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§ 47

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter
Ledamöterna Elsa Badh (C) och Jasmine Carlsson (M) presenterar sig för
kommunfullmäktige.
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§ 48

Dnr KS 2019-177

Nytt medborgarförslag om ungdomsråd
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 8A vid
Gunnarsbyskolan att det inrättas ett ungdomsråd i kommunen. Eleverna vill
se ett forum för eleverna att träffas själva men också för att få en dialog med
tjänstemän och politiker. Argumenten är att låta ungdomar delta i
demokratiska beslut samt att genom detta forum rekrytera nya politiker.
Ungdomsrådets viktigaste uppgift ska trots allt vara att skapa möten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställarna
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§ 49

Dnr KS 2019-178

Nytt medborgarförslag om inventarier till fritidsgård i
Charlottenberg
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige önskar eleverna i klass 8B på
Gunnarsbyskolan en fast fritidsgård i Charlottenberg. Eleverna önskar att
kommunen äger lokalen för fritidsgården och att den lokaliseras till
Storgatan i Charlottenberg. I förslaget lämnar också eleverna ett förslag på
inventarier till fritidsgården.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställarna
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§ 50

Dnr KS 2019-179

Nytt medborgarförslag om minibuss till
fritidsgårdsverksamheten
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 8B vid
Gunnarsbyskolan att kommunen införskaffar en minibuss som kan användas
till transporter vid fritidsgårdsverksamheten. Minibussen skulle kunna
användas av flera verksamheter inom kommunen anser eleverna bl.a.
förskolan eller samåkning när anställda ska på studiebesök.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren
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§ 51

Dnr KS 2019-180

Nytt medborgarförslag om fritidsgård i Charlottenberg
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 8A vid
Gunnarsbyskolan att det anordnas en fritidsgård i Charlottenberg. Eleverna
har flera argument för en fritidsgård bla att de ser ett behov av en fritidsgård
för att kunna umgås, få hjälp med läxor och att skapa en plats för alla.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställarna
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§ 52

Dnr KS 2019-181

Nytt medborgarförlag om säkerhet vid Hierneskolan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 8 vid
Hierneskolan att ett säkerhetsräcke sätts upp vid skolans busspåstigning.
Eleverna önskar också ett förbättrat räcke vid musiksalen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställarna
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§ 53

Dnr KS 2019-182

Nytt medborgarförslag om feriepraktik
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 8 vid
Hierneskolan att ungdomar kan ha som feriepraktik att plantera växter på
olika ställen i kommunen. Växter som är bra föra att ta upp koldioxid och
omvandla till syre samt att de är går att äta.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställarna
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§ 54

Information från verksamheten
Kommunchef Anders Andersson informerar om
•

vårens Ekonomirapport från SKL. Rapporten riktar sig till
regeringen med behov om mer stöd till kommunerna. Kostnaderna
för välfärden stiger visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region
och nästan var fjärde kommun hade underskott 2018. Det krävs nya
arbetssätt och ökad finansiering från staten. Det kommunerna kan
göra är bland annat ökad digitalisering, fler arbetar heltid och att vi
arbetar längre upp i åldrarna samt förebyggande arbete.
Konsekvenserna för kommunen är att vi måste ta beslut om
besparingar eftersom en del åtgärder kan ta tid.

•

att Interreg Sverige Norge har beviljat stöd till projektet Mötesplats
Fredsplatsen Morokulien 4.0 och restaurering av Fredsmonumentet.
Projektet tar avstamp i en omfattande restaurering av
Fredsmonumentet. I projektet utvecklas och tillgängliggörs området
runt Fredsmonumentet med hjälp av digital teknik och
historieberättande. Projektägare är Eda och Eidskogs kommuner.
Projektet har fått EU-stöd med 228 950 EUR och IR-midler 108 678
EUR ur Insatsområde Sysselsättning. Projektets medfinansiärer är
Hedmark fylkeskommune 191 500 EUR, Region Värmland 28 902
EUR, Skarnes videregående skole 21 000 EUR och
Spångbergsgymnasiet i Filipstad 12 524 EUR. Den totala
projektomslutningen är 1 063 453 EUR.

