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Närvarolista

Beslutande Johanna Söderberg (C) 
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Annika Hugne (C) 
Fredrik Karlsson (C)
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ej § 37
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista ersättare för Hans Nilsson § 37
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 42
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista ersättare för Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) § 42
Anders Gustafsson (KD) ej § 42
Bengt Nilsson (KD) ersättare för Anders Gustafsson (KD) § 42
Eva Aanerud Karlsson (V) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Stefan Nilsson (SD)
Hans-Peter Jessen (S)
Sofia Skönnbrink (S) ej § 29-30
Birgitta Eklund (S) ersättare för Sofia Skönnbrink (S) § 29-30
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Hanna Andersson (M) 
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef  §19-23
Kerstin Hallgren, ekonom § 19-23
Martin Bollner, ekonom § 19-23
Ingrid Elmgren verksamhetschef bildning § 19-27
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 19-34
May Hansson, tf verksamhetschef vård och stöd § 19-25
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare ej § 37
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare ej § 29-30
Bengt Nilsson (KD) ej tjänstgörande ersättare
Ann-Britt Adolfsson VD Eda Energi AB § 19
Carl-Olov Sjöstedt (C) styrelseordförande Eda Energi AB §19
Joakim Jansson, GIS ingenjör § 31
Michael Johansson, utredare Teknik i Väst AB § 25-28
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§ 19

Information från Eda Energi AB

VD Ann-Britt Adolfsson och styrelseordförande Carl-Olov Sjöstedt (C) 
informerar om bolagets verksamhet. 

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr KS 2018-368

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ärendet direktjusterades.
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 21 Dnr KS 2018-52

Internbudget 2019

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2019 den 28
november 2018. Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till
internbudget för verksamhetsområdena bildning, vård- och stöd,
samhällsbyggnad samt kommunledningsstaben.

Beslutsunderlag
Upprättat förslag till internbudget 2019 för kommunledningsstaben.
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget 2019
enligt förslag. 

Internbudget Samhällsbyggnad 2019

Verksamhetschef 1 863

Gatusektion 13 809

Kostsektion 295

Räddningssektion 9 050

Miljösektion 3 008

AME/Integration 6 404

Fastighet/plansektion 9 489

Ram 43 918

Internbudget Bildning 2019

Verksamhetschef 64 121

Gärdesskolan/Adolfsfors 18 535

Gunnarsbyskolan 44 128

Förskola Åmotfors/Koppom 17 317

Hierneskolan 19 351

Förskola Charlottenberg 17 266

Gymnasieskolan/Vuxenutbildning 6 176

Förskola Adolfsfors/Skillingmark 9 462

Förskola Charlottenberg/Bysjön 14 218

Ram 210 574

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Internbudget Vård och Stöd 2019

Verksamhetschef 20 409

Område 1, VoO Koppom, ordinärt boende 8 772

Område 2, VoO Åmotfors, ordinärt boende och nattpatrull 10 524

Område 3,  VoO Charlottenberg ord boende och 
bemanningspool

12 626

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

20 373

Område 5, VoO demensenhet Charlottenberg 13 877

Område 6, VoO Åmotfors, särskilt boende 12 684

Område 7,  VoO Korttidsvård och Petersborg 14 328

Område 8, VoO Koppom Hiernegården 11 278

Område 9 o 10, LSS och socialpsykiatri 35 056

Område 11, IFO 36 171

Ram 196 098

Internbudget Kommunledningsstaben 2019

Kommunchef 1  605

Ekonomi och planeringsavdelningen 4 858

IT avdelningen 9 347

Administrativa avdelningen & Information 11 799

Personalavdelningen 8 016

Näringsliv 1 089

Fritid & kultur 10 128

Ram 46 842

____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 22 Dnr KS 2017-334

Internkontrollrapport 2018

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens 
verksamhet vid utskottens  och styrelsens möten.

Internkontrollplanen används för uppföljning av särskilt utpekade viktiga 
områden. 

Beslutsunderlag

Regler för internkontroll
Strategisk plan för 2018-20
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 9
Bildningsutskottets protokoll 2019-01-14, § 2
Bildnings tjänsteskrivelse 2019-01-07 inkl internkontrollrapporter
Bildningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 15
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-12-13, § 140
Internkontrollrapport er 2018 samhällsbyggnad
Vårdutskottets protokoll 2018-12-11, § 209
Vård och stöd tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner verksamheternas 
internkontrollrapporter 2018.

