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Jasmine Carlsson (M)

Gun Andersson (M) ej § 74

Hanna Andersson (M) ej § 74
Mats-Åke Knutsson (M)

Närv Frånv
X
X

Christer Danielsson (M)
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Owe Magnusson (M) ej § 74

X

Johanna Söderberg © ej § 74

X

Elsa Badh (C)
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Fredrik Karlsson (C) ej § 74
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Annika Hugne (C) ej § 74

X

Lars-Eric Andersson (C) ej § 74

X

Sylvia Jonasson (C) ej § 74

X

Carl-Olov Sjöstedt (C)

X

Ola Dahlström (L) ej § 74

X

Anders Gustafsson (KD)

Kenneth Bodin (KD)

X

Bengt Nilsson (KD)

X

Sofia Skönnbrink (S) ej § 74

X

Hans-Peter Jessen (S) ej § 74

X

Jens Ericsson (S) ej § 74

X

Birgitta Eklund (S) ej § 74

X

Dan Säterman (S) ej § 74

X

Monica Aarholdt (S)

X

Odd Westby (S)

X

Lena Olsson (S) ej § 74

X

Bengt Hansson (S) ej § 74

X

Marianne Torstensdotter (S) ej § 74

X

Nicklas Backelin (V) ej § 74

X

Eva Aanerud Karlsson (V)

Karl-Erik Backelin (V)

X

Stefan Nilsson (SD)

Uno Hultman (SD)

X

Johnny Renström (SD)

X

Per-Olof Larsson (SD)

Ersättare saknas

Helena Ringstrand (SD)

Bent Kristiansen (SD)

X
X

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ej § 74

X

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 74

X

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ej § 74

X

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) ej § 74

X

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ej § 74

X
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§ 70

Dnr KS 2017-47

Information om fiskeprojektet ”Fiskeresurs i Eda”
Daniel Nilsson, Projektsamordnare Fiskeresurs i Eda informerar om
projektet.
____
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§ 71

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter
Monica Aarholdt (S) och Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) presenterade sig
för kommunfullmäktige.
____
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§ 72

