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Närvarolista

Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 227
Anders Gustafsson (KD) ersättare för Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) § 227
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista)
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Johanna Söderberg (C)
Sylvia Jonasson (C) ersättare för  Annika Hugne (C) § 225-258
Annika Hugne (C) § 259 (kl 13.00-14.20)
Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S)
Dan Säterman (S)
Birgitta Eklund (S)
Lena Olsson (S) § 225-248 (kl 9.00-11.00) 
Christina Säihke (S) ersättare för Lena Olsson (S) § 249-259
Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 225-229, 259
Martin Bollner, ekonom § 225-229, 259
Elin Fredriksson, samhällsplanerare § 225-232
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 225-235, 259
Mats Rydström, miljöchef § 229-238
Ingrid Elmgren verksamhetschef bildning § 259
Jessica Rydström, personalchef § 259
Lars Näsström, konsult PwC § 259
Tommy Glader (S) ej tjänstgörande ersättare
Anders Gustafsson (KD) ej tjänstgörande ersättare ej § 227
Christina Säihke (S) ej tjänstgörande ersättare § 225-248
Sofia Skönnbrink (S) ej tjänstgörande ersättare § 259
Gun Andersson (M) ej tjänstgörande ersättare § 259

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 225 Dnr KS 2018-297

Svar på granskning av delårsbokslut per 2018-08-31

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
delårsbokslut per 2018-08-31 med prognos för helåret. Efter genomförd 
granskning lämnas följande bedömning:

”Vår översiktliga analytiska granskning av delårsrapporten tyder på en i allt 
siffermässig rapportering, i överensstämmelse med lag och god sed på 
området. Delårsrapportens innehåll kan dock förbättras och följer inte fullt 
ut de krav som ställs i lagen om kommunal redovisning samt de krav som 
ställs i Rådet för Kommunal Redovisnings Rekommendation 22 som utgör 
god sed inom området.

Kommunen redovisar i delårsrapporten utfallet av sina tre 
kommunövergripande finansiella mål för 2018. Dessa utgör:

• Under perioden 2018-2020 skall verksamheternas nettokostnader 
inklusive avskrivningar inte överstiga 97,5 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Det övergripande målet avseende 
verksamheternas nettokostnader kommer inte att kunna uppnås 
under det enskilda året 2018.

• Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara 
lägre än 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för året, - 12,5 mnkr.  
Därmed kommer kommunen inte klara det finansiella målet om ett 
överskott om 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Kommunens låneskuld skall inte öka. Kommunen har inte tagit upp 
några nya lån under 2018, målet är således uppfyllt i 
delårsbokslutet. Ingen prognos för resterande år lämnas i 
delårsrapporten.

Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av de 
finansiella målen som överensstämmer med ovan men gör ingen samlad 
bedömning. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt delårsrapporten 
inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.”

Kommunledningsstaben har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort 
sett de åsikter och slutsatser som framkommer. Kommunstyrelsen 
behandlade delårsbokslutet under oktober och har delat ut uppdrag till 
förvaltningen att vidta åtgärder, förutom skolutredning och 
vårdtyngdsmätning, för att snarast anpassa verksamheten till den av 
fullmäktige fastställda budgetramen. Sedan tidigare gäller restriktivitet 
avseende anställningar och inköp.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-13
Granskning av delårsbokslut 2018-10-02
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 73

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort sett 
de åsikter och slutsatser som framkommer. Kommunstyrelsen behandlade 
delårsbokslutet under oktober och har delat ut uppdrag till förvaltningen att 
vidta åtgärder, förutom skolutredning och vårdtyngdsmätning, för att snarast 
anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda budgetramen. Sedan 
tidigare gäller restriktivitet avseende anställningar och inköp.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

7(48)
Sammanträdesdatum

2018-12-04

§ 226 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 

oktober

Redovisning 
tom oktober

Avvikelse 
tom oktober

% av budget

Kommunlednings-
staben

45 550 41 728 3 822 91,6 %

Bildning 169 126 177 130 - 8 004 104,7 %

Samhällsbyggnad 37 880 40 908 - 3 028 108,0 %

Vård och stöd 158 991 163 338 - 4 347 102,7 %

Verksamheterna 
totalt

411 547 423 104 - 11 557 102,3 %

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter oktober 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 74
Bildningsutskottets protokoll 2018-11-19, § 52
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 119
Vårdutskottets protokoll 2018-11-20, § 183

Kommunstyrelsens beslut 

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

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 227 Dnr KS 2018-334

Anhållan om kapitaltäckningsgaranti från Valfjället 
Skicenter AB

Sammanfattning 
Valfjället Skicenter AB har inkommit med en skrivelse om 
kapitaltäckningsgaranti från Eda Kommun. En garanti innebär att om 
aktiekapitalet förbrukas till mer än 50 % så skjuter ägaren till medel. 
Kapitaltäckningsgarantin föreslås vara villkorad vilket innebär att den ska 
återbetalas när det är möjligt enligt gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-20 
Skrivelse från Valfjället Skicenter AB 2018-11-18
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 82

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans-Peter Jessen (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta om att inte bevilja Valfjället Skicenter AB en 
kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig t o m 2020-12-31.

Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans Nilsson (Hela Edas Lista): 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att bevilja 
Valfjället Skicenter AB en kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig t o m 
2020-12-31.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att bevilja 
Valfjället Skicenter AB en kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig t o m 
2020-12-31.

____

Jäv

Bertil Börjesson (HEL) deltar inte i handläggningen av detta ärende på 
grund av jäv. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

9(48)
Sammanträdesdatum

2018-12-04

Reservation
Hans-Peter Jessen (S), Dan Säterman (S), Birgitta Eklund (S), Lena Olsson 
(S), Hanna Andersson (M) och Ola Dahlström (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 228 Dnr KS 2018-354

Borgensram för Teknik i Väst AB

Sammanfattning 
Arvika kommun kommer snart att besluta om borgensramar för de 
kommunala bolagens lånebehov.

