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Närvarolista

Beslutande Johanna Söderberg (C) 
Annika Hugne (C) 
Fredrik Karlsson (C)
Hans Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Bengt Nilsson (KD) ersättare för Anders Gustafsson (KD)
Nicklas Backelin (V)
Stefan Nilsson (SD)
Hans-Peter Jessen (S)
Sofia Skönnbrink (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Mats-Åke Knutsson (M) ersättare för Hanna Andersson (M) 
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 48-50
Martin Bollner, ekonom § 48-50
Kerstin Hallgren, ekonom § 48-50
Ingrid Elmgren, verksamhetschef bildning § 48-55
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 48-50
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd § 48-50, 56-58
Mimmi Adolfsson, folkhälsosamordnare § 47-48
Vivi Appelqvist, stiftelsen Glaskogens Naturreservat § 47
Nils-Gunnar Andersson (S) ordförande stiftelsen Glaskogens Naturreservat § 47
Lena Olsson (S) ej tjänstgörande ersättare
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare
Lars-Eric Andersson (C) ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare tom kl 15.20 § 47-59
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare
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§ 47 Dnr KS 2019-77

Information från stiftelsen Glaskogens Naturreservat

Verksamhetschef Vivi Appelqvist och ordförande Nils-Gunnar Andersson 
(S) från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat informerar kommunstyrelsen 
om att stiftelsen önskar att den årliga ersättningen från stiftarkommunerna 
justeras till dagens kostnadsnivå samt därefter årligen indexjusteras föra att 
säkerställa hållbar kvalité och service i området. Stiftarkommuner är 
Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner. Kostnaderna för stiftelsens 
årliga verksamhet fördelas enligt följande procentuella fördelning: Arvika 
kommun 70 procent, Eda kommun 2 procent, Säffle kommun 12 procent 
och Årjängs kommun 16 procent.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 48

Information från folkhälsorådet

Folkhälsosamordnare Mimmi Adolfson besöker kommunstyrelsen med 
anledning av en av folkhälsorådets uppgifter att lämna förslag till och följa 
upp Hälsoplanen för Eda kommun med prioriterade områden som utgår från 
de nationella folkhälsomålen. Utskotten kommer att bereda och föreslå 
prioriterade områden till Hälsoplanen som ska antas för denna 
mandatperiod.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 49 Dnr KS 2019-6

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.

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter januari 2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-13, § 20
Bildningsutskottets protokoll 2019-02-11, § 8
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-02-14, § 18
Vårdutskottets protokoll 2019-02-12, § 18

Kommunstyrelsens beslut 

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

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 50 Dnr KS 2019-52

Slärteg 2:88, förfrågan om fastighetsförvärv

Sammanfattning
Eda kommun har fått en förfrågan att förvärva fastigheten Slärteg 
2:88.Fastigheten ägs idag av Thomas Johansson, Inga-Lill Nilsson och Eva-
Lis Högdahl. Fastigheten omfattas av byggnadsplan 17-Å-5811.Slärteg 2:88 
består idag av area om 858 m² och byggrätten är 20%, totalt får 171 m² 
bebyggas på fastigheten. Byggnadsplanen medger bostadsändamål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-05
Förfrågan inkom till kommunen 2019-01-22
Byggnadsplan 17-Å-5811
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-02-14 § 13

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Slärteg 2:88 till föreslagen 
köpeskilling 8580 kr (10 kr/m²).

Beslutet kan överklagas.

____ 

Beslutet expedieras till 

Säljarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 51 Dnr KS 2019-54

Interkommunal ersättning 2019, förskola och 
pedagogisk omsorg 

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förvaltningens beräkning 2019-02-06
Bildningsutskottets protokoll 2019-02-11 § 10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2019 för förskola 
och pedagogisk omsorg:

Ersättning per barn i förskola     Netto         Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim)                   72 971         77 349

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim)         157 550       167 003

3-6 år deltidsplatser (15 tim)                   55 710         59 052

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim)         116 124       123 091

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 
september det år barnet fyller tre år.

Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år

0 – 6 år                                                     82 200

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef Bildning
Arvika kommun, Lärande och stöd
Årjängs kommun, BUN
Assistent bildning, centralt
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 52 Dnr KS 2019-54

Interkommunal ersättning 2019, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem

Sammanfattning 
Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens beräkning 2019-02-20

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2019 för 
förskoleklass, fritidshem och grundskola:

Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp

56 015 59 376

Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp

35 986 38 146

Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 94 785 100 472

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef Bildning
Arvika kommun, Lärande och stöd
Årjängs kommun, BUN
Assistent bildning, centralt
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 53 Dnr KS 2019-54

Bidrag till fristående förskolan Asksjön 2019

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förvaltningens beräkning 2019-02-06
Bildningsutskottets protokoll 2019-02-11 § 11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer bidrag till fristående förskolan Asksjön 2019:

Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim) 72 971 77 349

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) 157 550       167 003

3-6 år deltidsplatser (15 tim) 55 710 59 052

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) 116 124 123 091

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 
september det år barnet fyller tre år.

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef Bildning
Asksjöns förskola
Assistent barnomsorgen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 54 Dnr KS 2016-256

Yttrande över medborgarförslag – handlingsplan för 
giftfri förskola

Sammanfattning
I ett medborgarförslag från 2016 föreslås att Eda kommun arbetar för att 
upprätta en handlingsplan för en giftfri förskola. Ärendet remitterades till 
Samhällsbyggnadsutskottet för beredning, där man 2017-04-13 ställde sig 
positiv till förslaget, samt att man föreslog att även andra verksamheter 
yttrar sig över förslaget.

Verksamhetsansvariga inom förskolan ställer sig positiva till att medverka i 
upprättandet av en sådan handlingsplan. En sådan kan med fördel upprättas 
i samarbete mellan verksamhetsansvariga inom Bildning samt 
Samhällsbyggnadsavdelningens miljöenhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-05
Samhällsutskottets protokoll 2017-04-13 § 46
Medborgarförslag – Giftfri förskola
Bildningsutskottets protokoll 2019-02-11 § 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 
medborgarförslaget om att upprätta en handlingsplan för giftfri förskola.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 55 Dnr KS 2019-55

Dokumenthanteringsplan Bildning

Sammanfattning 
I enlighet med arkivlagen och Eda kommuns arkivreglemente ska varje 
myndighet upprätta dokumenthanteringsplaner som beskriver myndighetens 
handlingar, och hur dessa ordnas och hanteras.

I dokumenthanteringsplanen redovisas varje verksamhets handlingar, var de 
förvaras och i vilket format. Planen fungerar som ett styrdokument som 
anger om en handling ska bevaras eller gallras, samt tidpunkt för gallring 
respektive leverans till kommunarkivet.

Dokumenthanteringsplanen för Bildnings verksamheter är framtagen under 
2018. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-29
Dokumenthanteringsplan för Eda kommuns utbildningsväsende
Bildningsutskottets protokoll 2019-02-11 §13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar framtagen dokumenthanteringsplan för Eda 
kommuns utbildningsväsende. 

____ 

Beslutet expedieras till 

Arkivsamordnaren
Verksamhetschef bildning
Administratörer bildning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 56 Dnr KS 2019-51

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Sammanfattning
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Lagen föreskriver att vårdgivaren 
ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar l mars årligen.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits 
för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-04
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Vårdutskottets protokoll 2019-02-12 § 19

Kommunstyrelsens beslut

Patientsäkerhetsberättelse 2018 antas.

____ 

Beslutet expedieras till 

MAS
Verksamhetschef vård och stöd
Tf områdeschef område 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dnr KS 2019-57

Riktlinje högsta skäliga boendekostnad

Sammanfattning
Skälig boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § 
SoL är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. 
Beloppen är framtagna utifrån uppgifter om aktuella hyresnivåer från Eda 
Bostad AB. Möjlighet till individuella bedömningar ska dock finnas. Den 
högsta skäliga boendekostnaden bör få överskridas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. Högsta skäliga boendekostnad ska årligen räknas 
om. Detta görs i procentuell proportion till ändringar av hyresnivåer inom 
Eda Bostad AB. Bifogat denna tjänsteskrivelse finns förslag på nivåer som 
ska vara vägledande som högsta skäliga boendekostnader i Eda kommun 
2019.

Beslutsunderlag
1:e socialsekreterares förslag till riktlinje avseende högsta skäliga 
boendekostnad 2019-02-01
Vård och Stöds tjänsteskrivelse 2019-02-01
Vårdutskottets protokoll 2019-02-12 § 22

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för högsta skäliga boendekostnad fastställs i enighet med aktuellt 
förslag.

