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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)
Anders Gustafsson (KD)
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ersättare för Stefan Nilsson (SD)
Lena Olsson (S) ersättare för Hans-Peter Jessen (S)
Sofia Skönnbrink (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Hanna Andersson (M) ej § 91-102
Birgitta Eklund (S) ersättare för Hanna Andersson (M) § 91-102
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 85-92
Ingrid Elmgren verksamhetschef bildning § 85-95
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 85-94
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd § 85-102
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare § 85-90, 103-108
Katrin Tjeldnes, praktikant § 85-99
Martin Bollner, ekonom § 87-90
Kerstin Hallgren, ekonom § 87-90
Carina Höglund Wilke, arbetsledare AME § 85
Jessica Rydström, personalchef § 100-102
Lena Andersson, lönesekreterare § 100-102
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§ 85

Information om utredning av arbetsmarknadsenhetens 
framtid

Carina Höglund Wilke, arbetsledare informerar om AMEs verksamhet och 
det uppdrag som hon fått att utreda arbetsmarknadsenhetens framtid med 
hänsyn taget till förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Hur ser AMEs 
uppdrag ut i dag och hur ska det se ut framöver?

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 86 Dnr KS 2019-118

Information från Valfjället Skicenter AB

Ordförande i Valfjället Skicenter AB Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) 
informerar om bolagets verksamhet och ekonomi.

Uppdraget enligt bolagsordningen är ”främja turismnäringens utveckling 
inom Eda kommun”

Säsongen 2017-2018 var en bra säsong b la tack vare att det var en bra 
vinter och att påskhelgen inföll redan i mars 2018. 

Under säsongen har det sålts 16 100 liftkort varav 8 500 endagars liftkort 
och detta har resulterat i 329 000 åk i backen. Det har varit ökade intäkter i 
skiduthyrningen, arrende för restaurangen, försäljning av liftkort och ökad 
uthyrning i Drömbyn. Det ekonomiska resultatet 2018 blir -620 tkr jämfört 
med -2,6 mkr 2017 och -3,2 mkr 2016.

Bolaget har under 2018 ingått en förlikning med Svenska Semesterhem AB 
gällande leasingavtalets tolkning för Drömbyn.

Bolaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 
11 kap. Miljöbalken avseende ytvattenuttag för konstsnötillverkning i 
Valfjällets skidanläggning. Ärendet handläggs hos mark- och 
miljödomstolen. 

Framöver kommer bolaget kommer att inkomma med en formell begäran till 
kommunfullmäktige om utökad kommunal borgen föra att finansiera 
återstående leasingperioder samt utträdesleasing kostnaden gentemot 
Marginalen Bank gällande Drömbyn med lån från Kommuninvest.

Ett fördjupat samarbete med Eda Golfklubb pågår. Bolaget och klubben 
samverkar kring personal och bokningsresurser.

____ 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 87 Dnr KS 2018-176

Information från arbetsgruppen om skolutredningen

Ordförande i bildningsutskottet Annika Hugne (C) och skolchef Ingrid 
Elmgren informerar om nuläget i skolutredningen. Beräkningar pågår utifrån 
de prioriterade alternativen som bildningsutskottet beslutade 2019-03-11 § 
18. Beräkningarna bedöms vara klara i början av maj.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 88 Dnr KS 2019-136

Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos

Sammanfattning 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en 
prognos för helåret 2019 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning 
av prognosen (tkr):

Kommunledningsstaben -500

Bildning - 3 000

Vård och stöd 0

Samhällsbyggnad - 1 850

Finansförvaltningen 0

Budgeterat resultat 1 532

Prognostiserat resultat - 3 818

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på -3 818 tkr 2019.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, § 45
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-04-11, § 46

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) med bifall av Bertil Börjeson (Hela Edas 
Lista): Beslut om förändrad delegation inom grundskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola enligt förvaltningens förslag.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens beslut

Beslut om förändrad delegation inom grundskola, förskoleklass, fritidshem 
och grundskola.