För Teknik i Väst AB föreslås en borgensram på 36 mnkr vilket motsvarar 
90 % av de 40 mkr som Teknik i Väst kan komma att behöva låna för inköp 
av maskiner, verktyg och fordon från Arvika Teknik och från Eda kommun 
med förnyelse av fordon enligt rullande fordonsplan.

Eda kommun behöver då ta motsvarande beslut för sin ägarandel (10 %) 
motsvarande 4 mnkr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-15
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 120

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Eda kommun, såsom för egen skuld ingår 
borgen om 4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Edas andel i 
Teknik i Väst AB. 

____ 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 229 Dnr KS 2018-339

Anhållan om omföring av medel för hjullastare vid 
Lunden avfallsanläggning

Sammanfattning 
Vid avfallsanläggningen vid Lunden mottas dagligen avfall från 
verksamheter i Eda kommun och i viss mån från närliggande kommuner. 
Hjullastare av märket Volvo L120 används för att klara den dagliga 
hanteringen av inkommet avfall. Lundens verksamhet är helt beroende av en 
fungerande hjullastare bl.a för tömning containers vid återvinningscentralen 
och mottagandet av aska från Åmotfors Energi AB.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-30
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 117

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Säterman (S): Ärendet avslås och ärendet får väckas  för handläggning  
i nya bolaget Teknik Väst AB.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet avslås och ärendet får väckas  för handläggning i nya bolaget 
Teknik Väst AB.

____

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 230 Dnr KS 2018-341

Del av Södra Ämterud 1:74, förfrågan om 
fastighetsförvärv

Sammanfattning 
Eda kommun har fått en förfrågan från Sören och Annika Lindahl om att 
förvärva del av fastigheten Södra Ämterud 1:74 i Charlottenberg, 198 m², 
för att reglera marken till Spiggen 7, för en köpeskilling om 50 kr/m². 
Spiggen 7 ägs av Sören och Annika Lindahl.

Förutsättningar

Fastigheten del av Södra Ämterud 1:74, area 198 m², omfattas av 
stadsplanen 17-CHA-314, bostadsområde.

Beslutsunderlag
Förfrågan inkom till kommunen 2018-10-23.
Stadsplan 17-CHA-314.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 109

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Sören och Annika Lindahl får förvärva del av 
Södra Ämterud 1:74 efter fastighetsreglering för en köpeskilling av 50 
kr/m². Förrättningskostnaden betalas av Sören och Annika Lindahl.

Beslutet kan överklagas.

____

Beslutet expedieras till 

Annika och Sören Lindahl
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 231 Dnr KS 2018-342

Sylen 1 m fl, förfrågan om fastighetsförvärv

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2018-04-10 § 86 beslutat att Thomas Portén 
får förvärva del av Mellbyn 1:184 efter avstyckning för 25 kr/m² och Sylen 
1 i utbyte mot att Eda kommun förvärvar del av Morast 1:75 utan 
köpeskilling, när avstyckning har skett. Finansiering sker genom 
ianspråktagande av kommunens egna kapital.

Ändring av beslutet Eda kommun har nu fått en förfrågan från Thomas 
Portén om att förvärva del av fastigheten Mellbyn 1:184, efter en 
fastighetsreglering för 25 kr/m² och Sylen 1 för en kostnad av 10 kr/m².

Förutsättningar Fastigheten del av Mellbyn 1:184, area ca 11749 m², och 
Sylen 1, area 13343 m² omfattas av detaljplanen 1730-P02/38, 
småindustriområde.

Beslutsunderlag
Förfrågan inkom till kommunen 2018-10-11
Detaljplan 1730-P02/38
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 112

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 § 86 återkallas.

2. Kommunstyrelsen beslutar att Thomas Portén får förvärva del av 
Mellbyn 1:184 efter fastighetsreglering för 25 kr/m² och Sylen 1 för 
en kostnad av 10 kr/m². Thomas Portén betalar 
förrättningskostnaden.

Beslutet kan överklagas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Thomas Portén
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 232 Dnr KS 2014-32

Detaljplan för Tallmon-Morast, Charlottenberg, 
godkännande av granskningsutlåtande och 
antagandehandlingar

Sammanfattning 
En detaljplan har tagits fram för Tallmon-Morast, Charlottenberg. Syfte med 
planen är att möjliggöra en lokalgata och vägbro med separat gång- och 
cykelväg för trafik mellan Tallmo- och Morastområdet. Planen syftar också 
till att säkerställa rätten att bygga samman handelshusen över Vrångsälven. 

Handlingar har varit utställda för granskning mellan 2018-07-31 till 2018-
08-31 och inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande 
där kommunen tagit ställning till dessa. Utifrån dessa ställningstaganden har 
antagandehandlingar tagits fram. Kostnader och ansvar för planens 
genomförande regleras enligt exploateringsavtal.

Beslutsunderlag
Plankarta, antagandehandling 2018-11-07
Planbeskrivning, antagandehandling 2018-11-07
Granskningsutlåtande 2018-09-07
Exploateringsavtal med bilaga 3- 4 2018-09-29
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 116

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet samt 
antagandehandlingarna och föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen.

____ 
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§ 233 Dnr KS 2018-170

Motion om handlingsplaner för bortforsling av bilvrak 
och långtidsparkerade bilar

Sammanfattning 
Dan Säterman (S) har inkommit med en motion om handlingsplaner för 
bortforsling av bilvrak och långtidsparkerade bilar.

Motionen består av två delar:
1. Att kommunstyrelsen ger bostadsbolaget i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan för att få bort bilvrak från bolagets parkeringsytor.
2. Gatusektionen tar fram en handlingsplan för bortforsling av 
långtidsparkerade bilar och bilvrak som är parkerade på gatumark och 
kommunens parkeringsplatser.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-15
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-14 § 164
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-30 § 72
Inlämnad motion från Dan Säterman (S) 2018-03-18
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 118

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles till sin helhet.
____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 234 Dnr MN 2017-559

LOVA bidrag för inventering av enskilda avlopp

Sammanfattning
I miljösektionens behovsutredning för perioden 2019-2021 har ett 
underskott om 2,5 tjänst redovisats för att kunna utföra all den tillsyn som 
förväntas. Av de 2,5 tjänsterna är det beräknat en heltidstjänst för att kunna 
inventera enskilda avlopp i enlighet med HAV:s rekommendationer.

