergångsställe omfattande skyltar och 
vägmålning, kan byggas till en relativt låg kostnad.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16 § 25
Motion, Socialdemokraterna 2017-12-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20 § 80

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till gatusektionen 
att anordna övergångsställe över Strandvägen i den förhöjda korsningen mot 
Vittenstensvägen.

Inlämnad motion bifalles där med. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 194 Dnr KS 2018-45

Motion om översyn av farthindren i Åmotfors

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Nilsson (SD) att det görs 
en översyn av farthindren i Åmotfors. Motionären tycker att alla så kallade 
s-farthinder byggs bort och eventuellt ersätts med fartgupp med två 
vägbanor.

Kommunen kan besluta om översyn, men har inte rådighet att besluta om 
åtgärder på Trafikverkets väg. Motionen föreslås därför att bifallas avseende 
översyn av farthinder, men avslås i övrigt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10 § 97
Motion från Sverigedemokraterna 2018-02-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 81

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att uppdra till gatusektionen 
att göra en översyn av farthindren i Åmotfors. Antalet farthinder och valet 
av typ av farthinder ska ses över. Slutsatserna från översynen ska förmedlas 
till väghållaren, Trafikverket.

Motionen bifalles där med avseende önskemålet om översyn av vilka 
farthinder som kan tas bort. Dock avslås motionen avseende önskemålet att 
s-farthindren byggs bort och eventuellt ersätts med fartgupp med två 
vägbanor, då kommunen inte har beslutsrätt på Trafikverkets väg.

____
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§ 195 Dnr KS 2018-265

Omföring av medel för skrapspel på 
avloppsreningsverk

Sammanfattning

Ett skrapspel i Åmotfors avloppsreningsverk har varit nödvändigt att byta ut. 
Åtgärden är av sådan ekonomisk storlek och varaktighet att den klassas som 
investering.

Kommunstyrelsen föreslås överföra 280 000 kr från projekt 1456, ”Gatu- 
och VA-sanering”, till byte skrapspel Åmotfors.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20 § 82

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om att överföra 280 000 kr från projekt 1456, 
”Gatu- och VA-sanering”, till byte skrapspel Åmotfors. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Tf Gatuchef
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§ 196 Dnr KS 2018-264

Omföring av medel från hall Lunden till utökat 
personalutrymme Lunden 

Sammanfattning

Det är verksamhetsmässigt lämpligt att driftansvarig/renhållningsansvarig är 
placerad på Lundens avfallsanläggning, vilket går i linje med behovet när 
den nya organisationen träder i kraft. För att möjliggöra placering vid 
Lundens avfallsanläggning, behöver en personalmodul etableras. Det är 
dock akut att lösa frågan då det råder platsbrist på kommunkontoret.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om omföring av investeringsmedel från 
projekt 1213, ”Isolering hall Lunden”, till personalmodul vid Lundens 
avfallsanläggning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20 § 83

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dan Säterman (S): ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring att 
bygga ut befintliga lokaler vid Lundens avfallsanläggning.

Annika Hugne (C): Kommunstyrelsen beslutar att överföra 150 000 kr från 
projekt 1213, ”Isolering hall Lunden”, till personalmodul vid Lundens 
avfallsanläggning. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. 
Ordföranden finner att ärendet ska av göras idag. 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska besluta enligt Annika 
Hugnes förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Annika Hugnes förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 150 000 kr från projekt 1213, 
”Isolering hall Lunden”, till personalmodul vid Lundens avfallsanläggning. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen 

Reservation 

Ola Dahlström (L), Hanna Andersson (M), Eva Karlsson (V), Birgitta 
Eklund (S), Tommy Glader (S), Dan Säterman (S) och Hans-Peter Jessen 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dan Sätermans förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 197 Dnr KS 2017-273

Godkännande av avsiktsförklaring, Riksväg 61

Sammanfattning

Kommunens handelsutveckling och den bild exploatörer har i framtiden 
innebär ett stort behov att planlägga för framtida etableringar.

Tillsammans med Trafikverket, Region Värmland och exploatörer inom 
handeln har kommunen tagit fram ett utkast till avsiktsförklaring. Denna 
syftar till att skapa en principöverenskommelse mellan parterna gällande 
ansvar och kostnader för infrastrukturåtgärder för att möjliggöra fortsatt 
handelsutveckling i Charlottenberg.

Avsiktsförklaringen har nu kompletterats med organisationsuppgifter samt 
en tillhörande kartbilaga.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-07
Utkast avsiktsförklaring reviderad 2018-06-26
Kartbilaga 2018-09-12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-09-20, § 84

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner kompletteringarna i avsiktsförklaringen och 
bifogad kartbilaga.