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 23 Dnr KS 2019-7

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens 
verksamhet vid utskottens  och styrelsens möten.

Internkontrollplanen (sidan 2) används för uppföljning av särskilt utpekade 
viktiga områden. 

Beslutsunderlag

Regler för internkontroll
Strategisk plan för 2019-21
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-08
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 10
Bildningsutskottets protokoll 2019-01-14, § 3
Bildnings tjänsteskrivelse 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 6
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-30
Vårdutskottets protokoll 2019-01-15, § 3
Vård och stöds  tjänsteskrivelse 2019-01-07

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Nilsson (Hela Edas Lista): handlingsplaner vid 
långtidssjukskrivningar upprättats och följts upp kontinuerligt inom samtliga 
verksamheter, denna kontrollpunkt bör gälla alla verksamheter. 
Chefsutbildning kring medarbetarskap följs upp, behöver också vara 
kommunövergripande och gälla alla verksamheter.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunövergripande

• handlingsplaner vid långtidssjukskrivningar upprättats och följts upp 
kontinuerligt inom samtliga verksamheter

• chefsutbildning kring medarbetarskap följs upp

Internkontrollplan kommunledningsstaben 2019

• Ledningsförmåga- Redovisning av kommunens ledningsförmåga; 
påverkansoperationer, digitala hot mm

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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• Heltid- Kommunens arbete med att införa heltid som norm enligt 
avtalet mellan SKL och kommunal

• Fritid och kultur-Uppföljning av arbetet efter budgetbeslut för 2019

• Näringsliv-Arbete med näringslivsklimat

• Turism / kultur-Projekt Morokulien/fredsmonumentet

• IT-Införande av nytt telefonisystem

Internkontrollplan 2019 – samhällsbyggnad

• Detaljplaner

• • Utvärdering av räddningstjänstens myndighetsutövning och 
insatsförmåga

• • Medarbetarutbildning

• Egenkontroll kost

Internkontrollplan 2019 – bildning

Uppföljning av skyddsronder  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  

Internkontrollplan 2019 – vård och stöd 

• att utredningsinstrumentet ASI använts i ärenden rörande ansökan 
om vistelse på behandlingshem avseende målgruppen vuxna 
missbrukare

• att genomförandeplaner upprättats och regelbundet reviderats inom 
samtliga verksamheter

____ 

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr KS 2017-334

Förnyat licensavtal BBiC (Barnens bästa i cenrum)

Sammanfattning
Eda kommun har sedan 2007 avtal med Socialstyrelsen om att använda 
modellen BBIC i handläggning, genomförande och uppföljning rörande 
barn och unga. Modellen är rekommenderad av Socialstyrelsen i all 
handläggning rörande målgruppen barn och unga. 

Då det gjorts förändringar i modellen säger Socialstyrelsen upp gällande 
avtal och har tagit fram ett nytt avtal att gälla från och med 1 juli 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Följebrev och licensavtal för BBiC 
Vårdutskottets protokoll 2019-01-15, § 5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tecknar nytt licensavtal för BBIC med Socialstyrelsen.

____ 

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr KS 2014-227

Motion – inför vårdhundsteam i Eda

Sammanfattning
En motion inlämnades i juni 2014 till kommunfullmäktige från Hela Edas 
Lista, Hans Nilsson, angående införande vårdhundsteam i Eda kommun. 
Motionen överlämnades till vårdutskottet och verksamheten vård och stöd 
för besvarande. Vårdutskottet såg positivt på förslaget i motionen och vård 
och stöd verksamheten fick uppdraget att starta en utredning om 
möjligheterna att införa vårdhundsteam i Eda kommun. Vårdutskottet har 
vid två tillfällen beslutat om förlängd utredningstid p.g.a. arbetsbelastningen 
inom verksamheten vård och stöd. En arbetsgrupp bestående av två 
områdeschefer inom äldreomsorg har nu genomfört utredningen.

Under väl ordnade förhållanden är vårdhundsteam ett bra redskap i 
äldreomsorgen. Det är viktigt att hundföraren har erfarenhet av vård och 
äldreomsorg, samt att alla regler som finns runt hanteringen av vårdhund 
följs. Hundföraren får inte räknas in i grundbemanningen utan fungerar som 
en resurs och behandlingsmetod.

De regler/risker som gäller angående vårdhund regleras av socialstyrelsen.

Hänsyn till hundrädda, allergier och smittspridning är viktigt att tänka på.

Det kommer nya regler om smittskydd avseende djur i vården, det bör därför 
avvaktas med införandet av vårdhundsteam tills förändringen är känd.