____ 

Beslutet expedieras till

IFO chef
1:e socialsekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr KS 2019-78

Information om gruppboende LSS Svanen

Ärendet utgår.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 59 Dnr KS 2018-49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning
Med anledning av bildandet av bolaget Teknik i Väst AB behöver en del 
justeringar göras av kommunstyrelsens delegationsordning. Ett förslag till 
justeringar har utarbetats. Förslaget innehåller även justeringar när det gäller 
anställningsdelegation.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-02-07
Kommunstyrelsens delegationsordning
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-13 § 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.

____ 

Beslutet expedieras till 

Samtliga chefer och ledare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 60 Dnr KS 2015-65

Förslag till en förlängning av Eda kommuns 
biblioteksplan under 2019

Sammanfattning
Eda kommuns biblioteksplan för perioden 2015-2018 antogs av 
Kommunfullmäktige 2015-10-28 §144. Enligt Bibliotekslagen ska 
kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom 
biblioteksområdet. För närvarande råder det stor osäkerhet vad det gäller 
den framtida inriktningen på biblioteksverksamheten på lokal, regional och 
nationell nivå. Med anledning av det föreslås en förlängning av 
biblioteksplanen under år 2019.

Beslutsunderlag

Bibliotekslagen 2013 (801)
Eda kommuns biblioteksplan 2015-2018
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-13 § 21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga Eda kommuns 
biblioteksplan med den tillhörande handlingsplanen under 2019.

2. Vidare föreslås Kommunfullmäktige beslutar om att en ny biblioteksplan 
med en handlingsplan ska utarbetas för 2020-2022. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 61

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

2019-02-13

§ 18 Ansökan om bidrag
§ 22 Inriktningsbeslut gällande fritidsplan
§ 23 Inriktningsbeslut gällande kulturplan
§ 25 Utdelning ur Karin och Anton Olssons stiftelse 2018

Beslut inom kommunledningsstaben 
Kultursamordnare ACR beslut om verksamhetsbidrag februari 2019
Informationschef MB beslut om anställning 2019-02-01--2019-02-28

Beslut i bildningsutskottet
2019-02-11

Inga beslut att redovisa.

Beslut inom verksamhetsområde bildning
Förskolechef TK anställningsbeslut 2019-01-10–2019-02-15

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet

2019-02-18

§ 14 Myntet 1, ansökan om marklov för ”drive thru”
§ 15 Revidering av underlag till lokala trafikföreskrifter Resecentrum, 
Charlottenberg
§ 16 Godkännande av planavtal, detaljplan för del av Kojan
§ 17 Godkännande av planavtal, detaljplan för fritidshusområde vid Flan, 
Håvilsrud

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut i vårdutskottet

2019-02-12

§ 23 Vårdnadsöverflyttning enl. 6 kap 10 a § föräldrabalken
§ 24 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 25 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 26 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 27 Yttrande i överklagan av placering av vård av unga
§ 28 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
§ 29 Begäran om upphörande av LVU-vård
§ 30 Begäran om upphörande av LVU-vård
§ 31 Särskild förordnad vårdnadshavare
§ 32 Begäran om personlig assistans enligt LSS 9:2

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 
Områdeschef CN beslut om anställningar 2018-12-01–2018-12-31

Avgiftshandläggare ANG beslut 201812-01–2018-12-31

Områdeschef ML beslut om anställningar 2018-12-01–2018-12-31

Avgiftshandläggare AJ beslut 201812-01–2018-12-31, 2019-01-01–2019-
01-31

Områdeschef CHB beslut om anställning 2018-12-01–2018-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade 
delegationsbeslut.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 62

Meddelanden

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

Handlingar

• Sammanträdesprotokoll 2019-01-11 Direktionen Värmlands 
Vårdförbund

• Sammanträdesprotokoll 2019-01-23 Eda Bostads AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 63

Information

Kommunchefen informerar om en fastighetsinventering som har gjort 
internt i kommunen.

Vice ordförande i Arvika-Eda överförmyndarnämnd informerar om läget 
vid överförmyndarverksamheten. 

Kommunchefen informerar om den tidsplan som har tagits fram för att 
kunna svara på SOU 2018:74 Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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