Alternativet till Inventeringen enligt HAV:s rekommendationer är att nyttja 
det erhållna LOVA-bidraget under en treårsperiod och på så sätt finansiera 
en heltid under perioden.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll KSSU Dnr KS 2018-52
Länsstyrelsens beslut - Ansökan om LOVA-bidrag Dnr MN 2017-559

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utnyttja det beviljade LOVA-bidraget om 
1 074 000 kr för inventering av enskilda avlopp.

____  

Beslutet expedieras till 

Miljöchefen
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§ 235 Dnr MN 2018-550

Behovsutredning miljösektionen

Sammanfattning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.

I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och 
de resurser som krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen efterlevs 
inom alla led i livsmedelsproduktionen, vilket ska framgå i en årlig 
kontrollplan som ska fastställas av myndigheten.

Miljösektionen behovsutreder samtliga tillsynsområden som sektionen 
ansvarar för enligt lagstiftning och kommunens reglemente.

I grunden används en modell framtagen av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

Som underlag till behovsutredningen har förvaltningen använt nationella 
och regionala miljömål, sin egen omvärldsbevakning och omvärldsanalys, 
verksamhetsregistret (Ecos), tidsredovisning, tidigare års mål, tidigare års 
redovisning av tillsynsbehov, taxor, tidigare tillsynsplaner m.m.

Beslutsunderlag
Miljösektionens rapport 2018-11-21 
Behovsutredning miljösektionen 2019-2021
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 121

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av behovsutredning för miljösektionen.
____  

Beslutet expedieras till

Miljöchefen
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§ 236 Dnr KS 2018-52

Omföring av ej påbörjade/använda investeringsmedel 
samt äskande om ytterligare medel för inköp av 
förskolemoduler

Sammanfattning 
Det saknas fortfarande förskoleplatser och därför så har det upphandlats 
moduler med placering i Charlottenberg kvarteret Uttern. Kostnaden 
beräknas överstiga det av kommunfullmäktige avsatta investeringsmedlet 
till förskoleprojektet. Därför föreslås en omföring från nedanstående två 
projekt då vi ser att dessa inte kommer att aktualiseras i närtid.

1252 Tillbyggnad Deldalen 1 Åmotfors omföres 1 000 tkr då vi inte har fått 
beställning av hyresgästen att uppföra staket.

1265 Utbyggnad infocenter omföres 1 000tkr, med anledning av att Eidskog 
kommun inte har avsatt medel till en utbyggnad av infocenter.

Det behöver även tillskjutas ytterligare medel om 500 000 kr då 
totalkostnaden för moduler och etablering vid Kvarteret Uttern kostar ca 2,5 
miljoner kronor mer än de av kommunfullmäktige beviljade medlen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-15
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 80
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 124

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
om att överföra 1 000 tkr från projekt 1265 Utbyggnad infocenter  till 
projekt 1237 Förskolan Hjorten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att tillskjuta 
ytterligare 1500 tkr till projekt 1237 Förskolan Hjorten.

Verksamheten får i uppdrag att utreda möjligheten till fastighetsreglering 
inom kvarteret Uttern.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att 

överföra 1 000 tkr från projekt 1265 Utbyggnad infocenter  till 
projekt 1237 Förskolan Hjorten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(48)
Sammanträdesdatum

2018-12-04

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att 
tillskjuta ytterligare 1500 tkr till projekt 1237 Förskolan Hjorten.

3. Verksamheten får i uppdrag att utreda möjligheten till 
fastighetsreglering inom kvarteret Uttern.
____ 
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§ 237 Dnr MN 2018-552

Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Sammanfattning 
Gällande taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel har inte 
anpassats till prisutvecklingen sedan 2013. En omräkning av kostnader har 
dessutom skett i enlighet med SKL:s förslag till beräkning av timavgift för 
livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-21 
Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen 20130620 – SKL
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 125

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

I gällande taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
ersätts texten i 4 och 6 §§ med följande lydelse som träder i kraft 2019-
01-01:

4 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att 
höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 210 kronor per 
timme kontrolltid för planerad offentlig kontroll och 1 045 kronor per 
timme vid extra offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till 
den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till 
faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
styrelsen har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, ärendeberedning i ärendet samt 
föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
____ 
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§ 238 Dnr MN 2018-551

Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv 
och opartiskhet inom miljösektionens verksamhet

Sammanfattning
Inom det offentliga handläggs ärenden som ofta har stor betydelse för 
enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att en tjänsteman 
aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, nämnders 
eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd
eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Syftet med denna handlingsplan är att identifiera och förebygga sådana 
situationer där det kan uppstå intressekonflikter, opartiskhet och jäv i 
myndighetens handläggning. Det är också att säkerställa en rättssäker 
kvalitet för handläggningen i enlighet med lagstiftningens krav.

Beslutsunderlag
Miljösektionens rapport 2018-11-20 
Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet inom 
miljösektionens verksamhet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-22, § 126

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, 
jäv och opartiskhet inom miljösektionens verksamhet.
____  

Beslutet expedieras till 

Miljöchefen
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§ 239 Dnr KS 2018-323

Fast månadsavgift gällande kost för boende med 
särskild service för vuxna enligt LSS § 9:9

Sammanfattning
På ”boende med särskild service för vuxna” enligt LSS § 9:9 görs matinköp 
gemensamt. Den totala inköpskostnaden per månad fördelas på brukarna 
utifrån närvaro vid måltider. Det administrativa arbetet kring brukarnas 
debitering är tidskrävande och innebär risker för feldebitering då den sker 
manuellt. Dagens tillvägagångssätt innebär även stora kostnadsvariationer 
från månad till månad vilket leder till svårigheter för anhöriga och gode män 
att planera brukarens privata ekonomi. Systemet upplevs även otydligt då 
matsituationen och därmed kostnaderna varierar mellan kommunens boende 
– Svanen, Åsen och Måsen. Nu föreslås en fast månadsavgift gällande kost 
för boende med särskild service för vuxna enligt LSS §9:9 för respektive 
boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-26
Bilaga 1 – Måsen
Bilaga 2 – Åsen
Bilaga 3 – Svanen
Vårdutskottets protokoll 2018-11-20, § 184

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En fast avgift införs för kost på respektive boende – Svanen, Åsen och 
Måsen - enligt upprättat förslag på månadsavgift för respektive boende.