____
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§ 198 Dnr MN 2017-417

Ansökan om ändring av skjuttider för Torgilsruds 
jaktskyttebana

Ärendet utgår, då Torgilsrud VVOF har återkallat ansökan.

____  

Expedieras till 

Torgilsrud VVOF
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§ 199 Dnr KS 2018-253

Ny motion – fysisk aktivitet varje dag i skolan

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristdemokraterna genom 
Anders Gustafsson (KD) att fysisk aktivitet varje dag införs i alla skolor i 
Eda kommun.

Beslutsunderlag

Motion 2018-08-27
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-26 § 94

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av motionen och överlämnar den till 
bildningsutskottet för beredning.

___ 

Beslutet expedieras till

Motionären
Verksamhetschef bildning
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§ 200 Dnr KS 2018-233

Nytt medborgarförslag – sommarrodelbana i Valfjället

Sammanfattning

I ett medborgarförslag lämnas förslaget att kommunen behöver undersöka 
möjligheten att bygga en sommarrodelbana i Valfjället.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-08-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-26 § 95

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av medborgarförslaget och överlämnar det 
till allmänna utskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Fritids- och kulturchefen
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§ 201 Dnr KS 2018-262

Nytt medborgarförslag om bowling i Eda kommun

Sammanfattning

I ett medborgarförslag önskas en bowlingbana i Eda kommun.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-09-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-26 § 96

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av medborgarförslaget och överlämnar det 
till allmänna utskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren
Fritids- och kulturchefen
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§ 202 Dnr KS 2018-274

Ny motion om 6 timmars arbetsdag

Sammanfattning

Vänsterpartiet genom Patric Carlsson (V) föreslår att ett projekt med start 
2019-06-01 genomförs i kommunen med 6 timmars arbetsdag/30 timmars 
arbetsvecka med bibehållen lön på en arbetsplats med högre sjukfrånvaro än 
genomsnittet i kommunen. Efter projekttidens slut skall effekterna noggrant 
utvärderas och läggas till grund för bedömning huruvida 
arbetstidsförkortningen skall fortlöpa, permanentas, utvidgas eller avslutas. I 
projektgruppen ska det ingå politiker, en från varje parti, personal från 
berörda yrkesgrupper, fackliga organisationer och personalkontoret.

Beslutsunderlag

Motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-26 § 98

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av motionen och överlämnar det till 
allmänna utskottet för beredning.

____

Beslutet expedieras till 

Motionären
Personalchefen
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§ 203 Dnr KS 2018-275

Ny motion om avskaffande av delade turer

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet genom Patric 
Carlsson (V) att förvaltningen får i uppdrag att starta ett projekt på lämplig 
arbetsplats med avskaffande av delade turer som må1 i hela kommunen. I 
projektgruppen ska det ingå politiker, en från varje parti, personal från 
berörda yrkesgrupper, fackliga organisationer och personalkontoret.

Beslutsunderlag

Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-26 § 99

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av motionen och överlämnar den till 
allmänna utskottet för beredning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Motionären
Personalchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 204 Dnr KS 2017-299

Permutation av Karin och Henning Erikssons stiftelse

Sammanfattning 

Kommunledningsstaben har utrett ärendet om permutation av Karin och 
Henning Erikssons stiftelse ”Hälletorpet”. 

Kommunens önskar avyttra fastigheten eftersom den är i behov av 
omfattande renovering och utgör en ekonomisk belastning för kommunen. 
Kammarkollegiet har i en skrivelse till kommunen begärt in kompletteringar 
i ärendet och därför lyfts ärendet igen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-28 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in en komplettering i 
permutationsansökan till Kammarkollegiet gällande Karin och Henning 
Erikssons stiftelse. 

Nuvarande föreskrifter: Fastigheten Hälle 1:50 skall tillfalla Köla kommun 
på villkor att fastighetens byggnader användas till semesterhem för mindre 
bemedlade och lämpliga delar av fastigheten i övrigt till fritidsområde." 

Yrkanden:

Kommunstyrelsen ansöker till Kammarkollegiet om att få avyttra fastigheten 
Hälle 1:50 och att tillföra medel från fastighetsförsäljningen till Karin och 
Henning Erikssons stiftelse. På detta sätt kan testatorns vilja att höja 
livskvalitén för mindre bemedlade tillgodoses på ett bättre sätt. Stiftelsens 
ändamål behöver ändras så att stiftelsens avkastning och kapital används till 
att lämna bidrag till mindre bemedlade i fd Köla kommun för 
semesterboende och till främjande av fritidsliv. 