Område Beslutas av

Tillsvidareanställning av medarbetare Kommunchef

Tillsvidareanställning av chef Kommunchef

Visstidsanställning längre än 1 vecka Verksamhetschef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos 

för helåret godkänns. 

2. Förvaltningen bör vidta åtgärder för att snarast anpassa 
verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. 

____

Beslutet expedieras till

Bildnings ledningsgrupp

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 89 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.

Verksamhets-
område

Budget 
tom mars

Redovisning 
tom mars

Avvikelse 
tom mars

% av budget

Kommunlednings-
staben

11 858 12 348 -489 104,1 %

Bildning 52 924 55 545 - 1 622 103,0 %

Samhällsbyggnad 4 081 3 647 434 89,4 %

Vård och stöd 49 619 49 315 304 99,4 %

Verksamheterna 
totalt

118 482 120 855 -1 373 102%

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning efter mars 2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, §44
Bildningsutskottets protokoll 2019-04-08, § 20
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-04-11, § 45
Vårdutskottets protokoll 2019-04-10, § 67

Kommunstyrelsens beslut 

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

Kommunchefen presenterar en månadsvis uppföljning av kommunens 
lönekostnader. Total lönekostnader för januari månad tom april månad är 
- 104 tkr.

Utskottsordförandena presenterar åtgärder för att möta budgetunderskott.

Allmänna utskottet 

Ordförande Johanna Söderberg (C) informerar om allmänna utskottets 
diskussioner kring den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. Det 
prognostiserade underskottet måste arbetas in i 2019 års budget. Bidrag från 
det nyligen beslutade socialfondsprojektet Experio WorkLab finansierar del 
av underskottet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

11(33)
Sammanträdesdatum

2019-04-23

Samhällsbyggnadsutskottet

Vice ordförande Fredrik Karlsson (C) informerar om 
samhällsbyggnadsutskottets diskussioner kring den ekonomiska 
uppföljningen av verksamheten. Tidigare års stora överskott inom 
verksamheten kommer framöver inte att finnas. 

Bildningsutskottet 

Ordförande Annika Hugne (C) informerar om bildningsutskottets åtgärder 
för att möta budgetunderskottet. 

• handlingsplaner för sjukskrivning 

• effektivisering och samordning av skolskjutsen 

Vårdutskottet

Ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) informerar om vårdutskottets 
åtgärder för att möta det prognostiserade underskottet inom IFO

• Förstärka samarbetet mellan AME och IFO. Riktlinjer och rutiner 
presenteras för utskott och KS i juni ”en väg in” till försörjningsstöd.

• FINSAM har anslagit pengar till att anställa personal sk CM på 
AME. Dessa skall arbeta med att stötta personer som befinner sig 
inom IFO och AME budgetunderskottet.

____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 90 Dnr KS 2019-59

Avstämning budgetarbete 2020

Kommunchefen lämnar en muntlig redovisning av de uppgifter 
kommunstyrelsen har till delat förvaltningen. Kompletta svar presenteras för 
budgetberedningen i maj. 

Nr Uppgift

1 Utöver tidigare beslutad budgetram KF nov 18 skall verksamheterna även 
presentera en budget som ger ett överskott på 1,5 % (7,5 milj kr) 

2 Plan för framtida lokalförsörjning. Befintligt lokalbestånd analysera; vad 
kan utvecklas, avvecklas, hänsyn skall tas till skolutredningen 

3 Plan med kostnader för demensavdelning; 8+8 platser, i befintliga lokaler, 
start 2020-01-01

4 Kostnad för sjukskrivning; helhet, vad ger effekt, erfarenheter från andra

5 Fritid för unga, mer aktiviteter än idrott: Utred olika möjligheter; 
verksamhet, bidrag, målgrupper mm

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 91 Dnr KS 2018-246

Region Värmland – kommunalförbund – 
Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt 
likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