____
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§ 240 Dnr KS 2018-324

Avgifter inom vård och stödverksamheten 2019

Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av vård och stöd verksamhetens tre 
avgiftshandläggare och central administratör har sett över avgifter, nya 
tillägg och revideringar samt riktlinjer för handläggningen. Adjungerade har 
varit verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Information 
om riktlinjer och avgiftsnivåer har inhämtats från olika kommuner i Sverige. 
Föreslagna avgifter ligger vid jämförelse runt medel av vad kommunerna tar 
ut av brukaren. Genomgång har gjorts av samtliga avgifter och justeringar 
har gjorts så att dessa ligger inom kommunens självkostnad och/eller följer 
den nivå som andra aktörer beslutar om (t.ex. regeringen, Värmlandstrafik 
AB, Konsumentverket, Eda Bostads AB-hyresgästföreningen). 
Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr, en höjning med 1 000 kr.

Nya avgifter som föreslås är:

• Tillsynskamera, engångsavgift installation samt månadskostnad

• Revideringar som föreslås är:

• Kostavgift i särskilt boende, korttidsboende och ordinärt boende

• Förtydligande om näringsdryck som tillägg till ordinarie kost

• Förtydligande om leverans av Apodosrullar i ordinärt boende

• Förtydligande om kostavgift i bostad med särskild service för vuxna 
LSS

• Förtydligande om fritidsresor inom LSS

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2018-11-13
Styrdokument ”Riktlinjer avgifter inom vård och stöd”
Styrdokument ”Avgifter inom vård och stöd 2019”
Vårdutskottets protokoll 2018-11-20, § 187

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna revideringar i styrdokumenten 
”Riktlinjer avgifter inom vård och stöd” och ”Avgifter inom vård och stöd 
2019”. Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

____
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§ 241 Dnr KS 2018-336

Verksamhetschef enligt 4 kap § 2 Hälso- och 
sjukvårdslagen inom vård och stöd

Sammanfattning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 4 kapitlet 2 § HSL, ska vårdgivaren 
(kommunstyrelsen) utse en verksamhetschef för hälso- och sjukvården som 
svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet 
av vården samt främjar kostnadseffektiviteten. Inom verksamhetsområde 
vård och stöd bedrivs hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen, LSS och 
socialpsykiatrin. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 79

Kommunstyrelsens beslut
May Hansson utses till verksamhetschef enligt 4 kapitlet 2 § hälso- och 
sjukvårdslagen för äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri inom 
verksamhetsområde vård och stöd till och med 2019-02-03. 

Malin Eklund utses till ny verksamhetschef enligt 4 kapitlet 2 § hälso- och 
sjukvårdslagen för äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri inom 
verksamhetsområde vård och stöd från och med 2019-02-04. 

____  

Beslutet expedieras till 

May Hansson
Malin Eklund
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

25(48)
Sammanträdesdatum

2018-12-04

§ 242 Dnr KS 2018-319

Förslag till reseersättning/anslutningsbidrag för 
gymnasieelever

Sammanfattning 
Elever i gymnasieskola har enligt ”Lag om skyldighet att svara för vissa 
elevresor” (1991:1110) rätt till skolskjuts om avståndet mellan hem och 
skola så kräver. I de fall elever i  gymnasieskola inte har möjlighet att nyttja 
befintliga skolskjutsar, finns möjlighet att istället ge kontant reseersättning 
med olika schablonbelopp beroende på avstånd mellan hem och skola. 
Beslut om ersättningens storlek beslutas av respektive kommun, och för 
2018 har Eda kommun ersättningsnivåer som är likalydande med beloppen i 
Arvika kommun. Ersättningen föreslås att höjas med 3% för 2019, vilket 
även föreslås i Arvika kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-02
Bildningsutskottets protokoll 2018-11-19, § 54

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås att fastställa reseersättning/anslutningsbidrag 
till elever i respektive gymnasieskola som inte har möjlighet att nyttja 
ordinarie skolskjuts med gällande avståndsregler enligt nedan:

- Bidrag - enskild anslutningsresa till buss/tåg: 221kr/mån (minst 6km)

- Kontant reseersättning - elev som inte kan åka med buss/tåg enligt tabell:

Avstånd skola-bostad (enkel väg) minst Kr/mån

6km 462

13km 596

19km 743

27km 915

36km 1082

46km 1242

____

Beslutet expedieras till 

Skolskjutssamordnare
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§ 243 Dnr KS 2018-320

SMARTIS – fysisk aktivitet i skolan

Sammanfattning 
Eda kommuns skolelever uppger att de i låg utsträckning är fysiskt aktiva 
och många mellanstadieelever uppger att de inte äter frukost och sover 
dåligt. ELSA-siffrorna visar även att Eda-elever ligger högt när det gäller 
övervikt och fetma. Erfarenheten av SMARTIS-satsningen under de 12 år 
som verksamheten mer eller mindre arbetat med modellen, visar att det 
krävs ett politiskt beslut för att alla elever i Eda ska få del av modellen. 
Eftersom vi eftersträvar en jämlik hälsa för våra invånare vill vi se att 
konceptet körs i alla skolor och i alla klasser. SMARTIS-konceptet finns 
klart att användas med styrgrupp, arbetsgrupp samt metodstöd. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-10-14
Bildningsutskottets protokoll 2018-11-19, § 55

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att grundskolan i Eda arbetar med SMARTIS - 
fysisk aktivitet i skolan. Beslutet säkerställer att alla elever i Eda får rätt till 
schemalagd fysisk aktivitet alla dagar i så stor omfattning som möjligt.

