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Sammanträdesdatum

2019-04-10
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Glasmuseét, Eda Glasbruk kl. 18.00-20.00

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Anders Andersson, kommunchef
Ann-Christine Rönning, kultursamordnare § 34
Ann-Britt Lilja, lärare Gunnarsbyskolan § 34
Ulrika Guldbrandsson, lärare Adolfsfors skola § 34
Sture Tidemand, ordförande Eda Glasbruksförening § 34
Bengt Ivarsson, Eda Glasbruksförening § 34

Justerare

Bertil Börjeson och Dan Säterman

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2019-04-15, kl 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna Bryntesson

Ordförande
Bo-Inge Nilsson (HEL)
Justerare
Bertil Börjeson (HEL)

Dan Säterman (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Anna Bryntesson

Datum då anslaget tas ned

2019-05-08
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Närvarolista
Närvaro
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jasmine Carlsson (M)

Gun Andersson (M)

X

Hanna Andersson (M)

Christer Danielsson (M)

X

Mats-Åke Knutsson (M)
Owe Magnusson (M)

X
Ersättare saknas

Johanna Söderberg (C)
Elsa Badh (C)

Närv Frånv

X
X

Linda Nordling (C)

X

Fredrik Karlsson (C)

X

Annika Hugne (C)

X

Lars-Eric Andersson (C)

X

Sylvia Jonasson (C)

Eva Magnusson-Nilsson (C)

X

Carl-Olov Sjöstedt (C)

X

Ola Dahlström (L)

X

Anders Gustafsson (KD)

X

Bengt Nilsson (KD)

Kenneth Bodin (KD)

X

Sofia Skönnbrink (S)

Astrid Lillevold (S)

X

Hans-Peter Jessen (S)

Didrik Lillevold (S)

X

Jens Ericsson (S)
Birgitta Eklund (S)

X
Björn Damperud (S)

X

Dan Säterman (S)

X

Monica Aarholdt (S)

X

Odd Westby (S)

X

Lena Olsson (S)

X

Bengt Hansson (S)

X

Marianne Torstensdotter (S)

Bo Guldbrandsson (S)

X

Nicklas Backelin (V)

Karl- Erik Backelin (V)

X

Eva Aanerud Karlsson (V)

Patric Carlsson (V)

X

Stefan Nilsson (SD)

X

Vakant (SD)

Uno Hultman (SD)

X

Per-Olof Larsson (SD)

Johnny Renström (SD)

X

Helena Ringstrand (SD)
Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

X
Mattias Lindgren (Hela Edas Lista)

X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)

X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)

X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)

X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista)

X
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§ 34

Information om projektet Eda i närmiljö
Bengt Larsson informerar om Eda Glasbruks tillkomst och dess historia.
Ann-Christin Rönning Ann-Britt Lilja, Ulrika Guldbrandsson och Sture
Tidemand informerar om projektet Eda i närmiljö. Det är skolan
tillsammans med föreningslivet som ger Eda elever möjlighet att ta del av
den lokala historian. Projektet har pågått ett läsår och eleverna i åk 6 har
besökt Glasmuseét. Projektet fortsätter nu under vårterminen då åk 3 ska
besöka hembygdsgårdarna. Åk 9 kommer att besöka Järnskogs
beredskapsmuseum och Eda Skans museum.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Information från verksamheten
Kommunchefen informerar om en beviljad ESF ansökan Minskad ohälsa
och sjukskrivning i Norra Mellansverige. Projektet heter Experio WorkLab
och har målet att stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak
sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från
arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och
kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav
och arbetsmarknadens behov.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter
Lars-Eric Andersson (C), Johanna Söderberg (C) och Stefan Nilsson (SD)
presenterade sig för kommunfullmäktige.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr KS 2019-56

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Folkbokförda i kommunen har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa
frågor vid kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra
ämne som är av allmänt intresse och som tillhör handläggs inom den
kommunala verksamheten. Frågorna får inte beröra myndighetsutövning
mot enskild. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur allmänhetens
frågestund ska genomföras.
Tidigare frågor och svar:
Svar på diverse frågor om Koppom, skatt och trädfällning besvaras av
kommunchefen att dessa frågor är enskilda angelägenheter, inte frågor för
kommunfullmäktige samt att frågestunden inte bemöter enskilda politikers
agerande.
Ny fråga:
Hur mycket skulder har kommunen?
Svar:
Enligt årsredovisningen 2018 har Eda kommun 39,7 miljoner kronor, Eda
Bostads AB 180,7 miljoner kronor, Eda Energi AB 24,7 miljoner kronor.
totalt 248,8 miljoner kronor.
Ordföranden läser upp reglerna för allmänhetens frågestund för att
förtydliga vilka frågor som får ställas.
____

Expedieras till

Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr KS 2019-6

Ekonomisk uppföljning
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.
Verksamhetsområde
Kommunledningsstaben