Sammanfattning 
Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade 2018-11-30, 
efter godkännande av samtliga sjutton medlemmar, att avveckla 
kommunalförbundet 2018-12-31. Förbundets uppdrag, verksamhetsansvar 
och personal överfördes vid årsskiftet till nybildade Region Värmland. 
Vidare beslutade regionfullmäktige att kommunalförbundet skulle träda i 
likvidation 2019-01-01 och att regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie 
ledamöter skulle utgöra likvidator. Regionfullmäktige beslutade även att 
kommunalförbundets tillgångar, skulder och övriga åtaganden och 
förpliktelser i sin helhet skulle överföras till nybildade Region Värmland.

Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbunds för 
verksamhetsåret 2018 har upprättats (bilaga 1). Likvidatorn har överlämnat 
årsredovisningen till medlemmarna för godkännande. Efter hörande av 
revisionen ska medlemmarna ta ställning till godkännande av 
årsredovisningen och fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och 
kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns samt att regionstyrelsen och 
kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Revisorernas berättelse och 
förslag till ställningstagande redovisas i bilaga 2.

Likvidatorn har upprättat förvaltningsberättelse och slutredovisning (bilaga 
3). Likvidationen omfattar perioden 2019-01-01--2019-02-28. 
Verksamhetsansvaret och personalansvaret övergick 2019-01-01 till Region 
Värmland, aktieinnehav i bolag och anläggningstillgångar i form av 
inventarier och maskiner överläts 2019-01-01 till Region Värmland. Vid 
årsskiftet utestående leverantörsskulder och kundfordringar har reglerats.

Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd 
likvidation överförts till nya, sammanslagna Region Värmland enligt 
Regionfullmäktiges beslut 2018-11-30. Kommunalförbundets medlemmar 
ska slutgiltigt ta ställning till godkännande av likvidationen.

Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas 
godkännande avregistreras.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-03-27
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2018
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018
Likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, § 46

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Eda Kommun godkänner årsredovisning för Region Värmland – 
kommunalförbund för verksamhetsåret 2018 samt

2. bevilja regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018,

3. samt godkänna likvidation av Region Värmland – 
kommunalförbund, org nr 222000-1362.
____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 92 Dnr KS 2019-138

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare 
(direktiv 2016:91) med uppgift att göra en översyn av systemet för 
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Uppdraget slutredovisades 
den 1 oktober 2018 och skickades ut i början av februari 2019 av 
Finansdepartementet på remiss. Remissvaren ska ha inkommit till 
Finansdepartementet senast 17 maj 2019.

Ekonomichefsnätverket i Värmland sammanträdde i februari och tillsatte då 
en grupp i nätverket som fick i uppdrag att göra ett gemensamt underlag för 
Värmland som sedan varje kommun tar upp i sin respektive kommunstyrelse 
och formulerar sitt eget remissvar.

Kommunstyrelsen har tagit del av SMÅKOMs remissvar.

Beslutsunderlag
PM från kommunledningsstaben 2019-04-04
Yttrande från Småkom 2019-03-21
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74)

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till allmänna utskottet att besluta om Eda 
kommuns remissvar. 

____ 

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 93 Dnr KS 2019-141

Del av Skönnerud 1:9, förfrågan om fastighetsförvärv

Sammanfattning 
Eda kommun har fått en förfrågan från ägaren till Skönnerud 1:185 om att 
förvärva del av  fastigheten Skönnerud 1:9 i Koppom, som ägs av Eda 
kommun, ca 10 000 m², för att kunna hålla marken öppen och eventuellt 
skaffa några får.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området omfattas av tätbebyggt område. Skönnerud 1:185 är en 
småhusenhet och en ökning av 10 000 m² är inte lämplig för sitt ändamål.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-03-21
Situationsplan över Skönnerud 1:9 
Förfrågan inkom till kommunen 2019-03-20
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Dahlström (L): Kommunstyrelsen beslutar att förfrågan om förvärv 
avslås då markanvändningen varit otydlig. En fastighetsreglering är inte 
lämplig. 