____ 

Beslutet expedieras till 

Grundskolerektorer
Verksamhetschef bildning
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§ 244 Dnr KS 2018-253

Svar på motion angående fysisk aktivitet i skolan varje 
dag

Sammanfattning 
I motion 2018-08-27 (§199) till kommunfullmäktige föreslår Anders 
Gustafsson (KD) att fysisk aktivitet införs varje dag i alla skolor i Eda 
kommun. Genom konceptet ”SMARTIS – fysisk aktivitet i skolan” har 
kommunen tidigare delvis arbetet med daglig fysisk aktivitet som mål. För 
att få en likvärdighet mellan skolorna i kommunen och samtidigt poängtera 
vikten av rörelse och fysisk aktivitet för alla elever, föreslås 
Kommunstyrelsen besluta att införa ”SMARTIS”-konceptet för alla 
kommunens skolor i beslut 2018-12-04. I det fall Kommunstyrelsen fattar 
detta beslut, ligger det helt i linje med motionärens förslag.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-06
Tjänsteskrivelse 2018-10-14
Bildningsutskottets protokoll 2018-11-19, § 56

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka motionen i det fall 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 fattar beslut i enlighet med förslaget att 
grundskolan i Eda ska arbeta med SMARTIS - fysisk aktivitet i skolan. 

____
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§ 245 Dnr KS 2018-328

Uppstart av vuxenutbildning, Eda Musikskola

Sammanfattning 
Eda Musikskolas ledning vill i framtiden även erbjuda vuxna, d.v.s. 
personer äldre än 19 år, att få börja i musikskolan. Detta tillämpas redan i 
mån av plats på många av landets kultur/musikskolor. Anledningen till att 
Eda Musikskola önskar införa vuxenundervisning är att vi märkt ett ökat 
intresse bland de vuxna i kommunen. Vi ser det även som ett sätt att 
engagera de vuxna tillsammans med barnen och att skapa en större kulturell 
miljö kring de barn som redan går i musikskolan. Vi ser det också som en 
möjlighet att stärka musikskolans intäkter då de äldre är en mer köpstark 
grupp. Vi vill därför föreslå en högre taxa för vuxna än för barn. Den 
föreslagna taxan är 1100 kr/ termin. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Bildningsutskottets protokoll 2018-11-19, § 58

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner musikskolans uppstart av vuxenundervisning 
och i samband med detta även fastställer en taxa på 1 100 kr/termin.  

____ 
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§ 246 Dnr KS 2018-93

Motion – skidspår runt skolorna

Sammanfattning 
Stefan Nilsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
Eda kommun kör upp skidspår runt kommunens skolor där det finns 
möjlighet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2018-10-22 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 § 99
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-28 §39
Inlämnad motion från Stefan Nilsson (SD) 2018-03-13
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 78

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att 
ge Fritids- och kulturavdelningen i uppdrag att svara för 
skidspårsprepareringen vid de skolor som har behov av det. 

____
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§ 247 Dnr KS 2018-337

Skolchef enligt skollagen 2 kap 8a§

Sammanfattning 
Enligt ny bestämmelse i skollagens 2 kap. 8a§ ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 77

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att chefen för Bildning, Ingrid Elmgren, utses till 
skolchef enligt skollagens 2 kap 8 a§. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning
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§ 248 Dnr KS 2018-335

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och 
sjukvårdlagen för den medicinska och psykologiska 
elevhälsan

Sammanfattning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 4 kap 2 § HSL ska vårdgivaren 
(kommunstyrelsen) utse en verksamhetschef för hälso- och sjukvården som 
svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet 
av vården samt främjar kostnadseffektiviteten. Ansvar för den hälso- och 
sjukvård som bedrivs inom den medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan ligger inom verksamhetsområde bildning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-09 
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 80

Kommunstyrelsens beslut
Ingrid Elmgren utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och 
sjukvårdslagen för den medicinska elevhälsan och den psykologiska 
elevhälsan inom verksamhetsområde bildning.

____ 

Beslutet expedieras till 

Ingrid Elmgren
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§ 249 Dnr KS 2018-295

Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020 för 
Värmlands län

Sammanfattning 
Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen Värmland att förlänga 
genomförandet av det regionala serviceprogrammet till 2020 (tidigare 2014-
2018). Länsstyrelsen har beslutat att revidera serviceprogrammet i samband 
med beslutet om förlängd genomförandeperiod. 

Det regionala serviceprogrammet beskriver hur Länsstyrelsen Värmland, 
Region Värmland, länets kommuner samt berörda föreningar och företag 
gemensamt ska samverka för att bevara och utveckla service på 
landsbygden. Programmet formulerar mål för arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020 för Värmlands län
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 76

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande svar på remissen:

Kommer den regionala processen för god serviceutveckling, enligt avsnitt 7, 
att fungera och ge resultat?

• Att flera regionala aktörer ansvarar för landsbygdsfrågor (Region 
Värmland och Länsstyrelsen) riskerar att försvåra samverkan och 
skapar otydlighet. Det vore önskvärt med regional koordinering, dvs 
en samlad kontakt mot kommunerna.

• Eda kommun ser det som önskvärt att Region Värmland också 
behåller det samordningsansvar mot företagen som Länsstyrelsen 
idag har och att representant från kommunen inkluderas i nätverk 
och planering av lokala möten. 

• Eda kommun är positiva till tanken om samverkansråd för 
landsbygdsutveckling, att partnerskap för kommersiell service 
fortsätter samt att det tagits fram en vägledning för kommunal 
serviceplan.

• Det är inte säkert att livsmedelsföretagen kommer att finnas kvar på 
utpekade serviceorter framöver. Branschen för närodlat och 
möjlighet till etablerade servicepunkter inom dessa näringar borde 
beaktas ytterligare i serviceplanen. 
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• Eda kommun ser också att dagens situation med olika distributörer 
av post- och pakettjänster som levereras till samma orter inte är en 
klimatmässigt hållbar lösning.

Är målen i avsnitt 8 relevanta? 
• Eda kommun uppfattar att uppsatta mål är relevanta och viktiga.

Är prioriteringarna rätt när det gäller riktlinjer för stöd, avsnitt 9?
• Eda kommun ställer sig tveksamma till att företag/organisationer är 

villiga att betala för rådgivning. Eventuell rådgivning bör vara 
kostnadsfri och upphandlade konsulter bör känna till lokala 
marknadsvillkor, det vill säga vara baserade i Värmlands län. För 
Eda kommun ser vi också gärna att de är insatt i hur gränshandeln 
fungerar och kan utvecklas.