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.
Fråga: När nu länsstyrelsen inför eldningsförbud i länet. Har Eda kommun
då någon plan/strategi om att per automatik också införa bevattningsförbud
samt förbud mot att fylla poler etc?
Om så är fallet, vem har i uppdrag att övervaka att så inte sker i alla fall?
När utdöms varningar och viten till de personer som bryter mot ett sådant
förbud?
Om inte, ämnar Kommunen att göra ett sådant uppdrag samt införa ett
varnings - vitesföreläggande?
Svar: Eldningsförbud innebär inte per automatik behov av att införa
bevattningsförbud. Under långvarig torka sänks grundvattennivåerna och
det kan innebära att förbud mot att vattna och fylla pooler etc kan behöva
införas, för att hushålla med vattnet.
Grundvattennivåerna i kommunens vattentäkter övervakas och vid behov
införs restriktioner för vattenanvändning. Drift- och skötsel av kommunens
VA-anläggning utförs av det kommunala resursbolaget Teknik i Väst AB.
Vid eventuellt framtida bevattningsförbud, kommer kommunen att se på
lämpliga verktyg för att förbudet ska följas. Enligt kommunens ABVA
(Allmänna bestämmelser för brukande av Eda kommuns allmänna vatten
och avloppsanläggningar), finns det möjlighet att när det är nödvändigt,
stänga vattenleveransen till en fastighet, vilket är ett starkt
påtryckningsmedel.
Varningar med följande vitesföreläggande, kan eventuellt vara en väg under
förutsättning att kommunen i ett sådant scenario, först säkrar att det är
juridiskt och praktiskt lämpligt. Andra kommuners erfarenhet är att det för
kommunens personal är mycket svårt att övervaka efterlevnad av ett
bevattningsförbud, men att grannars uppmärksamhet och inrapportering
fångar upp en stor del av fuskarna.
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Fråga: Hur mycket dyrare än budgeterat ligger kostnaden för
skoltransporterna i kronor?
Svar: Kostnadsfördyringar kan bero på flera olika faktorer:
1. fler elever
2. speciella krav mht särskola, delad vårdnad med krav på skjuts,
medicinska skäl mm
3. kostnadsfördyringar; bränsle , lön, krav på fordon. Som exempel steg
kostnaderna för lokaltrafik i Sverige med 50% från 2006 till 2017 medan
KPI steg med 15%. Värmlandstrafiks prisindex senaste året är 9,13 %
Fråga: Hur länge har Arvika och Eda kommuner samarbetat gällande
skoltransporter på glesbygd? Så som skedde vid senaste upphandlingen.
Svar: Hänvisar till Värmlandstrafik
Fråga: Hur mycket dyrare än budgeterat ligger kostnaden för färdtjänsten
på i kronor?
Svar: Största anledningen till fördyrad kostnad för Eda kommuns färdtjänst
beror på de nya trafikavtalen som togs i bruk 2017-12-22 efter att tidigare
entreprenör sagt upp avtalen.
Färdtjänsten i Eda kommun har fler bokade och fler antal utförda resor
under 2018 än 2017 vilket också påverkar kostnadsutvecklingen.
Snittlängden per utförd resa har minskat något och samordningen av resorna
har ökat 2018 mot 2017.
Antal färdtjänsttillstånd har ökat något 2018 till 174. Men över fler år har
antalet färdtjänsttillstånd minskat i Eda kommun.
I och med den solidariska kostnadsfördelningen mellan kommunerna i
Värmland jämnas de olika prishöjningarna i länet ut. För Edas del innebär
det att utfallet för 2018 blir lägre än om kommunen skulle stå för hela
kostnaden själva.
För Eda kommun ökade kostnaderna från 2017 till 2018 enligt följande; för
färdtjänst dagvård med ca 100 tkr m och för "ordinarie" färdtjänst med ca
350 tkr.
Fråga: Har Eda kommun några planer att ställa krav på annan modell vid
nästkommande upphandling när det gäller dessa två olika samhällsbetalda
transporter vid beräkning av vinnande anbud än det som var nu sist?
Svar: Eda kommun har lämnat över ansvaret för detta till Värmlandstrafik.
Påverkan kan ske genom Region Värmland.
Fråga: Efter att Skillingmarksbussen och Eda Glasbruks taxi vann
upphandlingen gällande persontransporter åt Eda kommun utöver
Skoltransporter och färdtjänst. Hur många sådana beställningar har gjorts
från dessa olika bolag?
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Svar: Under 2018 gjort 51 bussresor med Skillingmarksbuss.
Fråga: Har persontransporter skett på annat sätt som fakturerats kommunen
på något sätt internt eller externt?
Svar: Ja i enstaka fall Taxiresor t.ex. i Stockholm
Fråga: Varför får inte alla intressenter ut upphandlingsunderlag samt
föregående kontrakt vid ny upphandling så som skedde vid upphandling av
sophämtning?
Svar: Hänvisar till Värmlandstrafik. Normalt publiceras offentliga
upphandlingar i olika system så att alla kan ta del av underlaget.
____
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§ 73

Information från verksamheten
Kommunchef Anders Andersson informerade om:
•

kommunens pensionsskuld

•

det systematiska arbetsmiljöarbetet

•

Edas positiva steg framåt i enkätundersökningen av det lokala
företagsklimatet, rankingen publiceras 24 september.

•

ett mycket gott resultat i öppna jämförelser 2018 – vård och omsorg
om äldre kring bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten.

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) överlämnar en gåva till kommunen från
partiet. En robotkatt till demensverksamheten.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om medborgarskapsceremonin
som ägde rum vid Eda hembygdsgård 6 juni.
____
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§ 74