Om det i framtiden finns mer ekonomiska resurser så bör det övervägas att 
införa vårdhundsteam.  

Kommunstyrelsen diskuterar motionens intention vilken alla tyckte var bra. 
Kommunstyrelsen välkomnar frivilliginsatser i verksamheterna för att 
brukare ska få träffa hundar och/eller andra djur i verksamheten.

Beslutsunderlag
Motion Hela Edas Lista 2014-06-10
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2015-08-10
Vårdutskottets protokoll 2015-08-19, § 124

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) med bifall av Hans Nilsson (Hela Edas 
Lista): Motionen avslås. Initiativet ses som positivt för verksamheten. 
Kommunstyrelsen välkomnar frivilliginsatser med vårdhund eller andra djur 
som kan besöka verksamheter med hänsyn taget till allergier samt andra 
miljö- och hälsoskyddsaspekter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

14(41)
Sammanträdesdatum

2019-01-29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås. Initiativet ses som positivt för verksamheten. 
Kommunstyrelsen välkomnar frivilliginsatser med vårdhund eller andra djur 
som kan besöka verksamheter med hänsyn taget till allergier samt andra 
miljö- och hälsoskyddsaspekter. 

_____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr KS 2018-284

Ansökan från Ung Företagsamhet om kommunalt 
verksamhetsbidrag

Sammanfattning
En ansökan från Ung Företagsamhet Värmland om kommunalt 
verksamhetsbidrag har inkommit. Ung företagsamhet är en politiskt 
obunden, ideell utbildningsorganisation med nationellt kansli och 24 
regionala föreningar. Vid företagsbesök som näringslivsutvecklaren 
genomför tillsammans med kommunalråd och kommunchef är 
kompetensbrist och kompetensbehov nästan alltid den viktigaste frågan som 
företagarna lyfter. De trycker extra på behovet av att unga anställda förstår 
hur ett företag fungerar och vad ett arbete innebär.

Ung Företagsamhets Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag 
från såväl offentlig som privat verksamhet och alla bidrag används till 
aktiviteter som stöder målet att utveckla elevernas förmågor i grund- och 
gymnasieskolan. Fördelningen idag är att kommunerna bekostar ¼ av 
driftkostnaderna, resterande del kommer från projekt, organisationer, 
stiftelser och det privata näringslivet. Medlen används löpande för att öka 
servicegraden och kvaliteten i koncepten. Ung Företagsamhet söker medel 
från kommunerna enligt modellen 5 kr per kommuninvånare och sökt 
belopp för 2019 är 43 000 kr baserat på 8603 invånare i Eda kommun.

Kommunstyrelsen återremitterar 2018-10-30 ärendet till Bildningsutskottet 
för att utreda om det finns något intresse bland kommunens lärare att nyttja 
utbildningspaket som erbjuds till lärare via Ung Företagsamhet. Sådant 
intresse finns i förvaltningen.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av Anneli Andersson, näringslivsutvecklare
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-30 § 216
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-17 § 284 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag från Ung Företagsamhet 
Värmland
Bildningsutskottets protokoll 2018-12-10, § 61

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen är positiva till ett verksamhetsbidrag till Ung 

Företagsamhet Värmland. Det finns ett intresse från förvaltningen att 
ta del av de utbildningspaket som erbjuds till lärare via Ung 
Företagsamhet. Verksamhetschef Bildning får i uppdrag att göra en 
plan för genomförande av projekt Ung Företagsamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2. Kommunstyrelsen beviljar Ung Företagsamhet Värmland 43.000 kr 
för 2019. Finansiering sker genom anslag från näringslivsenheten.

____ 

Beslutet expedieras till 

Ung företagsamhet i Värmland
Ekonomiavdelningen
Näringslivsutvecklaren
Skolchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 27 Dnr KS 2019-35

Rekryteringssatsning

Sammanfattning
För att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjning inom kommunen för 
främst yrken med legitimation/särskilt viktig kompetens, föreslås en 
rekryteringssatsning i form av utbildningsstöd till några särskilt angivna 
bristyrken. Stödet utgår i form av studielön för del av tid under det 
avslutande utbildningsåret. Under hela utbildningstiden förutsätts den 
studerande arbeta deltid inom verksamheten. Detta dels för att öka 
möjligheterna för den enskilde att finansiera sina studier, dels för att 
verksamheten ska få tillgång till kompetenta vikarier som tillför aktuell 
kompetens och nya forskningsrön till verksamheten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 

Eda kommuns rekryteringssatsning innefattar en modell för utbildningsstöd 
som innehåller följande delar och villkor:

- Inför varje kalenderår preciseras politiskt de 
yrkeskategorier/utbildningar som omfattas och startar under året

- Under 2019 omfattas utbildningar (med start senast under 2019) till:

o Specialpedagog

o Förskollärare

o Fritidspedagog

o Lärare i SVA/SFI

- Intresserade anställda (även vikarier) ges därefter möjlighet att 
ansöka om att ta del av satsningen. För att ta del av erbjudandet 
måste medarbetaren ha en total anställningstid i kommunen på minst 
1 år.