Budget Redovisning
tom tom februari
februari

Avvikelse % av budget
tom februari

7 981

7 765

215

97,3 %

36 626

37 193

- 567

101,5 %

5 339

-260

5 599

*

Vård och stöd

32 477

32 132

345

98,9 %

Verksamheterna
totalt

82 423

76 830

5 592

93,2

Bildning
Samhällsbyggnad

* Internbudget för gatusektionen är inte färdig.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter februari 2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-14, § 28
Bildningsutskottets protokoll 2019-03-11, § 16
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-03-14, § 36
Vårdutskottets protokoll 2019-03-12, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-26, § 66
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av februari månads uppföljning.
Utskottsordförandena presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde
följande åtgärder för att möta budgetunderskott.
Allmänna utskottet
Allmänna utskottets diskussioner kring den ekonomiska uppföljningen av
verksamheten. Eftersom stabens verksamhet är behovsstyrd, behöver staben
anpassa sin verksamhet om det skulle komma signaler från verksamheten
om minskad behov av stödfunktioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottets diskussioner kring den ekonomiska
uppföljningen av verksamheten. Utskottet vill flagga för att de stora
överskott som förekommit inom verksamheten bakåt i tiden framöver inte
kommer att finnas.
Bildningsutskottet
Bildningsutskottets åtgärder för att möta budgetunderskottet.
•

handlingsplaner för sjukskrivning

•

effektivisering och samordning av skolskjutsen

Vårdutskottet
Vårdutskottets åtgärder för att möta budgetunderskottet.
•

vårdtyngdmätning (SÄBO och hemtjänst)

•

ärendemätning (IFO)

•

avstämning personalbilaga

•

personalreduceringar utifrån tidigare och nu minskade behov
genomförda

•

delad redovisning: Omsorg vs IFO

•

månadsvis avstämning vid utskott med kommentarer från
områdeschefer om måluppfyllelse. Åtgärder för att korrigera ev
avvikelser kommuniceras och beslutas.

•

handlingsplaner ”sänkt sjukfrånvaro” för samtliga områden
upprättade av områdeschefer med rehabkoordinator som stöd.

•

fördjupat samarbete IFO/AME

•

anpassning organisation utifrån minskade riktade statsbidrag

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr KS 2018-132

Rapport: ej verkställda beslut kvartal 4
Sammanfattning
Kommunstyrelsens vårdutskott ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Kommunstyrelsen ska till
kommunfullmäktige rapportera detsamma. Under fjärde kvartalet 2018 har
verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun två gynnande beslut enligt LSS
och ett gynnande beslut enligt SoL individ- och familjeomsorg, som ej
verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Individrapporter till IVO, kvartal 4 2018
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2019-03-05
Vårdutskottets protokoll 2019-03-12 § 40
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om ej verkställda beslut
inom tre månader för kvartal 4 2018.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
Administratör vård och stöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr KS 2019-119

Revidering av bolagsordning för Teknik i Väst AB
Sammanfattning
Bolagsordningen för Teknik i Väst AB föreslås ändras. Ändringen innebär
att styrelsen får fler ledamöter, samt förändringar i § 3 att både Arvika och
Eda kommuner samt deras bolag kan nyttja Teknik i Västs tjänster.
Ny lydelse: § 8 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9)
ledamöter med lägst noll (0) eller högst nio (9) suppleanter. Eda kommun
utser tre ledamöter och Arvika sex ledamöter.
Beslutsunderlag
Reviderad bolagsordning för Teknik i Väst AB
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-26, § 77
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Teknik i Väst AB.
____

Beslutet expedieras till

Teknik i Väst AB
Arvika kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr KS 2019-139

Inriktningsbeslut om inrättande av myndighetsnämnd
Sammanfattning
All kommunal verksamhet, inte minst inom myndighetsutövning och tillsyn,
behöver uppfattas som objektiv och säker, för att åtnjuta förtroende från
både allmänhet och anställda i de egna verksamheterna.
I en kommun får driften och tillsynen inte ligga under samma nämnd då
detta ger upphov till en jävssituation. Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § ska
man skilja tillsyn från driften så att dessa ligger under olika nämnder. Idag
ligger ansvaret för tillsyn och drift under samma nämnd, kommunstyrelsen.
För att hantera jävsfrågan har kommunen en jävsnämnd som ska ansvara för
tillsyn och myndighetsutövningen mot kommunens egen verksamhet.
Revisorerna genomförde under våren 2018 en granskning av jävsnämndens
verksamhet och riktade kritik mot hur denna verksamhet fungerat på en rad
punkter.
Kommunfullmäktiges beredning gav därför förvaltningen i uppdrag att
utreda ett inrättande av en myndighetsnämnd vid årsskiftet 2019/2020.
Frågan togs även upp vid kommunfullmäktiges gruppledarträff 2018-09-26.
En förändrad nämndorganisation kan även påverka
förvaltningsorganisationen. Ett inledande arbete kring såväl politisk
organisation som tjänstemannaorganisation har därför inletts. Information
om detta enligt MBL §19 gavs vid Centralrådet 2019-03-25.
Ett inriktningsbeslut om att inleda en utredning av ett eventuellt inrättande
av myndighetsnämnd behöver nu fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2018-02-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
inrättande av en myndighetsnämnd vid årsskiftet 2019/2020.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr KS 2019-79