Dnr KS 2019-160

Revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen,
jävsnämnden och överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Kommunrevisorerna riktar i sin revisionsberättelse 2018 anmärkning mot
kommunstyrelsen för brister i planering och budgetering samt i den löpande
styrningen och uppföljningen av verksamheterna under året. De riktar också
anmärkning mot jävsnämnden för brister i intern kontroll. Dessutom riktas
anmärkning mot överförmyndarnämnden för bristande styrning, ledning och
kontroll av verksamheten.
På kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2019 beslutade
kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
valnämnden, jävsnämnden, överförmyndarnämnden, drifts- och
servicenämnden samt hjälpmedelsnämnden.
I samband med att ansvarsfrihet beviljades skulle kommunfullmäktige även
ha gjort ett eget ställningstagande till revisorernas anmärkning i
revisionsberättelsen. Därför behöver ärendet lyftas för ett ställningstagande.
Kommunfullmäktiges presidium har kontinuerligt fått upplysningar från
kommunrevisorerna om deras övervägande om att rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen, jävsnämnden och överförmyndarnämnden. I dialogen har
presidiet tagit till sig av kritiken samt bl.a. startat en utredning av den
politiska organisationen med bakgrund i revisionskritiken mot jävsnämnden
där myndighetsutövning och tillsynsverksamheten behöver få en tydligare
och fristående roll. Förändring av den politiska organisationen kring
överförmyndarverksamheten med en gemensam överförmyndarnämnd
tillsammans med Arvika kommun är också en förändring för att
åstadkomma bättre styrning, ledning och kontroll av verksamheten.
Mot denna bakgrund föreslår presidiet att kommunfullmäktige ska rikta
anmärkningar i enlighet med revisionsberättelsen och instämma i
revisorernas motivering.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Presidiets kommentarer till revisionsberättelsen 2019-06-04
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsen,
jävsnämnden och överförmyndarnämnden i enlighet med revisorernas
motivering.
____
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Jäv
På grund av jäv deltog inte Annika Hugne, Ola Dahlström (L), Bo-Inge
Nilsson (HEL), Gun Andersson (M), Hanna Andersson (M), Owe
Magnusson (M), Johanna Söderberg, Fredrik Karlsson , Lars-Eric
Andersson, Sylvia Jonasson, Sofia Skönnbrink, Hans-Peter Jessen (S), Jens
Ericsson (S), Birgitta Eklund (S), Dan Säterman (S), Lena Olsson (S), Bengt
Hansson (S), Marianne Torstensdotter (S), Nicklas Backelin (V), Hans
Nilsson (HEL), Bertil Börjeson (HEL), Birgitta Olsson (HEL) och
Margaretha Persson (HEL) i handläggningen av detta ärende.

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen
Jävsnämnden
Överförmyndarnämnden
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§ 75