____
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§ 55

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
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23, § 88
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Peter Jessen (S) med bifall av Johanna Söderberg (C): Förvaltningen
skall vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av
fullmäktige fastställda ramen.
Beslut enligt förslaget då inget motförslag ställdes.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos
för helåret godkänns.
2. Förvaltningen skall vidta åtgärder för att snarast anpassa
verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen.
____

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen
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§ 56

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 mars
tom mars

Avvikelse % av budget
tom mars

Kommunledningsstaben

11 858

12 348

-489

104,1 %

Bildning

52 924

55 545

- 1 622

103,0 %

4 081

3 647

434

89,4 %

49 619

49 315

304

99,4 %

118 482

120 855

-1 373

102%

Samhällsbyggnad
Vård och stöd
Verksamheterna
totalt

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 protokoll 2019-04-23, § 89
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av mars månads uppföljning.
Utskottsordförandena presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde
följande åtgärder för att möta budgetunderskott.
Allmänna utskottet
Ordförande Johanna Söderberg (C) informerade 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.
Samhällsbyggnadsutskottet
Vice ordförande Fredrik Karlsson (C) informerade om
samhällsbyggnadsutskottets diskussioner kring den ekonomiska
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uppföljningen av verksamheten. Tidigare års stora överskott inom
verksamheten kommer framöver inte att finnas.
Bildningsutskottet
Ordförande Annika Hugne (C) informerade om bildningsutskottets åtgärder
för att möta budgetunderskottet.
•

handlingsplaner för sjukskrivning

•

effektivisering och samordning av skolskjutsen

Vårdutskottet
Ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) informerade 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.

____

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen
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§ 57

Dnr KS 2019-102

Ökat behov till överförmyndarnämnden
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 protokoll 2019-04-23 § 103
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner 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.
____

Beslutet expedieras till

Arvika-Eda överförmyndarnämnd
Ekonomichefen
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§ 58

Dnr KS 2019-58

Årsredovisning 2018
Sammanfattning
Kommunledningsstaben har upprättat förslag till årsredovisning för 2018.
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, omvärldsanalys,
måluppfyllelse, personalekonomisk redovisning, redovisningsprinciper,
sammanställd redovisning samt verksamhetsberättelser.
Årets resultat
Resultatet för kommunen var -33 539 tkr för 2018. Kommunen har under
2018 gått in med 23 023 tkr i en pensionsstiftelse för att möta framtida
utbetalningar som avser pensioner intjänade före 1998. Ovanstående
kostnad ses som ett synnerligt skäl i balanskravsutredningen och behöver
inte återställas.
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 51 793 tkr från 2017 till
2018. En stor del av detta beror på inbetalningen till pensionsstiftelsen samt
branden på Gunnarsbyskolan som ses som jämförelsestörande poster i
resultaträkningen. Avskrivningarna har ökat med 852 tkr 2018.
Verksamheternas största avvikelser mot budget
Det budgeterade resultatet för 2018 var 1 262 tkr. Kommunens resultat på 32 919 tkr visar en total negativ avvikelse mot budget på 34 181 tkr.
Prognosen efter augusti visade på ett minusresultat på 12 500 tkr. Bortser vi
från de medel som kommunen gått in med i en pensionsstiftelse så ligger
resultatet på -9 896 tkr vilket är ca 2 600 tkr bättre än augustiprognosen.
Kommunledningsstaben visar ett överskott gentemot budget på 6 501 tkr.
De största positiva avvikelserna är bidrag från Tillväxtverket, överskott
politisk verksamhet, överskott på anslaget för företagshäsovård samt
restriktivitet med anställningar och inköp.
Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -11 248 tkr.
Grundskolan redovisar ett underskott på -10 950 tkr. Främsta orsakerna till
detta är höga personalkostnader gentemot budget. Andra stora negativa
poster är skolskjuts och interkommunal ersättning. Förskolan redovisar ett
överskott gentemot budget på 2 400 tkr vilket främst beror på vakanser samt
obehörig personal med lägre lön på vakanta förskolelärartjänster.
Vård och stöd redovisar ett underskott gentemot budget på -5 698 tkr. De
största negativa avvikelserna är på IFO (-2 834 tkr) och
Rehab/sjuksköterskeenheten/bostadsanpassning
(-2 010). Underskottet på IFO beror främst på att placeringskostnader för
Justerandes sign
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barn och unga var betydligt högre än budgeterat och när det gäller
rehab/sjuksköterskeenheten/bostadsanpassning så beror det underskottet till
största delen på att ett stort bostadsanpassningsärende beviljades under
hösten 2018.
Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 578 tkr. Plan/fastighetssektion
visar totalt ett negativt resultat på -2 986 tkr. Den största anledningen till det
negativa resultatet är branden på Gunnarsbyskolan och dyrare underhåll och
reparationer än planerat ca 1 600 tkr, även avskrivningarna har ökat
gentemot budget. Räddningstjänsten visar ett negativt resultat på -1 239 tkr.
Detta beror främst på kostnader relaterade till sommarens skogsbränder
samt höga kostnader för utbildning av ny personal. Verksamheten vid AME
gör ett positivt resultat på 1 920 tkr. Överskottet beror på att vakanser vid
sjukdom ej bemannats och att verksamheten bedrivits kostnadseffektivt.
Avvecklingen av personal vid HVB-verksamheten har gått ekonomiskt sett
gått över förväntan. Dessutom har en del statliga ersättningar fallit ut för
extratjänster och feriejobb.
Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 12 862 tkr jämfört med
2017 och uppgick sammantaget till 494 963 tkr. Kommunens skatteunderlag
uppgick till 320 898 tkr vilket utgör 64,8 % av de totala intäkterna från
skatter och bidrag.
Finansnetto
Kommunens finansnetto ökade från -1 294 (inkl nedskrivningar) tkr 2017
till 7 206 tkr 2018.
Investeringsredovisning
Kommunen hade en investeringsnivå på 48 247 tkr 2018. Den budgeterade
investeringsvolymen var 73 781 tkr inklusive omföringar från 2017.
Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är ny förskola
och resecentrum i Charlottenberg. Moduler till förskolan som tidigare hyrts
samt nya moduler för klassrum vid Gunnarsbyskolan har köpts in.
Bredbandsprojektet har också fortlöpt och löper vidare även nästa år.
Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på
432 512 tkr varav
394 754 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna
uppgick till 24 337 tkr. Årets investeringsnivå finansierades fullt ut med
egna medel. Kassa och banktillgångar var 28 418 tkr vid årsskiftet vilket var
en minskning med 17 347 tkr jämfört med 2017.
Pensionsskuld
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 3 649
tkr till 27 905 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med
1997 har minskat med 4 475 tkr till
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195 308 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda kommun
under 2018 överfört medel till en pensionsstiftelse. Genom detta har
förpliktelserna minskats med 23 023 tkr.
Avstämning av balanskravet
Det redovisade resultatet 2018 uppgår till -33 539 tkr.
Avstämning av balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster

2018

2017

- 33 539

- 3 100

- 1 620

- 2 160

23 023

0

0

1 228

- 12 136

- 4 031

0

0

- 12 136

- 4 031

- 4 031

0

- 16 167

- 4 031

Tillägg: realisationsvinster enligt undantag
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §
Inbetalning till pensionsstiftelse
Nedskrivning finansiella
anläggningstillgångar
Justerat resultat
Avgår medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Justerat resultat från föregående år
Kvar att återställa

Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från
resultatet på 1 620 tkr. Inbetalningen till pensionsstiftelsen ses som ett
synnerligt skäl enligt Kommunallagen 8 kap, 5 §. Detta innebär ett justerat
resultat på -12 136 tkr för 2018. Det finns 4 031 tkr att återställa från
tidigare år. Resultatutjämningsreserven (848 tkr) kan enligt riktlinjerna inte
nyttjas detta år. Beloppet som ska återställas täcks inte in av planperiodens
(2019-2021) budgeterade resultat, det saknas 187 tkr.
Överföringar
Bokslutsberedningen gick igenom förvaltningens äskande om
investeringsmedel och föreslår att överföra 33 993,9 tkr till 2019 års
investeringsbudget.
Förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel
Kod

Projekt

Kvar av
Äskande
budget överföring

1212 PERSONALUTRYMME
LUNDEN

399,3

295,1

249,3

249,3

1213 ISOLERING HALL
LUNDEN

250,0

0,0

250,0

250,0

10 500,0

0,0

10 500,0

10 500,0

800,0

30,0

770,0

770,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1237 FÖRSKOLAN
HJORTEN
1247 OMBYGGN KÖK
GUNNARSBYSKOL
1252 TILLBYGGN
Justerandes sign

Budget inkl Redovisat
tilläggsanslag
2018
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DELDALEN 1 ÅMOT
1257 MODULER
GUNNARSBYSKOLAN