- Erbjudandet förutsätter att den studerande parallellt med studierna 
arbetar deltid (i varierande grad) som exempelvis långtidsvikarie 
inom berörda verksamheter.

- Under det avslutande studieåret innan examen, utgår – förutom lön 
för arbetad tid – en studielön med 32-64% beroende på studietakt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

18(41)
Sammanträdesdatum

2019-01-29

(baserat på lön för arbetad tid). Anställning sker då i form av 100% 
allmän visstidsanställning enligt nedan:

o 100% studietakt (heltidsstudier) - 64% studielön

o 75% studietakt - 48% studielön

o 50% studietakt (halvtidsstudier) - 32% studielön 

- Verksamhetsansvarig beräknar hur många platser inom de beslutade 
utbildningarna som kan finansieras genom modellen, utifrån i budget 
avsatta medel samt möjlighet till statsbidragsfinansiering.  

- Om antalet intresserade är större än antalet platser, gör 
verksamhetsansvarig en prioritering av personer efter samråd med 
fackliga organisationer i verksamhetsrådet.

- De intresserade söker själv till utbildningen i vanlig ordning.

- De som redan påbörjat en av de prioriterade utbildningarna har 
möjlighet att ansöka om utbildningsstöd för återstående tid.

- När den studerande är klar med utbildningen och erhållit examen, 
erbjuder Eda kommun:

o Tillsvidareanställning på 100% befattning motsvarande 
examen (för den som ej redan är tv-anställd)

o Ny lönesättning/ ny befattning motsvarande examen (för 
personal redan tillsvidareanställd inom annan befattning) 

- Erbjudandet gäller from 2019-06-01

- Personalchefen ges i uppdrag att skriva överenskommelser med 
berörda studeranden i enlighet med villkor enligt ovan.

____  

Beslutet expedieras till 

Personalchefen
Skolchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 28 Dnr KS 2019-27

Inriktningsbeslut gällande renhållning i Eda kommun

Sammanfattning 
Eda kommun har under många år tillämpat viktbaserad taxa för 
hushållsavfallet. För att minska de negativa konsekvenserna när 
kommuninnevånare försöker göra sig av med sitt avfall på ett otillåtet sätt, 
samt för att säkra intäkterna, anser samhällsbyggnadsutskottet att inför nästa 
år föreslå en förändring av avfallstaxan till en fast avgift. För att kunna 
införa denna förändring i taxan vid årsskiftet behövs framförhållning och ett 
inriktningsbeslut behöver fattas redan nu. 

Eda kommuns avtal med nuvarande entreprenör för insamling av 
hushållsavfall upphör 2019-12-31. Senast vid halvårsskiftet 2019 behöver 
Eda kommun meddela nuvarande entreprenör om en eventuell förlängning. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att påbörja 
revidering av avfallstaxan från en viktbaserad till en fast hämtningsavgift.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-25 §131
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-26 §112
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-25 §130
Avfallsplan 2013-10-10
Avfallsföreskrifter 2016-10-26
Avfallstaxa Lunden 2018-04-25
Renhållningstaxa 2018-06-01
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 8

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S) med bifall av Sofia Skönnbrink (S): Beslut enligt förslag.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja revidering av avfallstaxan från en 
viktbaserad till en fast hämtningsavgift.

Målet med arbetet med renhållningsordningen bör vara att denna ska 
utformas för att bättre harmonisera med Arvikas renhållningsordning.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 29 Dnr KS 2019-26

Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns 
Kalkningsförbund

Sammanfattning 
I behovsutredningen för miljösektionens verksamhet 2019-2021 har 
administrationen avseende kalkningsverksamheten i kommunen samt 
gränskalkningsverksamheten prioriterats bort under förutsättning att 
kommunen blir medlem i Värmlands Läns Kalkningsförbund. 