Dnr KS 2019-79

Revisionsrapport gällande ”Granskning av vårdkedjor
och läkemedel för äldre
Sammanfattning
En gemensam granskning av Värmlands kommuner och landstinget (Region
Värmland) har genomförts inom områdena vårdkedjor och läkemedel för
äldre. Granskningen har resulterat i en rapport för Eda kommun där resultat
redovisas. I huvudsak visar granskningen att Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer.
Samverkan sker bl.a. i nätverk och i upprättande av gemensamma riktlinjer.
Några konkreta förbättringsområden har framkommit som redovisas i
rapporten som rekommendationer . Det finns rekommendationer som är
gemensamma för samtliga kommuner som deltagit i revisionen och
landstinget (Region Värmland) och det finns rekommendationer som gäller
enbart Region Värmland. Avslutningsvis finns två rekommendationer som
berör bara Eda kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
Rapport Eda kommun "Granskning av Vårdkedjor och läkemedel för äldre"
Vårdutskottets protokoll 2019-05-14, § 93
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 120
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar på
revisionsgranskningen:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande svar på genomförd
revision "Granskning av Vårdkedjor och läkemedel för äldre" till
kommunens revisorer.
KPMG:s rekommendationer som berör samtliga kommuner och/eller
Region Värmland
l. Kommunerna och landstinget (Region Värmland) bör utforma en formell
politisk styrgrupp för samverkan mellan kommunerna och den nybildade
Regionen.
2. Landstinget behöver utforma rutiner för bedömningen om
utskrivningsdatum på ett sätt som främjar planeringen runt den enskilde och
dess helhetssituation.
3. Kommunerna och landstinget behöver enas avseende utformning,
omfattning och målsättning av de lokala överenskommelserna mellan
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landstingets öppenvård och kommunerna för att möjliggöra en likvärdig
kvalitet i hela länet.
4. Landstinget behöver genomföra ett systematiskt förbättringsarbete för att
säkerställa att en korrekt och uppdaterad läkemedelslista avlämnas till annan
vårdgivare.
5. Landstinget och kommunerna bör genomföra en uppföljning av
följsamhet till överenskommen riktlinje med fokus på patientens
vårdupplevelse.
6. Kommunerna och landstinget behöver införa ett gemensamt system för
systematisk uppföljning av såväl rapporterade avvikelser som ingångna
överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner.
Kommunstyrelsens svar på gemensamma rekommendationer
Kommunstyrelsen anser att ovanstående rekommendationer som berör
Region Värmland och kommunerna gemensamt bör beredas vidare i den
gemensamma beredningsgruppen inom Nya Perspektiv.
När det gäller punkt 5 så pågår en enkätundersökning i Eda kommun som
syftar till att ta reda på patientens upplevelse av planeringen inför
utskrivning från slutenvården.
KPMG:s rekommendationer till kommunstyrelsen i Eda
l. Tillsammans med landstinget (Region Värmland) säkerställa att nyttan av
läkemedel utvärderas kontinuerligt för äldre som har flera olika läkemedel
och olämpliga läkemedel.
2. Följa upp verksamheten i syfte att säkerställa att den kommunala vårdoch omsorgen för äldre bedrivs på ett tillfredsställande sätt
Kommunstyrelsens svar på rekommendationer som berör Eda
l. Kommunstyrelsen anser att nyttan av läkemedel säkerställs genom att
läkemedelsgenomgångar genomförs gemensamt med vårdcentralen i Eda.
Läkemedelsgenomgångar sker enligt de riktlinjer och
samverkansöverenskommelser som finns.
Kommunstyrelsen bedömer att detta samarbete fungerar på ett bra sätt och
mätningar som årligen utförs på särskilda boenden i kommunen visar en
nedgång från år till år gällande läkemedelsanvändning inom flera olika
läkemedelsgrupper.
2. Kommunstyrelsen anser att det genomförs flera olika åtgärder för att följa
upp kvaliteten på vård och omsorg för äldre och på så sätt säkerställer att
den bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
•I verksamhetsplanen finns indikatorer, mål och resultat som berör
nöjdheten, t.ex. när det gäller hemtjänst och särskilda boenden.
•Varje månad redovisas resultat i vård och stöds uppföljningsinstrument till
vårdutskottet. Resultat som redovisas är både kvalitativa och ekonomiska.
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•Egenkontroller utförs i verksamheten enligt årshjul. Kontroller som utförs
berör bl.a. hygien, nattfasta, läkemedelsanvändning, journalgranskning och
genomförandeplaner.
•Sammanställning och analys av avvikelser och synpunkter/klagomål
genomförs varje kvartal. Redovisning sker i vårdutskottet.
•Sammanställning och analys av fall som orsakat allvarlig skada genomförs
årligen.
•Resultat i t.ex. öppna jämförelser och Kolada analyseras och används i vård
och stöds förbättringsarbete.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna
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§ 76

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.
Verksamhetsområde

Budget Redovisning
tom april
tom april

Avvikelse % av budget
tom april

Kommunledningsstaben

17 098

16 487

611

96,4 %

Bildning

72 640

74 312

- 1 672

102,3 %

Samhällsbyggnad

17 176

16 031

1 145

93,3 %

Vård och stöd

67 016

66 874

142

99,8 %

173 930

173 704

226

99,9 %

Verksamheterna
totalt

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter april 2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16, § 61
Bildningsutskottets protokoll 2019-05-13, § 24
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-05-16, § 60
Vårdutskottets protokoll 2019-05-14, § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 111
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av april månads uppföljning.
Utskottsordförandena presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde
följande åtgärder för att möta budgetunderskott.
Kommunchefen presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde en
månadsvis uppföljning av kommunens lönekostnader. Total lönekostnader
för januari månad tom maj månad är + 220 tkr.
Allmänna utskottet
Ordförande Johanna Söderberg (C) informerar om allmänna utskottets
diskussioner kring den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.
Överförmyndarverksamhetens kostnader ökar under året och kommande år.
Det prognostiserade underskottet måste arbetas in i 2019 års budget.
Allmänna utskottet ser att de ska klara av att vända det prognostiserade
underskottet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bildningsutskottet
Ordförande Annika Hugne (C) informerar om bildningsutskottets åtgärder
för att möta budgetunderskottet på 3 mkr på helår. Utskottet ska gå genom
budgeten grundligt vid nästa sammanträde. De sparåtgärder som har
diskuterats är förtätning inom förskolan samt förändring vid fritids i Bysjön
och i Skillingmark. Neddragning av stödresurser inom skolan har beslutats
from höstterminen 2019.
Samhällsbyggnadsutskottet
Vice ordförande Fredrik Karlsson (C) informerar om
samhällsbyggnadsutskottets diskussioner kring den ekonomiska
uppföljningen av verksamheten. Samhällsbyggnad är mycket
händelsestyrda. Verksamhetschefen har tagit fram en plan för att möta det
prognostiserade underskottet. Rivningen av fastigheten Patronen 24 är det
stora underskottet.
Vårdutskottet
Ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) informerar om vårdutskottets
åtgärder för att möta det prognostiserade underskottet:
•

Nya IFO chefen ska redovisa alla placeringar till vårdutskottet.