9 900,0

5 915,1

3 984,9

3 984,9

1259 HANDIKAPPANPASSNI
NG

136,0

38,8

97,2

97,2

1266 OMB KOMMUNALA
FASTIGHETER

500,0

0,0

500,0

500,0

1267 OMBYGGNAD
SKOLOR

5 000,0

132,2

4 867,8

4 867,8

1268 TAK ÄLDREBOENDEN

4 000,0

0,0

4 000,0

4 000,0

1269 INLÖSEN

500,0

0,0

500,0

500,0

1270 MARKBÄDD
HÅLTEBERG 1:0

100,0

0,0

100,0

100,0

1286 ENERGIOPTIMERING

749,6

474,4

275,2

275,2

1 825,5

1 213,6

611,9

611,9

1359 MORAST
HANDELSPLATS

785,0

0,0

785,0

785,0

1370 VÄGBELYSNING

152,1

9,8

142,3

142,3

1380 LOKALGATA EDA
GLASBRUK

1 600,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1474 VA STYR & REGL NYOMBYGG

1 004,2

634,1

370,1

370,1

1475 BIOBÄDD OM CG
ETAPP 1 O 2

2 830,9

2 387,8

443,1

443,1

1476 ÅTERST GATA VASANERING

1 000,0

526,9

473,1

473,1

43 032,6

11 657,8

31 374,8

31 374,8

2018 NYBYGGNAD EDA.SE

340,6

136,4

204,2

204,2

2020 MOLNBASERAD
VÄXELLÖSNING

300,0

0,0

300,0

300,0

2042 ECOS

250,0

167,4

82,6

82,6

2115 DETALJPLANER

200,0

0,0

200,0

200,0

2116 FÖP
CHARLOTTENBERG

150,0

0,0

150,0

150,0

2125 STYR-/REGLERUTR
VA-VERK

422,6

335,3

87,3

87,3

2137 AVFALLSKIOSKER

200,0

0,0

200,0

200,0

70,0

0,0

70,0

70,0

100,0

0,0

100,0

100,0

1345 GC-VÄG
ÅKAREGATAN

1

INVESTERING
FASTIGHET

2653 INTERBOOK
FRITID/KULTUR
2665 EDWISE
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2734 IBIC

125,0

0,0

125,0

125,0

2735 NYCKELFRITT
SYSTEM VOS

500,0

0,0

500,0

500,0

2736 NYTT ADM SYSTEM
VOS

600,0

0,0

600,0

600,0

3 258,2

639,1

2 619,1

2 619,1

46 290,8

12 296,9

33 993,9

33 993,9

2

INVESTERING
INVENTARIER
Totaler

Beslutsunderlag
Investeringsredovisning
Förslag till årsredovisning 2018
Äskande omföring investeringar
Bokslutsberedningens protokoll 2019-03-07
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-26, § 68
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2018.
2. Överföringen av investeringsprojekt beviljas. Totalt uppgår överföringen
av investeringsmedel till 33 993,9 tkr. Investeringsprojekten föreslås löpa
vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar
kvarstående medel i bokslutet 2018 för att slutföra projekten 2019.
____

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 59

Dnr KS 2019-160

Revisionsberättelse 2018
Sammanfattning
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen,
nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i
kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna. Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Kommunrevisionen granskar nämnder och styrelser i sin helhet och har
utifrån genomförd granskning kommit fram till följande beslut avseende
ansvarsprövning för räkenskapsåret 2018:

Justerandes sign

•

Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i
planering och budgetering samt i den löpande styrningen och
uppföljningen av verksamheterna under året.

•

Revisorerna riktar anmärkning mot jävsnämnden för brister i intern
kontroll.

•

Revisorerna riktar anmärkning mot överförmyndarnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

•

Revisorerna bedömer att kommunens övriga nämnder i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

•

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.

•

Revisorerna bedömer med undantag för kommunstyrelsen,
jävsnämnden och överförmyndarnämnden, att de övriga nämndernas
interna kontroll har varit tillräcklig.

•

Revisorerna bedömer att det finansiella resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige uppställt.

•

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Utdragsbestyrkande
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•

Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018
godkänns.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas revisionsberättelse för
2018.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign
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§ 60

Dnr KS 2019-160

Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden,
valnämnden och överförmyndarnämnden
verksamhetsåret 2018
Sammanfattning
Revisorerna riktar i sin revisionsberättelse anmärkning mot
överförmyndarnämnden för bristande styrning, ledning och kontroll samt
anmärkning mot jävsnämnden för brister i intern kontroll.
Revisorerna bedömer att valnämnden allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för jävsnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar jävsnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för år 2018.
Kommunfullmäktige beviljar överförmyndarnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.
Kommunfullmäktige beviljar valnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för år 2018.
____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Birgitta Eklund (S), Patric Carlsson (V),
Kenneth Bodin (KD), Margaretha Persson (Hela Edas Lista), Odd Westby
(S) och Anders Gustafsson (KD) i handläggningen av detta ärende.