Skäl till ansökan: 

Förutom de tidigare anförda skälen anser kommunstyrelsen att medel som 
flyter in i stiftelsen efter fastighetsavyttringen inte beräknas vara så stora 
belopp att det kommer att generera någon större avkastning. Utifrån dagens 
ränteläge blir det svårt att få en betydande avkastning då tillgångarna i 
stiftelsen inte är så stora. Kommunstyrelsen befarar att avkastningen i stora 
delar kommer att gå till förvaltningskostnader. Att använda stora delar av 
avkastningen till att betala förvaltningskostnader främjar inte ändamålet 
med stiftelsen. Om ändamålen med stiftelsen ändras så att både 
avkastningen och kapital kan användas till utdelning kan stiftelsen verka 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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enligt testatorns vilja. 
____  

Beslutet expedieras till 

Kammarkollegiet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 205 Dnr KS 2018-205

Utbetalning av partistöd

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 4 § 29-32 har kommuner rätt att ge partistöd till 
de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014-08-18 § 85 regler för partistöd som 
reglerar hur partistödet ska betalas ut till representerade partier i 
kommunfullmäktige.

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts till att stärka sin ställning i den kommunala demokratin och till 
politisk verksamhet med anknytning till Eda kommun. Den skriftliga 
redovisningen ska gälla perioden 1 januari -31 december och inlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter. 

Beslutsunderlag

Redovisning från Liberalerna
Redovisning från Hela Edas Lista
Redovisning från Socialdemokraterna
Redovisning från Centerpartiet
Redovisning från Moderaterna
Redovisning från Sverigedemokraterna
Redovisning från Kristdemokraterna
Redovisning från Vänsterpartiet
Regler för partistöd
Kommunledningsstabens PM 2018-09-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningarna.

2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2017 utbetalas till de partier 
som har inkommit med en skriftlig redovisning.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 206

Information

Kommunchefen informerade om 

• Svenskt näringslivs rankning där kommun klättrar 9 placeringar.

• Kostnadsutjämningsutredningen

Annika Hugne (C) ställer en fråga om kommunens överenskommelse med 
en grupp företagare som under en två års period ska utreda framtiden för 
Noresunds herrgård.

____
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§ 207

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 beslut att redovisa från sammanträdet 2018-09-19.

Beslut inom kommunledningsstaben 

Inga beslut att redovisa

Beslut i bildningsutskottet

2018-09-17

§ 48 Svar på ansökan om kompletterande bidrag till gymnasielever

Beslut inom verksamhetsområde bildning

Verksamhetschef IE beslut om inackorderingstillägg samt yttrande till 
skolinspektionen 2018-09-01–2018-09-30

Förskolechef MS anställningsbeslut 2018-07-21–2018-10-01

Förskolechef KL anställningsbeslut 2018-07-21–2018-10-01

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet

2018-09-20

§ 85 Tranan 7, Höglundavägen 21, ansökan om nybyggnad av carport

§ 86 Grindarna 2, Järnvägsgatan 35, ansökan om bygglov för carport

§ 87 Mården 5, Mårdgatan 1,ansökan om tillbyggnad av enbostadshus

§ 88 Sluttningen 1, prövning av synpunkt på vattenproblem

§ 89 Sluttningen 3, prövning av synpunkt på garage

§ 90 Kärleken 18, Storgatan 15 A, ansökan om ändrad användning

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad

Inga beslut att redovisa

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut i vårdutskottet

2018-09-18

§ 148 Akut behov av demensvårdplatser

§ 150 Serviceboendet Svanen

§ 153 Föreningsbidrag 2018

§ 155 Uppdatering kring två individärenden inom LSS

§ 156 Överflyttning av ärende till Botkyrka kommun

§ 157 Ansökan om vård enligt 2 § LVU

§ 158 Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL

§ 159 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU

§ 160 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 161 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

§ 162 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Inga beslut att redovisa

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 208 Dnr KS 2018-280

Revidering av instruktion för kommunfullmäktiges 
beredningar

Sammanfattning 

Efter diskussioner vid kommunfullmäktiges gruppledarmöte har önskemål 
framkommit om att revidera instruktion för kommunfullmäktiges 
beredningar så att valberedningen består av en från varje parti som finns 
representerat i kommunfullmäktige. Kommunledningsstaben har skrivit 
fram detta ärende för beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag

Reviderad instruktion för kommunfullmäktiges beredningar
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-28

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reviderat styrdokument instruktioner för 
kommunfullmäktiges beredningar, med förändringen: 

Valberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige samt en ersättare från detsamma.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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