•

Vid nästa sammanträdet ska chefer redovisa handlingsplanerna
tillsammans med rehabsamordnaren för att minska sjukfrånvaron.

•

Ökade rutiner samverkan AME och IFO, beredning på kommande
sammanträden i samhällsbyggnadsutskottet och vårdutskottet och
beslut i kommunstyrelsen i juni.

•

Chefer som inte har budget i balans ska redovisa åtgärder för att
motverka detta till vårdutskottet.

____

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr KS 2019-184

Anhållan om kommunal borgen för Valfjället Skicenter
AB
Sammanfattning
Valfjället Skicenter AB leasar sedan säsongen 2014/15 villavagnar från
Svenska Semesterhem AB. Beläggningsgraden har ökat årligen sedan
starten och hyresintäkterna har sedan 2015 ökat från 840 tkr till 2 473 tkr år
2018. Då bolagets ambition är att även fortsättningsvis erbjuda boende i
denna form har man sett över möjligheterna att redan nu lösa ut återstående
del av leasingkontraktet samt restvärdet för att minska kostnadsbördan i
bolaget framåt. Valfjället Skicenter AB ansöker därför om kommunal
borgen för ett lån hos Kommuninvest på 3 500 tkr. Lånet kommer att
amorteras av på sju år vilket överensstämmer med avskrivningstiden.
Valfjället har ett befintligt lån hos Kommuninvest på 3 500 tkr med
kommunal borgen sedan tidigare, detta lån kommer också att amorteras ned
under samma period av sju år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-05-09
Skrivelse från Valfjället Skicenter AB 2019-05-06
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16, § 59
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 113
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, såsom för egen skuld, Valfjällets Skicenter
AB kommunal borgen för ett lån i Kommuninvest i Sverige AB på 3 500
tkr.
____

Beslutet expedieras till

Valfjället Skicenter AB
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr KS 2018-52

Anhållan om tidigareläggning av projekt, renovering
Charlottenbergs avloppsreningsverk etapp 3, utbyte av
ventilation- och värmesystem
Sammanfattning
Ventilation och värmesystem Charlottenbergs avloppsreningsverk är i akut
behov av utbyte på grund av haveri som under vintern 2018/2019 innebar att
uppvärmning och ventilation var ur funktion.
Byte av ventilation och värmesystem har varit planerat till år 2020, men
VA-kollektivet behöver tidigarelägga projektet till år 2019. VA-kollektivet
bär samtliga kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-05-16, § 54
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 125
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VA-kollektivet 2 800 tkr för
renovering av Charlottenbergs avloppsreningsverk, etapp 3 avseende utbyte
av ventilation och värmesystem med övriga anknutna åtgärder.
____
Protokollsanteckning
Gun Andersson (M), Hanna Andersson (M), Christer Danielsson (M), Owe
Magnusson (M), Ola Dahlström (L), Sofia Skönnbrink (S), Hans-Peter
Jessen (S), Jens Ericsson (S), Birgitta Eklund (S), Marianne Torstensdotter
(S), Dan Säterman (S). Monica Aarholdt (S), Odd Westby (S), Lena Olsson
(S) och Bengt Hansson (S) vill föra till protokollet att de efterlyser mer
tydlighet kring vem som förvaltar vad gällande de byggnader som Teknik i
Väst AB idag bedriver verksamhet i.