• Eda kommun ställer sig frågande till att det ska finnas möjlighet till 
avslag om huvuddelen av omsättningen kommer från gränshandel 
(9.2.1), Finns det anledning att kräva den redovisningen av till 
exempel Coop/Konsum och vad är syftet? Vad är skillnaden om en 
göteborgare stödhandlar i skärgårdsbutik där hen har sommarstuga 
eller en norrman som handlar då hen besöker sitt fritidshus?

• Eda kommun anser att definition av grundläggande kommersiell 
service (sid 4) är för snäv: för att ge landsbygden en chans att 
överleva kan man inte begränsa företagandet till ”dagligvaruhandel 
med minimum 1000 artiklar.” Planen hänvisar till ändrade 
köpmönster, det vill säga att fler väljer att handla de flesta varor där 
man jobbar. Kommersiella serviceslag som bed &breakfast, 
restauranger etc bör därför kunna adderas som grundläggande 
kommersiell service förutsatt att de är den enda aktören i sitt slag på 
serviceorten. Kravet på 1000 artiklar för livsmedel bör också strykas 
med tanke på ändrade köpmönster, det vill säga att bulkvaror 
troligen köps någon annanstans eller via nätet.

• Digital tillgänglighet på landsbygden blir allt viktigare, detta talar 
också för att en servicepunkt lämpligen kan vara ett bed &breakfast 
eller ett café, då verksamheten på dessa ställen kanske lättare kan 
kombineras med stöd/hjälp med digitala tjänster än det stöd en 
livsmedelsaffär kan erbjuda. Dessutom kan vi inte ta för givet att 
kvarvarande livsmedelsbutiker är intresserade av att vara 
servicepunkt. Kvalitetsaspekter som öppettider och fungerande tider  
besöksnäringsföretag utgör växande näringar på landsbygden och för 
hämtning och sändning av post och paket borde vara viktigare än det 
lokala företagets vara/tjänst när det gäller att utse servicepunkt. 

• ”När en ort har förlorat sin sista butik minskar både ortens och 
bygdens attraktivitet, både för boende, företag och turister. Nya 
metoder behöver utvecklas och testas som ger viss service även där 
det saknas en dagligvarubutik.” I planen nämns t ex mellanlager men 
även andra former som tillgång till kommersiell service via b&b 
eller restaurang bör testas.
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• Eda kommun vill lyfta frågan om privata aktörer kommer att vara 
villiga att tillhandahålla lokala poststationer framöver med tanke på

• risk för kriminell verksamhet i samband med posthantering, 
industrins/landsbygdsföretagens 

• ökad näthandeln samt utrymmesbrist och minskad benägenhet till 
posthantering hos lokala handlare.

• Vikten av att jobba med destinationsutveckling lyfts upp i planen. 
Turism är en växande inkomstkälla och kan troligen starkt bidra till 
att serviceorter i t ex Eda utvecklas. De krav som turister ställer på 
grundläggande kommersiell service borde beaktas i serviceplanen. 
Det är sannolikt viktigare att det finns tillgång till turistinformation, 
betalmedel, boende och restaurang än fullskalig dagligvaruhandel

____  

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

35(48)
Sammanträdesdatum

2018-12-04

§ 250 Dnr KS 2017-286

Antagande av reglemente för Arvika-Eda 
överförmyndarnämnd

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Eda och Arvika kommuner har tagit ett 
viljeinriktningsbeslut om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. 
Den gemensamma nämnden, kallad Arvika-Eda överförmyndarnämnd, 
planeras träda i funktion vid nästa mandatperiod, således fr.o.m. den 1 
januari 2019. 

Beslut om inrättande av den gemensamma överförmyndarnämnden samt 
godkännande av samverkansavtal tas av Kommunfullmäktige den 28 
november. Nu är förslag till reglemente upprättat, för formellt antagande i 
kommunfullmäktige den 19 december. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Förslag till Reglemente Arvika-Eda Överförmyndarnämnd
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 81

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Arvika kommun, beslutar 
kommunfullmäktige att anta reglemente för Arvika-Eda 
överförmyndarnämnd enligt upprättat förslag.

____
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§ 251 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 2018-11-27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av obesvarade motioner 2018-11-27, godkänns. 

Följande motioner är obesvarade 2018-11-27:

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.

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

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

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

• 2018-149 Motion, högstadieskola i Köla - ärendet bereds inom bildning.

• 2018-170 Motion om handlingsplaner för bortforsling av bilvrak och 
långtidsparkerade bilar – ärendet bereds inom samhällsbyggnad.

____
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§ 252 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 2018-11-27 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2018-11-27, godkänns.

Följande medborgarförslag är obesvarade 2018-11-27: 

• 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.

• 2018-233 Medborgarförslag — sommarrodelbana i Valfjället – 
ärendet handläggs inom kommunledningsstaben.

• 2018-262 Medborgarförslag om bowling i Eda kommun - ärendet 
handläggs inom kommunledningsstaben.

• 2018-277 Nytt medborgarförslag om belysning – ärendet handläggs 
inom samhällsbyggnad.

____ 
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§ 253 Dnr KS 2018-259

Svar på revisorernas granskning av verkställighet av 
beslut

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning av 
kommunens kontroll av att politiska beslut i kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige verkställs samt att återrapportering sker. Man 
konstaterar i rapporten att kommunen har tydliga styrdokument för hur 
beslut ska implementeras samt följas upp och återrapporteras. Men 
revisorerna konstaterar också att många verkställda beslut i praktiken aldrig 
följs upp vilket riskerar att försvåra det långsiktiga planeringsarbetet då 
helhetssynen över pågående projekt i kommunen blir lidande anser 
revisorerna. I rapporten lämnas följande rekommendationer: 

- säkerställa att rutinerna i kommunens styrdokument för uppföljning och 
återrapportering av beslut faktiskt följs upp i praktiken

- säkerställa att kontinuerlig uppföljning och återrapportering av beslut sker 
under tiden besluten implementeras och verkställs