Annika Hugne (C): Ärendet återremitteras för att utreda frågan om 
markanvändningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. 
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras senare. Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för att utreda frågan om markanvändningen.
____  

Beslutet expedieras till 

Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 94 Dnr KS 2018-52

Äskande om medel för rivning av Patronen 24

Sammanfattning
Fastighetssektionen äskade medel för rivning av Patronen 24 redan 2017 
men detta äskande avslogs då. Nu är behovet av rivning akut då byggnaden 
hålls ihop av spännband och riskerar att rasa över tillfartsväg och andra 
byggnader på området som idag kan beträdas av obehöriga. 

Fastighetssektionen sökte rivningslov för byggnaden Patronen 24 vilken 
jävsnämnden beviljade 2019-03-13 § 8.

Beräknad kostnad för rivning av Patronen 24 är ca 1 500 000 kr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-03-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-04-11, § 41

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnad ska göra omprioriteringar 
inom eget verksamhetsområdet för att verkställa rivningen av Patronen 24.
____  

Beslutet expedieras till 

Ekonomichefen
Plan- och fastighetschefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Eda Bostads AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 95 Dnr KS 2018-176

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsan 

Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen ska ansvarig tjänsteman (i detta fall medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska) upprätta en patientsäkerhetsberättelse för 
medicinska elevhälsan för varje kalenderår. Denna ska enligt 
patientsäkerhetslagen godkännas av ansvarigt politiskt organ.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för medicinska elevhälsan 2018 
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bildningsutskottets protokoll 2019-04-08, § 22

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 
medicinska elevhälsan för kalenderår 2018.

____ 

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef bildning
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
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§ 96 Dnr KS 2019-42

Gun Parkfors fond

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 att Vårdutskottet årligen ska 
upprätta förslag på användningsområden för utdelning ur Parkfors fond.

Medlen ska enligt testamentet användas för trivselbefrämjande åtgärder som 
rekreation, resor m.m. för åldringar inom Eda kommun. En sammanställning 
på sökande ur Gun Parkfors fond 2019 med förslag till beslut har inkommit 
till Vårdutskottet.

För år 2019 finns 23 220kr kvar att dela ut. Detta är det sista året utdelning 
görs ur denna fond.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2019-04-02
Förteckning över sökande inklusive bilagor 2019-04-02
Vårdutskottets protokoll 2019-04-10, § 69

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut totalt 23 220 kr ur Gun Parkfors fond 
till följande sökande:

SPF Edabygden beviljas 3 000 kr för resor.

PRO Åmotfors beviljas 3 000 kr för julbord för äldre.

Folkhälsorådet beviljas 17 220 kr för seniorcrusing våren 2019 och 
seniordag hösten 2019.

____

Beslutet expedieras till

SPF Edabygden
PRO Åmotfors
Folkhälsorådet
Ekonomiavdelningen
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§ 97 Dnr KS 2019-147

Revidering av riktlinje för dokumentation av SoL, LSS 
och HSL

Sammanfattning
Vård och stöds riktlinje som gäller dokumentation inom lagrummen
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
och Hälso- och sjukvårdslagen har reviderats p ga att ny lagstiftning samt
vissa redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderad riktlinje "Dokumentation inom SoL, LSS och HSL
Vårdutskottets protokoll 2019-04-10, § 70

Kommunstyrelsens beslut
Reviderad riktlinje "Dokumentation inom , LSS och HSL antas.