Värmlands Läns Kalkningsförbund är ett kommunalförbund med direktion 
vars syfte är att  svara för statsbidragsfinansierad kalkning av sjöar och 
vattendrag inom medlemskommunerna enligt den av länsstyrelsen årligen 
upprättade kalkningsplanen för länet. 

Varje medlems fullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till 
förbundsdirektionen. 

Beslutsunderlag
Förbundsordning för ”Värmlands Läns Kalkningsförbund”
Tjänsteskrivelse - Ansökan om medlemskap i Värmlands Läns 
kalkningsförbund 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 3

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås ansöka om medlemskap i Värmlands Läns 
Kalkningsförbund  samt utse en ledamot och en ersättare i förbundet. 

____ 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte Sofia Skönnbrink (S) i handläggningen av detta 
ärende.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr KS 2012-505

Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av 
ärenden enligt miljöbalken

Sammanfattning 
Ett förslag till ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område har tagits fram. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen 
enligt miljöbalken med den föreslagna ändringen har för 2019 beräknats till 
ca 50%. 

Beslutsunderlag
Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt 
miljöbalken 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 6§ i Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område skall ha följande lydelse:
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 090 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

____ 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte Sofia Skönnbrink (S) i handläggningen av detta 
ärende.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 31

GIS information

GIS ingenjör Joakim Jansson informerar om GIS verksamheten i 
kommunen. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr KS 2018-376

Del av Bete 1:4, förfrågan om fastighetsförvärv

Sammanfattning
Eda kommun har fått en förfrågan från Ingemar Gustavsson om att förvärva 
del av fastigheten Bete 1:4 i Koppom, ca 400 m² med tillhörande garage, för 
att sedan söka avstyckning. Marken var såld 1966 med tillhörande garage, 
men blev aldrig avstyckad. Ägaren till garaget har i alla år trott att de äger 
marken som garaget står på, den marken ägs nu av Eda kommun sedan 
1983.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av byggnadsplanen 17-D-312. Området som garaget är 
byggt på är parkmark. Enligt plan kan inte en avstyckning göras på grund av 
parkmark. Avstyckning för ett garage är heller inte lämpligt i sig. Garaget 
byggdes tidigare än byggnadsplanen var gjord.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-21
Byggnadsplan 17-D-312
Förfrågan inkom till kommunen 2018-10-24
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-12-13, § 131

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ingemar Gustafsson får förvärva del av 
fastigheten Bete 1:4 i Koppom.

____ 

Beslutet expedieras till 

Ingemar Gustafsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr KS 2018-277

Medborgarförslag belysning

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag för effektiviseringar och förbättringar av kommunens 
gatubelysningssystem samt fastigheters belysning (ute och inne) har 
inkommit. De flesta föreslagna åtgärderna etc utförs och fortsatt arbete för 
ytterligare effektiviseringar och förbättringar sker.
Medborgarförslaget bifalles där med.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-09-26
Tjänsteskrivelse, 2019-01-10
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 7

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbättringar och effektiviseringar inom drift och underhåll av belysning på 
Eda kommuns fastigheter (inomhus och utomhus) samt 
gatubelysningsanläggningens sker i huvudsaklig överensstämmelse med 
inlämnat medborgarförslag. Kommunens bolag uppmanas i samband med 
reinvesteringar i befintliga anläggningar och i samband med nyinvesteringar 
att använda energisnål teknik i sina installationer.

Inlämnat medborgarförslag bifalles där med. 

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 34 Dnr KS 2019-36

Avtal om gemensam säkerhetssamordning

Sammanfattning 
För att minska sårbarheten i verksamheten samt säkerställa möjligheten till 
god kompetensförsörjning föreslås en utökad samverkan inom 
säkerhetssamordningen. Samverkan utökas med Årjängs kommun samt att 
arbete med säkerhetsskydd och medborgarlöfte (polissamverkan) 
formaliseras.

Beslutsunderlag

Avtal om gemensam säkerhetssamordning för Arvika, Eda, Säffle och 
Årjängs kommuner 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-03
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-17, § 11

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam 
säkerhetssamordning.

____

Beslutet expedieras till 

Arvika kommun
Säffle kommun
Årjängs kommun
Räddningschefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr KS 2019-30

Policy rökfri arbetstid

Sammanfattning 
Det finns behov av uppdateringar av dokument om rökfri arbetstid och därav 
finns detta förslag. 

Policy Rökfri Arbetstid är en sammanställning av tidigare dokument Rökfri 
arbetstid och Tolkning och förhållningssätt om rökfri arbetstid.