Ny revisionsrapport – gemensam granskning
Vårdkedjor och läkemedel för äldre
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har tillsammans med revisorerna i Region Värmland
och kommunrevisorerna i Arvika, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle,
Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende
vårdkedjor och läkemedel för äldre. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna har inrättat
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för
äldre som förekommer inom landstinget och de deltagande kommunerna.
Även gränssnittet mellan enheter inom respektive huvudman har ingått i
granskningen. Ett särskilt fokus har avsett vårdkedjan för demensvården.
Beslutsunderlag
Rapport 2019-01-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr KS 2019-128

Ny revisionsrapport – uppföljande granskningar
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har översiktligt följt upp resultatet av tidigare
genomförda granskningar under mandatperioden.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. Vid granskningen har
revisorerna biträtts av KPMG. Granskningarna som granskats är:
•

Granskning av ägarstyrning (2017)

•

Granskning av budgetprocessen (2016)

•

Granskning av bisysslor (2015)

•

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av
samhällsbyggnadsprocessen (2015)

•

Granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen (2014)

•

Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd (2014)

Det övergripande syftet med granskningen har varit att följa upp hur de
rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare
genomförda granskningar beaktats av berörda nämnder eller styrelse.
Beslutsunderlag
Rapport 2019-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr KS 2019-129

Ny revisionsrapport – granskning av årsredovisning
Sammanfattning
Kommunrevisorerna i Eda kommun har granskat kommunens
årsredovisning för 2018. I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av
konsulter från KPMG.
Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens
och koncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning.
Revisorerna noterar att styrelsen i flera av de kommunala dotterbolagen
ännu inte fastställt sina årsredovisningar och revisorn i respektive bolag har
således heller inte lämnat sin revisionsberättelse.
Med andra ord är den sammanställda redovisningen baserad på bokslut som
inte är slutgiltiga.
Kommunens balanskravsresultat är negativt med -16,2 mnkr där 4 mnkr
måste återställas inom två år och 12, l mnkr inom två tre år enligt
kommunallagen.
Enligt revisorernas bedömning är årsredovisningens resultat för 2018 inte
förenligt med de av fullmäktige fastlagda finansiella målen för god
ekonomisk hushållning. Vad avser de verksamhetsmässiga målen kan
revisorerna inte se att kommunstyrelsen i årsredovisningen ger uttryck för
någon egen sammanfattande bedömning av utfallet av de
verksamhetsmässiga målen. Revisorerna har därför inte gjort någon egen
bedömning av dessa mål. Rekommendationen är att kommunstyrelsen
fortsättningsvis bättre redovisar utfallet av sin bedömning av de
verksamhetsmässiga målen i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Rapport 2019-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr KS 2019-115

Ny motion – angående säkerheten vid brist på
elförsörjning m m
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eda arbetarekommun genom
Didrik Lillevold (S) att kommunen måste göra en övergripande utredning
för att säkerställa att alla funktioner i kommunen säkerställs vid olika
händelser som kan uppkomma.
Frågeställningarna i motionen är följande:
När samhället mer och mer förses med känslig teknik anser vi att Eda
kommun bör se över säkerheten vad gäller följande:
•

Vad händer och vilka förberedelser har gjorts vid exempelvis ett
längre elavbrott?

•

Finns reservkraft som kan förse våra servicekrävande delar i
kommunen med el?

•

Finns möjligheten att koppla in reservkraft där behoven uppstår?

•

Vad händer med värmeregleringen i lägenheter m.m?

•

Hur kommer vattenförsörjningen att fungera och reningen?

•

Mat till serviceboenden och övrig vård?

•

Kommer skolan kunna fungera?

•

Internet säkerhet vid signeringstelefoner och larm?

•

Hur ser ansvarsfördelningen, om den finns, ut mellan Eda kommun
och Teknik i Väst vid oförutsedda händelser?

•

Hur kommer Eda Bostad AB och Eda Energi AB att fungera?

Beslutsunderlag
Motion 2019-04-02
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr KS 2019-131

Avsägelse från Bengt Nilsson (KD)
Sammanfattning
I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger Bengt Nilsson (KD)
uppdraget som ersättare i Arvika-Eda Överförmyndarnämnd.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2019-04-03
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
____

Beslutet expedieras till

Valberedningen
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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