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Dnr KS 2018-384

Svar på motion gällande utökning av
servicepunkter/infopoints
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunen får i uppdrag att
tillskapa fler servicepunkter/infopoints i Åmotfors och Charlottenberg.
Dessutom behöver möjligheten ses över att ha tillfälliga
servicepunkter/infopoints under turistsäsongen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2019-04-08
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-12-19, §175
Motion från Birgitta Eklund (S) 2018-12-13
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16, § 51
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 115
Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommun behöver uppdatera sin kommunala serviceplan för att
undersöka möjligheter till fler servicepunkter och för att säkerställa att
serviceplanen överensstämmer med Regionala serviceprogrammets nya
riktlinjer. Morokulien Tourist Center erbjuder redan idag alla som önskar bli
Infopoints möjligheter till detta. Det sker genom en skriftlig ansökan.
Motionen anses härmed besvarad.
____

Beslutet expedieras till

Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr KS 2019-31

Antal medarbetare per chef
Sammanfattning
Många kommuner har beslutat om mål för hur många medarbetare per chef
som är rimligt. Medarbetare både mår och presterar bättre med en
närvarande chef som kan ge det stöd som krävs. Som ett led i att vara en
attraktiv arbetsgivare behöver kommunen ta beslut om mål för antalet
medarbetare per chef.
Beslutsunderlag
PM Antal medarbetare per chef 2019-04-15
Tjänsteskrivelse från kommunledningsstaben 2019-05-07
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16, § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 116
Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommuns mål ska vara att ingen ska ha mer än 35 tillsvidareanställda
medarbetare per chef.
Detta mål skrivs in i det personalpolitiska programmet stycke 4.1
Ledarskap.
____

Beslutet expedieras till

Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr KS 2018-324

Förtydligande riktlinjer avgifter vård och stöd
Sammanfattning
Ett förtydligande görs i ”Riktlinje avgifter inom vård och stöd”. Efter att
ärendet varit uppe i vårdutskottet 2019-05-14 uppmärksammades att det i
texten under punkt 13.7.2 behövdes ytterligare en korrigering.
Betalningsskyldighet till kommunen för kost och hyra i familjehem/bostad
med särskild service för barn 19-21 års ålder gäller enligt Socialstyrelsen
inte föräldrarna utan ungdomen själv vid egen inkomst. Enligt
föräldrabalken 7 kap. 1§ gäller föräldrars underhållsskyldighet så länge som
barnet går i skolan, dock längst t.o.m. 21 års ålder. Detta gäller dock inte i
samband med insatser enligt LSS då 18 års gränsen gäller utan undantag.
Kommunen har därför ingen möjlighet att ta ut avgift av föräldrarna efter att
barnet fyllt 18 år. Nedanstående text ska alltså stå under punkt 13.7.2.
”Kommunen ska göra individuell beräkning och skälighetsbedömning av
ungdomens betalningsförmåga. För att kunna fastställa avgiften krävs att
kommunen har tillgång till erforderliga inkomstuppgifter, från den enskilde,
på avsedd blankett som kommunen tillhandahåller. Om begärda
inkomstuppgifter ej lämnas påförs högsta avgift enligt beviljad insats”.
Tillägget under punkt 13.7.1 ”Det samma gäller för barnet om detta har
egna inkomster eftersom nivån på föräldrarnas ersättning till kommunen kan
påverkas” har tidigare funnits med i information på inkomstblanketten men
skrivs nu även in i riktlinjen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2019-05-07
Styrdokument ”Riktlinjer avgifter inom vård och stöd”
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2019-05-23
Vårdutskottets protokoll 2019-05-14, § 96
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28 § 122
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förtydligandet i ”Riktlinjer
avgifter inom vård och stöd”.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr KS 2019-161

Rapport ej verkställda beslut år 2019, kvartal 1
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 första kvartalet 2019 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun
ett gynnande beslut enligt LSS och ett gynnande beslut enligt SoL individ
och familjeomsorg, som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2019-05-07
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen om ej verkställda beslut inom
tre månader för kvartal 1 2019.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr KS 2019-201

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Sammanfattning
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte
har beretts färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 127
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2019-05-20, godkänns.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr KS 2019-202

Redovisning av obesvarade motioner
Sammanfattning
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har
beretts färdigt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, § 128
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av obesvarade motioner 2019-05-20, godkänns.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr KS 2019-86

Meddelande om ny ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Efter en avsägelse från Mikael Johansson (SD) har Länsstyrelsen genomfört
en ny sammanräkning för utseende av ny ledamot och ersättare för
Sverigedemokraterna.
Johnny Renström (SD) utses till ny ledamot from 19 maj 2019 tom
14 oktober 2022.
Bent Kristiansen (SD) utses till ny ersättare from 19 maj 2019 tom
14 oktober 2022.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2019-05-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ledamot och
ersättare i kommunfullmäktige.
____

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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