Policyn Rökfri Arbetstid är förhandlad med de fackliga organisationerna 
som inte hade något att erinra mot förslaget på Centralrådet 2018-12-07.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Policy Rökfri Arbetstid
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 1 

Kommunstyrelsens beslut
Policy Rökfri Arbetstid antas.

____  

Beslutet expedieras till 

Samtliga chefer och ledare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr KS 2019-31

Personalpolitiska programmet

Sammanfattning 
Det finns behov av revideringar av det personalpolitiska programmet. Det 
reviderade programmet ersätter både det gamla personalpolitiska 
programmet samt ledningspolicyn.

Revideringarna innehåller:

• Kommunens personalpolitiska vision

• Nytt avsnitt om medarbetarskap

• Nytt avsnitt om ledarskap

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Personalpolitiskt program
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Personalpolitiskt program antas.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr KS 2019-32

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda, OPF-KL 18

Sammanfattning 
SKL har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattas av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL 18 gäller i likhet 
med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensions-
förmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter 
PBF eller PRF-KL att gälla.

Beslutsunderlag
SKL:s cirkulär om innehållet i pensionsreglementet OPF-KL 18. 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-12-21
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 3

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL 18) med tillhörande bilaga antas fr o m 2019-01-01.

____ 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte Hans Nilsson (Hela Edas Lista) i 
handläggningen av detta ärende.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 38 Dnr KS 2019-33

Avtal förvaltning av bredbandsnät

Sammanfattning 
För att hushåll och företag ska få tillgång till snabb uppkoppling av sådan 
kvalité som regeringen formulerat i Bredbandsstrategi för Sverige och 
senare Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, behöver det 
etableras ortssammanbindande bredbandsnät att ansluta lokala accessnät till. 
Eda kommun bygger ortssammabindande bredbandsnät inom ramen för 
Region Värmlands projekt Bredbandsutbyggnad i Värmland som delvis 
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Genom utbyggnaden 
av ortssammabindande nät, skapas möjligheter för aktörer på 
bredbandsmarknaden (t.ex. kommuner, kommunala bolag, privata 
operatörer och fiberföreningar) att etablera och ansluta lokala accessnät som 
hushåll och företag kan ansluta sig till.

Kommunens utbyggnad av ortssammabindande nät är en 
marknadskompletterande åtgärd som ökar möjligheterna för att aktörerna på 
bredbandsmarknaden ska ha möjligheter att etablera lokala accessnät. 
Genom detta ökar möjligheterna för kommunen att uppnå måluppfyllelse i 
kommunala, regionala och nationella bredbandsstrategier. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-12-04
Avtal om drift och ledningar och tillhörande utrustning mellan Eda kommun 
och Skanova AB
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 6

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger Skanova AB (org. nr: 556446-3734) i uppdrag 

enligt artikel 4 i EU-kommissionens beslut, att förvalta samt ombesörja 
drift och underhåll av de bredbandsanläggningar som har byggts och 
kommer att byggas inom projektet Bredbandsutbyggnad i Värmland. 
Uppdraget är att betrakta som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
enligt unionsrätten.

Med Kommissionens beslut avses Europeiska kommissionens beslut 
(2012/21EU) av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 
106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i 
form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag 
som fått i uppdrag att tillhandahåll tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Avtalets omfattning specificeras i avtalet och de anläggningar som 
omfattas specificeras i avtalets bilaga 2. Övriga bredbandsanläggningar 
(exempelvis ytterligare kanalisationsrör) ingår ej i detta uppdrag.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
teckna avtal för ovanstående uppdrag.  

____ 

Beslutet expedieras till 

Bredbandssamordnaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr KS 2018-172

Beslut om dataskyddsombud

Sammanfattning 
Som personuppgiftsansvarig har kommunstyrelsen i Eda kommun det 
yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter 
behandlas korrekt. Styrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska 
fungera som kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar 
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Kommunchefen har fattat ett delegationsbeslut om att utse Lina 
Johannesson kommunjurist, Årjängs kommun till Eda kommuns:s 
dataskyddsombud för tiden 2018-09-01-2018-12-31. Kommunstyrelsen 
behöver fatta ett beslut om dataskyddsombud efter denna period då 
kommunchefens delegationsrätt i detta ärende upphör vid årsskiftet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO) 
2018-08-21 
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 11

Kommunstyrelsens beslut
Lina Johannesson, kommunjurist Årjängs kommun, utses till Eda kommuns 
dataskyddsombud från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31. 