Beslutet expedieras till

Överförmyndarnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
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§ 61

Dnr KS 2019-160

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
verksamhetsåret 2018
Sammanfattning
Kommunrevisorerna riktar i sin revisionsberättelse anmärkning mot
kommunstyrelsen för brister i planering och budgetering samt i den löpande
styrningen och uppföljningen av verksamheterna under året.
Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda
ledamöter.
Då ordinarie ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) är jävig i detta
ärende tjänstgjorde Eva Magnusson-Nilsson (C) som ordförande.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för år 2018.
____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Margaretha Persson (Hela Edas Lista), Birgitta
Olsson (Hela Edas Lista), Bertil Börjeson (HEL), Hans Nilsson (Hela Edas
Lista), Dan Säterman (S), Birgitta Eklund (S), Jens Ericsson (S), Hans-Peter
Jessen (S), Sofia Skönnbrink (S), Anders Gustafsson (KD), Sylvia Jonasson
(C), Lars-Eric Andersson (C), Johanna Söderberg (C), Bo-Inge Nilsson
(HEL) och Ola Dahlström (L) i handläggningen av detta ärende.
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§ 62

Dnr KS 2019-160

Prövning av ansvarsfrihet för gemensamma
nämnderna hjälpmedelsnämnden och drifts- och
servicenämnden verksamhetsåret 2018
Sammanfattning
Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort bedömningen är att
kommunens nämnder liksom de gemensamma nämnderna
Hjälpmedelsnämnden och drifts- och servicenämnden har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt samt ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Drifts- och servicenämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.
Kommunfullmäktige beviljar Hjälpmedelsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.
____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista), Hans Nilsson
(Hela Edas Lista) och Anders Gustafsson (KD) i handläggningen av detta
ärende.

Beslutet expedieras till

Drifts- och servicenämnden
Hjälpmedelsnämnden
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§ 63

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.
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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 protokoll 2019-04-23, § 91
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 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.
____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Anders Gustafsson (KD) i handläggningen av
detta ärende.

Beslutet expedieras till

Region Värmland
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§ 64

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 protokoll 2019-04-23 § 100
Kommunfullmäktiges beslut
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.
___

Beslutet expedieras till

Motionären
Personalchefen
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§ 65

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 protokoll 2019-04-23 § 101
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det inte finns
ekonomisk finansiering av förslaget och det är heller inte förenligt med
införandet av heltid som norm.
____
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Eda genom Patric Carlsson (V) vill ha följande tillägg i
svaret på våran motion om 6 timmars dag: Att införande av 6
timmarsdag/30 timmars arbetsvecka ses på i samband med arbetet med
heltid som norm, då 6 timmarsdagen är tänkt att bli den nya heltidsnormen.
Det finns inget hinder för att detta kan göras i etapper.

Beslutet expedieras till

Motionären
Personalchefen
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§ 66

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 protokoll 2019-04-23 § 102
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Pensionspolicy.
____

Beslutet expedieras till

Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr KS 2019-153

Revidering av arvodesreglemente
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
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 104
Kommunfullmäktiges beslut
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.
____

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen
Eda Bostads AB
Eda Energi AB
Valfjället Skicenter AB
Samtliga förtroendevalda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr KS 2018-346

Val till Arvika-Eda Överförmyndarnämnd
Sammanfattning
Arvika-Eda överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Arvika
och Eda kommuner sedan årsskiftet 2018/2019.
Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Arvika kommun
utser tre ledamöter och tre ersättare. Eda kommun utser två ledamöter och
två ersättare. Arvika kommun utser en ordförande och Eda kommun utser en
vice ordförande.
En Edaersättare har avsagt sig uppdraget och därför måste val av ny
ersättare ske.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2019-05-15, § 7
Kommunfullmäktiges beslut
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) utses till ersättare i Arvika-Eda
överförmyndarnämnd för tiden tom 2022-12-31.
____

Beslutet expedieras till

Hans Nilsson (HEL)
Arvika-Eda överförmyndarnämnd
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr KS 2019-80

Meddelande om nya ersättare i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Efter en avsägelse från Eva Lanvald (L) har Länsstyrelsen genomfört en ny
sammanräkning för utseende av ny ersättare för Liberalerna.
Kim Karlsson (L) utses till ny ersättare from 4 maj 2019 tom 14 oktober
2022.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2019-05-04
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ersättare i
kommunfullmäktige.
____

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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