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Dan Säterman (S)
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§ 72

Dnr KS 2018-20

Sjukfrånvaroredovisning
Rehabiliteringssamordnaren informerar om sjukfrånvaron för hela
kommunen under perioden 2016–2018-09 samt informerar även om arbetet
med att få ner sjuktalen.
Allmänna utskottet har tagit del av redovisningen.
____

Justerandes sign
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§ 73

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
Justerandes sign
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vårdtyngdsmätning, för att snarast anpassa verksamheten till den av
fullmäktige fastställda budgetramen. Sedan tidigare gäller restriktivitet
avseende anställningar och inköp.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-13
Granskning av delårsbokslut 2018-10-02
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
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.
____
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§ 74

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.
Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse efter oktober på 3822
tkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning för kommunledningsstaben efter oktober 2018.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning
efter oktober 2018.
____
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§ 75

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 förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till revisorerna;
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
Justerandes sign
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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.
____
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§ 76

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 20142018). 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 förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar följande svar på remissen:
Kommer den regionala processen för god serviceutveckling, enligt
avsnitt 7, att fungera och ge resultat?

Justerandes sign

•

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
besöksnäringsföretag utgör växande näringar på landsbygden och
Utdragsbestyrkande
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möjlighet till etablerade servicepunkter inom dessa näringar borde
beaktas ytterligare i serviceplanen.
•

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?

Justerandes sign

•

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
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för hämtning och sändning av post och paket borde vara viktigare än
det lokala företagets vara/tjänst när det gäller att utse servicepunkt.

Justerandes sign

•

”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.

•

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.
____
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§ 77

Dnr KS 2018-337

Skolchef enligt skollagen 2 kap 8 a§
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 förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att chefen för Bildning, Ingrid Elmgren, utses till
skolchef enligt skollagens 2 kap 8a§.
____

Justerandes sign
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§ 78

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 förslag till kommunstyrelsen
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.
____

Justerandes sign
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§ 79

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 förslag till kommunstyrelsen
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.
____
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§ 80

Dnr KS 2018-335

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och
sjukvårdslagen 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 förslag till kommunstyrelsen
Ingrid Elmgren utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och
sjukvårdslagen för den medicinska elevhälsan och den psykologiska
elevhälsan inom verksamhetsområde bildning.
____
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§ 81

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 förslag till kommunstyrelsen
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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§ 82

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
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Peter Jessen (S) yrkar på avslag.
Johanna Söderberg (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet
beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att bevilja
Valfjället Skicenter AB en kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig t o m
2020-12-31.
____

Reservation
Hans-Peter Jessen (S) och Dan Säterman (S) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Bertil Börjesson (HEL) deltar inte i handläggningen av detta ärende på
grund av jäv.
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§ 83

Information
- Kommunchef Anders Andersson har varit på möte med ARKO- en
samarbetsorganisation mellan 4 svenska och sju norska kommuner
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(19)