____ 

Beslutet expedieras till

Malin Eklund, verksamhetschef Vård och stöd
Anna-Lena Bryntesson, MAS
Områdeschefer inom vård och stöd
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§ 98 Dnr KS 2019-145

Revidering av riktlinje medicintekniska produkter

Sammanfattning
Riktlinjen "Medicintekniska produkter" inom vård och stöd har reviderats
p ga att ändringar i lagstiftning och i den regionala riktlinjen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderad riktlinje "Medicintekniska produkter"
Vårdutskottets protokoll 2019-04-10, § 71

Kommunstyrelsens beslut
Reviderad riktlinje gällande "Medicintekniska produkter" antas.

____ 

Beslutet expedieras till

Malin Eklund, verksamhetschef Vård och stöd
Anna-Lena Bryntesson, MAS
Bo Mörling, områdeschef område 4
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§ 99 Dnr KS 2019-152

Uppdrag översyn klimatstrategi

Sammanfattning 
På olika sätt får miljö- och klimatfrågor en allt större betydelse. 
Eda kommun har en klimatstrategi från 2009. Därutöver finns en 
Miljöpolicy från 1995 och en Energiplan 2005-2010. Dessa dokument 
behöver därför ses över, anpassas och samlas till ett uppdaterat styrande 
dokument. Arbetet kan därutöver även påverka andra styrande dokument.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunförvaltningen att ta fram 
en ny Klimatstrategi för Eda kommun.

En första avstämning av arbetsläget sker vid allmänna utskottets 
sammanträde i september 2019.

____  

Beslutet expedieras till 

Kommunchefen
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§ 100 Dnr KS 2018-275

Svar på motion om avskaffande av delade turer

Sammanfattning 
Det har inkommit en motion från Vänsterpartiet genom Patric Carlsson (V) 
att förvaltningen får i uppdrag att starta ett projekt på lämplig arbetsplats 
med avskaffande av delade turer som mål i hela kommunen. 

Förvaltningen har utrett frågan och konstaterar att förekomsten av delade 
turer idag är låg, att medarbetarna redan idag har möjlighet att avstå delade 
turer och istället arbeta flera helger samt att frågan kommer att finnas med i 
arbetet med att införa heltid som norm.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-28
Motion från vänsterpartiet om avskaffande av delade turer 2018-10-02
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, § 37

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
förekomsten av delade turer är låg, att medarbetarna redan idag har 
möjlighet att avstå delade turer och istället arbeta flera helger samt att frågan 
kommer att finnas med i arbetet med att införa heltid som norm.
____  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

24(33)
Sammanträdesdatum

2019-04-23

§ 101 Dnr KS 2018-274

Svar på motion om införande av 6-timmars arbetsdag 
med bibehållen lön på arbetsplatser med hög 
sjukfrånvaro

Sammanfattning 
Det har inkommit en motion från Vänsterpartiet genom Patric Carlsson (V) 
som föreslår att ett projekt genomförs i kommunen med införande av 6 
timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön på 
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro.

Frågan har utretts av förvaltningen och motionen föreslås avslås på grund av 
att det inte finns ekonomisk finansiering av förslaget samt att det inte är 
förenligt med införandet av heltid som norm. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-28
Motion från vänsterpartiet om införande av 6 timmars arbetsdag 2018-10-02
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, § 38

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
det inte finns ekonomisk finansiering av förslaget och det är heller inte 
förenligt med införandet av heltid som norm.
____ 
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§ 102 Dnr KS 2019-137

Pensionspolicy

Sammanfattning 
Behov av ny Pensionspolicy finns och därav är detta förslag framtaget. 
Policyn syftar till att göra Eda kommun till en attraktiv arbetsgivare för 
medarbetare med rätt kompetens och för att säkerställa en konsekvent 
hantering av pensionsfrågor i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-03-22
Pensionspolicy
Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09, § 39

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
Pensionspolicy.
____  
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§ 103 Dnr KS 2019-102