Därefter förlängs beslutet i enlighet med det avtal som Eda kommun 
upprättat med Årjängs kommun. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år 
i taget. Omförhandling eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast 
sex (6) månader innan avtalstiden löper ut.

____  

Beslutet expedieras till 

Dataskyddsombudet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dnr KS 2017-243

Svar på medborgarförslag om kulturhus/hantverkshus 
vid Noresunds herrgård

Sammanfattning 
Annika Tidemand har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår 
att man rustar upp Noresunds herrgård och där skapar ett hantverkscenter 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För närvarande utreder några lokala företagare möjligheter att skapa en 
bärkraftig verksamhet i Noresunds herrgård.

Förslaget överlämnas därför till denna grupp för kännedom. I övrigt föreslås 
att Eda kommun inte vidtar några andra åtgärder i dagsläget.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 41 Dnr KS 2019-34

Medborgarlöfte 2019

Sammanfattning 
I och med polisens nya organisation tillsatte polisen kommunpoliser för att i 
samverkan  med  kommunen  arbeta  brottsförebyggande  och  trygghets-
skapande  genom  medborgarlöften.  Under  2018  har  Eda  kommun 
tillsammans  med lokalpolisområde Arvika utifrån medborgarlöftet  arbetat 
för att  minska risken för unga att  hamna i  missbruk, samt arbetat  för en 
bättre trafik- och levnadsmiljö.

Medborgarlöftet  som  undertecknades  för  2017  arbetades  fram  genom 
medborgardialog,  medarbetardialog  och  tillgänglig  statistik.  Då  detta 
innebar ett mycket omfattande insamlings- och analysarbete, och då flera av 
punkterna kräver  arbetsinsatser under  flera års tid  genomfördes  ingen ny 
dialog för 2018-års löfte. Istället fortsatte arbetet mot missbruk bland unga, 
som också är kopplat till ANDT-strategin för Värmland, samt arbetet för en 
bättre trafik- och levnadsmiljö.

Även inför 2019-års medborgarlöften kommer arbetet mot ungas missbruk 
att fortgå. Arbetet med en bättre trafik- och levnadsmiljö kommer dock inte 
stå  kvar  som  tidigare,  även  om  arbete  för  en  minskning  av  drog-  och 
alkoholpåverkade  förare  fortsatt  kommer  pågå.  Istället  vill  polis  och 
kommun verka för att öka sin synlighet i lokalsamhället.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-13
Förslag till medborgarlöfte för 2019 2018-11-13
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-16, § 13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktie  antar  förslag  till  medborgarlöfte  för  år  2019.  Löftet 
undertecknas  av  kommunstyrelsens  ordförande  tillsammans  med 
lokalpolisområdeschef.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 42 Dnr KS 2018-104

Hjälpmedelsnämnden i Värmland – 
förvaltningsberättelse och årsredovisning 2017, 
revisionsberättelse samt revisionsrapport

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland har översänt årsredovisning 2017 till Eda 
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövnings av 
ansvarsfrihet. Hjälpmedelsnämnden i Värmland är inrättad av landstinget 
samt flertalet av Värmlands kommuner i enlighet med Lag (2003:192) om 
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning, 2017, resultat och 
balansräkningen fastställs och Hjälpmedelsnämnden i Värmland beviljas 
ansvarsfrihet.

____  

Jäv 
På grund av jäv deltog inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) och Anders 
Gustafsson (KD) i handläggningen av detta ärende.
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§ 43 Dnr KS 2019-46

Särskild inkallelseordning för ersättare i nämnder, 
styrelser och utskott 2019-2022

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap 17 §ska ”Fullmäktige ska besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.” 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I första hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning 

ersättare upptagits i protokollet. 

2. Vid förhinder för ersättare från samma parti ska följande 
inställelseordning gälla i den ordning ersättare upptagits i 
protokollet:

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning

C C, KD, HEL, V

HEL HEL, KD, C, V, M, L

V V, C, HEL, KD

KD KD, C, HEL, V

S S, M, L

M M, S, L

L L, S, M

SD SD, HEL, V, KD

____ 
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§ 44

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
2019-01-16

Inga beslut att redovisa

Beslut inom kommunledningsstaben 
Personalchef JR beslut om lönetillägg samt uppsägningar 2018-12-10–2019-
01-08

Kultursamordnare ACR beslut om arrangemangsbidrag december 2018

Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag och lotteritillstånd 2018-11-29–
2019-01-18