- Förtydliga existerande rutiner för uppföljning och återrapportering av 
beslut när det gäller själva implementeringsfasen av beslutet

Revisorerna önskar sig svar på vad kommunen kommer att vidta för åtgärder 
med anledning av de redovisade iakttagelserna.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-08
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-09-26 § 97
Revisionsrapport-granskning av verkställighet av beslut 2018-09-10
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-21, § 75

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till revisorerna, svaret 
överlämnas också till kommunfullmäktige för kännedom;

Revisorerna rekommenderar kommunen att:

- säkerställa att rutinerna i kommunens styrdokument för uppföljning och 
återrapportering av beslut faktiskt följs upp i praktiken

Återrapportering sker av större och omfattande projekt i års- och 
delårsboksluten. Där beskrivs vilka projekt som pågår inom varje 
verksamhetsområde samt vilka projekt som ännu inte kunnat 
genomföras/implementeras. Boksluten behandlas i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
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Vidare rekommenderar revisionen kommunen att: 

- säkerställa att kontinuerlig uppföljning och återrapportering av beslut sker 
under tiden besluten implementeras och verkställs

Vid respektive utskottsmöte redovisas under punkten ekonomi och 
verksamhetsuppföljning vad som händer i de olika verksamheterna, vad som 
är på gång och vilka projekt som man fått avvakta med av olika skäl. 

I samhällsbyggnadsutskottet visas en sammanställning där 
verksamhetschefen rapporterar pågående projekt och hur länge dessa 
sträcker sig. Samtidigt redovisas projekt som är beslutade men som ännu 
inte är genomförda samt skälen till det. Denna punkt finns även med på 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges dagordning men är då av mer 
övergripande karaktär och inte en så detaljerad beskrivning som i utskotten. 
Redovisning av ej verkställda beslut sker enligt rutiner.

Slutligen anser revisionen att kommunen skall: 

- Förtydliga existerande rutiner för uppföljning och återrapportering av 
beslut när det gäller själva implementeringsfasen av beslutet

Rutinerna som kommunen har utgår ifrån tanken att det är sådant som 
avviker från taget beslut som är intressant att återrapportera, i annat fall kan 
politiken utgå ifrån att besluten verkställs. I kommunstyrelsens reglemente 
framgår att det är kommunstyrelsen som ansvarar för verksamheterna och 
för att fullmäktiges beslut verkställs. Det är upp till politiken att begära 
uppföljning i ett visst ärende, något som också görs. Det är en pågående 
dialog mellan politiker och tjänstemän om fattade beslut, vilken kanske inte 
alltid protokollförs. Att återrapportera status i samtliga fattade beslut kan 
vara tidskrävande men är möjligt att införa som en särskild punkt på 
dagordningen. Kommunstyrelsen anser dock att detta görs under punkten 
”Ekonomi- och verksamhetsuppföljning”. 

Revisionen finner i sin rapport att många verkställda beslut i praktiken 
aldrig följs upp. Kommunstyrelsen anser dock att flera av besluten i det 
slumpmässiga urvalet av beslut som man granskat är av sådan karaktär att 
återrapportering inte behövs/ inte medges t.ex: 

- Beslut om Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till 
förtroendevalda

Kommentar: När riktlinjen antas så börjar den att gälla till dess den behöver 
revideras. Återrapportering av beslut av denna karaktär fyller ingen 
funktion. 

- Förslag till inventerings- och förnyelseplan för VA-verksamheten i Eda 
kommun

Kommentar: Planen används som vägledning vid avsättning av medel från 
överskott inom VA-verksamheten och utgör ett arbetsverktyg för 
tjänstemän.

- Redovisning av kommunfullmäktiges ej verkställda beslut 
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Kommentar: Att detta beslut inte återrapporteras beror på att det i själva 
beslutet återrapporteras ej verkställda beslut. Det finns ett liknande beslut 
som revisorerna också granskat som rör ej verkställda beslut i 
kommunstyrelsen. Det är själva redovisningen som är återrapporteringen. 

- Godkännande av antagandehandling kvarteret Hjorten

Kommentar: När kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av 
detaljplan så vinner planen laga kraft tre veckor efter att protokollet 
justerats. Därefter utgör detaljplanen en utgångspunkt för plan- och 
fastighetssektionens fortsatta arbete fram tills dess att planen revideras eller 
ersätts med ny plan. Vad ska/behöver återrapporteras till politiken när en 
detaljplan vunnit laga kraft? 

Fler exempel finns på att det slumpmässiga urvalet av beslut som granskats 
gjort att resultatet av granskningen blivit något skevt och missvisande.

Kommunstyrelsen instämmer dock till viss del i kritiken att 
återrapporteringen kan förbättras i det avseendet att i de beslut där man 
bestämt att bifalla en motion eller ett medborgarförslag så sker 
återrapportering av implementeringen inte till kommunstyrelsen i den grad 
som vore önskvärt. Oftast stannar återrapporteringen i utskotten där den ges 
som muntlig information. 

____  

Beslutet expedieras till 

Kommunrevisorerna
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§ 254 Dnr KS 2018-280

Revidering av instruktion för kommunfullmäktiges 
beredningar

Sammanfattning 
Efter diskussioner inom kommunfullmäktiges presidium och vid 
kommunfullmäktiges gruppledarmöte har önskemål framkommit om att 
revidera instruktion för kommunfullmäktiges beredningar så att 
utvecklingsberedningen stryks som en fast beredning. Möjligheten att 
tillsätta en fullmäktigeberedning är fortsatt möjlig genom att inrätta en 
tillfällig beredning. Kommunledningsstaben har skrivit fram detta ärende för 
beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till instruktion för kommunfullmäktiges beredningar
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-27

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sylvia Jonasson (C): Ärendet återremitteras för ytterligare partidiskussioner.

Ola Dahlström (L) med bifall av Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista): 
Kommunfullmäktige antar reviderat styrdokument instruktioner för 
kommunfullmäktiges beredningar, med förändringen att 
utvecklingsberedningen stryks som fast beredning. 