Ökat behov till överförmyndarenheten

Sammanfattning 
Arvika kommun har inkommit med en begäran om ökade resurser till 
överförmyndarenheten. Länsstyrelsen har under flera år, vid granskningar av 
verksamheten, gett kansliet kritik för brister och felaktig handläggning. 
Kansliet behöver utöka med mer personal, både i grundbemanning och 
förstärkning under en begränsad period. Kostnadsökningen för Eda kommun 
är beräknad till 403 tkr år 2019 och 467 tkr år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och kostnadskalkyl från Arvika kommun 2019-02-20
Beslut från Arvika kommuns kommunfullmäktige 2019-03-25
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-15

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en 
kostnadsökning till överförmyndarenheten på 403 tkr år 2019 och att 
ökningen finansieras inom kommunledningsstabens ram. Ytterligare behov 
av pengar till verksamheten för budgetåret 2020 inarbetas i kommunens 
budget för år 2020. 

____  
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§ 104 Dnr KS 2019-153

Revidering av arvodesreglementet

Sammanfattning 
Arvodesreglementet anger arvode och andra ersättningar till 
förtroendevalda. En översyn har gjorts av reglementet med syftet främst att 
se över arvodena i de kommunala bolagen. Förslaget är nu att införa 
årsarvode i bolagen och att sammanträdena ska arvoderas per timme så som 
andra politiska sammanträden i kommunen. Dessutom föreslås att alla 
arvoden baseras på procent av grundarvodet till riksdagens ledamöter.

Beslutsunderlag
Reviderat arvodesreglemente
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Reviderat arvodesreglemente antas med förändringen att 
vice ordförande Arvika-Eda Överförmyndarnämnd ska ersättas med 2% av 
riksdagsarvodet.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat arvodesreglemente antas med förändringen att vice ordförande 
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd ska ersättas med 2% av riksdagsarvodet. 
Reviderat arvodesreglemente börjar gälla 2019-06-01. Under perioden 2019-
04-01–2019-05-31 gäller arvodesnivåerna för perioden 2018-04-01–2019-
03-31.

____ 
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§ 105 Dnr KS 2019-154

Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor 2019

Sammanfattning 
Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som också kallas 
bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där 
aktieägarnas inflytande utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva 
rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. Kommunfullmäktige har utsett 
kommunala ombud till de kommunala bolagens bolagsstämmor att företräda 
kommunen. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om instruktionerna 
innehåller instruktioner att rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt behöver fastställa instruktioner för ombuden när det 
gäller besluten kring de ärenden som uppkommer på stämman.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-16 

Kommunstyrelsens beslut
Ombuden ges följande generella instruktioner:

1. (I förekommande fall) fastställa bolagsordning och ägardirektiv

2. godkänna årsredovisningen 2018 

3. resultat- och balansräkning för 2018 fastställs,

4. styrelsen och verkställande direktören ges ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2018

5. fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna enligt 
kommunfullmäktiges beslut

6. anteckna kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 
suppleanter 

7. anteckna kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och 
ersättare för lekmannarevisor

8. Bolagsspecifika instruktioner

Eda Bostads AB

Ledningen tillsammans med styrelsen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten till samordning av verksamheter med övrig kommunal 
verksamhet så som t.ex. löneadministration, administration kring 
styrelsesammanträden samt fastighetsförvaltning.
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Bolaget uppmanas att inom verksamheten arbeta för att hitta 
effektiviseringar och förbättringar i syfte att stärka ekonomi och 
konkurrenskraft gentemot konkurrerande verksamheter.

Samt fortsätta det påbörjade arbetet med trygghetsboende.

Dessutom att slutföra arbetet med att iordningställa de under 2017 
inventerade lokaler och källarlokaler som kvarstår enligt tidigare 
ägardirektiv.

Bolaget uppmanas också att vid större arbeten i större utsträckning ta 
in offerter.

Eda Energi AB

Inga specifika ägardirektiv.

Valfjället Skicenter AB

Bolaget uppmanas att fortsätta som tidigare med att utöka 
vinteraktiviteterna inom bolagets verksamhet.

Teknik i Väst AB

Inga specifika ägardirektiv.