Informationschef MB beslut om tillstånd att använda kommunvapnet 2018-
12-01--2018-12-31

Beslut i bildningsutskottet
2018-12-10 

§ 63 Läsårstider

2019-01-14 

§ 5 Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2019/2020
§ 6 Val av representanter till gymnasiesamverkan, Region Värmland

Beslut inom verksamhetsområde bildning
Verksamhetschef IE beslut om yttrande till skolinspektionen 2019-01-01--
2019-01-15

Förskolechef MS anställningsbeslut 2018-11-24--2019-01-09

Förskolechef IM  anställningsbeslut 2018-11-24--2019-01-09

Förskolechef TK anställningsbeslut 2018-11-24--2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

38(41)
Sammanträdesdatum

2019-01-29

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2018-12-13

§ 130 Utredning av kommunal samverkan inom livsmedelsområdet
§ 132 Hammar 1:100, ansökan om strandskyddsdispens
§ 133 Ulvshuvdane 1:110, ansökan om strandskyddsdispens
§ 134 Sluttningen 3, klagan på björk
§ 135 Vadjungsed 1:70, ansökan om strandskyddsdispens
§ 136 Godkännande av undersökning för betydande miljöpåverkan - 
Detaljplan för kvarteret Kojan, Charlottenberg
§ 137 Detaljplan för Koppom Maskin & Trä AB, godkännande av 
samrådshandlingar
§ 138 Yttrande – Detaljplan för Bergvik 1:37 mfl inom Bergvik, Karlstad 
kommun

2019-01-17

§ 9 Stora Koppom 1:116, ansökan från Svensk Trälackering AB om 
strandskyddsdispens
§ 10 Yttrande över samrådshandlingar Fördjupad översiktsplan för Arvikas 
hamnområde, Arvika kommun

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Miljösektionens delegationsbeslut 2018-11-11–2019-01-14, 2018-11-28--
2019-01-24

Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-11-29--2019-
01-24 

Integrationssamordnare AV beslut om länskort och ekonomiskt bistånd 
2018-11-01–2018-11-30, 2018-12-01--2018-12-31

Verksamhetschef JEE beslut om parkeringstillstånd 2018

Alkoholhandläggarens beslut om åtrekallelse på egen begäran 2018-12-17--
2019-01-18

Beslut i vårdutskottet
2018-12-11

§ 212 Omplacering enligt Socialtjänstlagen 4:1
§ 213 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
§ 214 Överklagan placeringsbeslut 11 § LVU
§ 215 Överklagan av förvaltningsrätten Karlstads dom i LVU-mål till 
Kammarrätten i Göteborg
§ 216 Omplaceringsbeslut enligt § 11 LVU
§ 217 Omplaceringsbeslut enligt § 11 LVU
§ 218 Beslut om hemlig vistelseort enligt 14 § LVU
§ 219 Beslut om hemlig vistelseort enligt 14 § LVU
§ 220 Ansökan om två veckors förlängd utredningstid vid Flöjtens akut- och 
utredningshem

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

39(41)
Sammanträdesdatum

2019-01-29

2018-12-27

§ 222 Yttrande till Kammarrätten

2019-01-15

§ 4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
§ 6 Beslut om upphandling av boendelås på särskilt boende
§ 8 LSS 9:2 Personlig assistans
§ 9 Medgivande familjehem enligt Socialtjänstlagen 6 kap 6 §
§ 10 Övervägande om vård jml 6 kap 8 § Socialtjänstlagen

§ 11 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
§ 12 Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen
§ 13 Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen
§ 14 Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen
§ 15 Ansökan om vård till förvaltningsrätten i Karlstad enligt 1 och 2 §§ 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
§ 16 Ansökan om vård till förvaltningsrätten i Karlstad enligt 1 och 2 §§ 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 
Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-1-23--2018-12-28

Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-11-23--2018-12-23

Biståndsbedömare IS beslut 2018-11-23–2018-12-28 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade 
delegationsbeslut.

____
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§ 45

Meddelande

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över 
övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller 
uppsiktsansvaret också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta 
ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast 
protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för. 

Handlingar
• Sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB 2018-12-14

• Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2018-12-13

• Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens naturreservat 2018-
12-06 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____
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§ 46

Information

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) har deltagit i medlemssamråd i 
Kommuninvest i Sverige AB och håller en kort utbildning i kring 
Kommuninvest.

Kommunchefen informerar om:

• visionsdagen den 6 februari och tankar med dagen.

• Tidsschemat för politikerutbildningen 2019

____ 
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