Instruktionen förtydligas också så att ordförande i en fullmäktigeberedning 
ska sitta i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärende ska avgöras idag. Ordföranden finner 
att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ola Dahlströms förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat styrdokument instruktioner för 
kommunfullmäktiges beredningar, med förändringen att 
utvecklingsberedningen stryks som fast beredning. 

Instruktionen förtydligas också så att ordförande i en fullmäktigeberedning 
ska sitta i kommunfullmäktige.

____ 
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§ 255

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
2018-11-21

Inga beslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben 
Personalchef JR beslut om uppsägning samt tvisteförhandling 2018-10-23–
2018-11-07

Kultursamordnare ACR beslut om arrangemangsbidrag november 2018

Fritids- och kulturchef LS beslut om lönebidrag och lotteritillstånd 2018-10-
20–2018-11-28

Beslut i bildningsutskottet
2018-11-19

§ 57 Utdelning ur August Bromans donationsstiftelse 2018

Beslut inom verksamhetsområde bildning
Verksamhetschef IE beslut om rutin för klagomålshantering samt yttrande 
till skolinspektionen 2018-11-01–2018-11-23

Rektor vuxenutbildningen HP beslut om grundläggande vuxenutbildning 
hos annan anordnare, beslut om gymnasial vuxenutbildning hos annan 
anordnare, SFI utbildning ska upphöra för elev, mottagande till SFI 2018-
10-20–2018-11-26

Förskolechef KL anställningsbeslut 2018-10-02–2018-11-02, 2018-11-03–
2018-11-23

Förskolechef MS anställningsbeslut 2018-11-03–2018-11-23

Förskolechef IM  anställningsbeslut 2018-11-03–2018-11-23

Förskolechef TK anställningsbeslut 2018-10-02–2018-11-02
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Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2018-11-22

§ 106 Ansökan om utökning av stadigvarande serveringstillstånd för Alnoor 
Group AB, 559143-0474

§ 107 Eda 1:4, ansökan om tillbyggnad av uteservering

§ 108 Sluttningen 6, klagomål på vattenproblem

§ 110 Grav 1:25, ansökan om strandskyddsdispens

§ 111 Bergerud 1:15 ansökan om förhandsbesked för enbostadshus

§ 113 Gryttved s:1, fastighetsreglering

§ 114 Lokala trafikföreskrifter Stationsgatan samt parkeringsyta med utfart 
mot Emterudsvägen, Charlottenberg, med anledning av nytt resecentrum

§ 115 Begäran om planbesked - fritidshusområde vid Flan, Håvilsrud

§ 123 Antagande av entreprenör förskolemodul i Charlottenberg

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Miljösektionens delegationsbeslut 2018-09-06–2018-11-11, 2018-09-30–
2018-11-29

Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-09-30–2018-11-
29 

Räddningstjänstens delegationsbeslut 2018-08-01–2018-11-27

Sektionschef AB beslut om trygghetsanställningar, lönebidrag, extratjänster 
och utvecklingsanställning 2018-10-01–2018-11-23

Beslut i vårdutskottet
2018-11-12

§ 178 Ansökan om vård 2 § LVU

§ 179 Beslut om placering enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen

§ 180 Medgivande till familjehemsplacering enligt 6 kap.6 § 
Socialtjänstlagen

§ 181 Begäran om överflyttning av ärende

2018-11-20

§ 185 Avtalsskrivning nyckelfria lås

§ 188 Ekonomiskt föreningsbidrag genom avtalstecknande

§ 189 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen

§ 190 Begäran om LSS-insats enligt § 9:2 Personlig assistans

§ 191 Begäran om LSS-insats enligt § 9:2 Personlig assistans

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 192 Nedläggning av faderskapsutredning jämlikt 2 kap 7 § punkt 1 
Föräldrabalken

§ 193 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 194 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 195 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 196 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU

§ 197 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU

§ 198 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§ 199 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU

§ 201 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU

§ 202 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 
Områdeschef ML beslut om anställningar 2018-09-01–2018-09-30, 2018-
10-01–2018-10-31

Avgiftshandläggare AJ avgiftsbeslut 2018-09-01–2018-09-30, 2018-10-01–
2018-11-23

Områdeschef CHB beslut om anställningar 2018-09-01–2018-09-30

Områdeschef UA beslut om anställningar 2018-10-01–2018-11-31

TF verksamhetschef MH beslut om organisationsförändring from 2019 
2018-11-01–2018-11-30, avskrivningar av skuld 2018-11-22

Assistent ANG beslut 2018-10-01-2018-10-31

Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-10-17–2018-11-22

Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-10-22–2018-11-22

Biståndsbedömare IS beslut 2018-10-01–2018-11-22

LSS handläggare MLS beslut 2018-10-17–2018-11-22

Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2018-10-01–2018-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade 
delegationsbeslut.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 256

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
• Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2018-10-19

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 257 

Information

Kommunchefen informerar om ett möte med SmåKom.

Ordförande informerar om möten med Region Värmland med anledning av 
regionbildandet. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 258 Dnr KS 2018-277

Nytt medborgarförslag om belysning

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen och dess bolag installerar 
belysning som aktiveras vid rörelse i och vid fastigheter samt att belysning 
byts ut mot LED belysning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-24, § 117

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för 
beredning.

____  

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 259 Dnr KS 2018-176

Presentation av skolutredningen

Sammanfattning
Nuvarande organisation: Gunnarsbyskolan F-9, Gärdesskolan F-6, 
Hierneskolan F-9 samt Adolfsfors skola F-5.

Följande uppdrag gavs av kommunstyrelsen 2018-08-14 § 150:

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

Följande alternativ presenterades vid sammanträdet:

Alternativ 1: Gunnarsbyskolan F-9, Gärdesskolan F-6, Hierneskolan F-6, 
Adolfsfors skola läggs ner.

Alternativ 2: Gunnarsbyskolan F-9, Gärdesskolan F-6, Hierneskolan F-9, 
Adolfsfors skola läggs ner. 

Alternativ 3: Gunnarsbyskolan F-9, Gärdesskolan F-6, Hierneskolan F-6, 
Adolfsfors skola F-3.

Kommunstyrelsens beslut 
Skolutredningen överlämnas till bildningsutskottet för beredning. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef bildning 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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