____ 

Beslutet expedieras till 

Hans-Peter Jessen (S)
Anders Gustafsson (KD)
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§ 106

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. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. 
Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. 
Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan.

Beslut i allmänna utskottet
2019-04-09

Inga delegationsbeslut fattade.

Beslut inom kommunledningsstaben 
Fritids- och kulturchef LS beslut om diverse bidrag samt lotteritillstånd 
2019-03-15--2019-04-11

Personalchef JR beslut om uppsägningar 2019-02-26–2019-03-01

Beslut i bildningsutskottet
2019-04-08

§ 21 Ny timplan för grundskolan läsåret 2019/2020

Beslut inom verksamhetsområde bildning
Skolchef IE beslut om plats i förskoleplats hos annan anordnare, skolgång i 
annan kommun, yttrande till Skolinspektionen 2019-03-19–2019-04-15 

Tf rektor vuxenutbildningen LÖ beslut om gymnasial vuxenutbildning hos 
annan anordnare 2019-03-13--2019-04-11

Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2019-04-11

§ 38 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Källmans Restaurang 
och Konditori AB, org.nummer: 559191-4071 vid golfrestaurangen vid 
Noresunds golfbana, Skarbol 1:77
§ 40 Växvik 1:56, ansökan om förlängd rivningstid för byggnader inom 
strandskyddat område
§ 43 Yttrande, Kongsvinger kommuneplane 2019-2030
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Plansektionens delegationsbeslut 2019-01-24--2019-04-11

Beslut tagna inom miljösektionen 2019-03-09–2019-04-11

Beslut i vårdutskottet
2019-03-29

§ 58 Överklagat beslut avseende upphörande av vård enligt 2 § LVU
§ 59 Medgivande familjehem SoL 6 kap 6 §
§ 60 Placeringsbeslut enligt 11 § LVU
§ 61 Placeringsbeslut enligt 11 § LVU
§ 65 Umgängesbegränsning jml 14 § p 1 LVU

2019-04-10

§ 72 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 SoL
§ 73 Ekonomisk bistånd enligt 4 kap 1 § SoL till tandvård
§ 74 Omprövning av insats särskilt boende jml 4 kap 1 socialtjänstlagen
§ 73 Omprövning av insats särskilt boende jml 4 kap 1 socialtjänstlagen
§ 74 Omprövning av insats särskilt boende jml 4 kap 1 socialtjänstlagen
§ 75 Omprövning av insats särskilt boende jml 4 kap 1 socialtjänstlagen
§ 76 Begäran om upphörande av LVU vård
§ 77 Begäran om upphörande av LVU vård
§ 78 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 79 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL till elskuld
§ 80 Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL gällande kostnadsförslag for 
sanering och städ
§ 81 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU
§ 82 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU
§ 83 Umgängesbegränsning jml 14 § p 1 LVU
§ 84 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 
Avgiftshandläggare ANG beslut 2019-03-01--2019-03-31
Avgiftshandläggare AJ beslut 2019-03-01--2019-03-31
Biståndsbedömare IS beslut 2019-03-15--2019-04-10
Socialsekreterarnas beslut 2019-03-01--2019-03-31
Biståndsbedömare BÅ beslut 2019-03-15--2019-04-10
Biståndsbedömare ALBF 2019-03-14--2019-04-10
Bostadsanpassnings beslut KA och EB 2019-03-01–2019-03-312-01–2019-
02-28
LSS handläggare EF beslut 2019-03-01--2019-04-15

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade 
delegationsbeslut.

____
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§ 107

Meddelanden

Ärendet utgår.

____
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§ 108

Information

Hans Nilsson (Hela Edas Lista), ersättare i drifts- och servicenämnden, 
informerar om den nya e-tjänsteplattformen som satts i drift i Värmland. 
Eda kommun ligger långt framme bland Värmlands kommuner när det 
gäller att skapa nya e-tjänster.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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