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Närvarolista
Beslutande

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande, jäv § 91
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) § 78-85 gick kl 16.00
Anders Gustafsson (KD) ersättare för Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) § 86-103
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista)
Nicklas Backelin (V)
Johanna Söderberg (C)
Annika Hugne (C)
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S) § 78-85 gick kl 16.00
Ersättare saknas för Hans-Peter Jessen (S) § 86-103
Dan Säterman (S)
Birgitta Eklund (S)
Lena Olsson (S) § 78-85 gick kl 16.00
Tommy Glader (S) ersättare för Lena Olsson (S) § 86-103
Hanna Andersson (M) § 78-100 gick kl 16.30
Ersättare saknas för Hanna Andersson (M) § 101-103
Ola Dahlström (L) § 78-90, 92-103, ordförande § 91

Övriga närvarande

Anders Andersson, kommunchef ej § 92-94
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 78-85
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 78-88
Jan Andreasson, verksamhetschef vård och stöd § 78-84
Jessica Nilsson, personalchef § 91-92
Margareta Bergman, informationschef § 88-90
Anders Gustafsson (KD) ej tjänstgörande ersättare § 78-85
Tommy Glader (S) ej tjänstgörande ersättare § 78-85
Martin Bollner, ekonom § 78-85
Kerstin Hallgren, ekonom § 78-80
Mattias Persson, plan- och fastighetschef § 81-85
Susanne Liljedahl, rektor Gunnarsbyskolan § 81-85
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§ 78

Dnr KS 2018-62

Årsredovisning 2017
Sammanfattning
Kommunledningsstaben har upprättat förslag till årsredovisning för 2017.
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, omvärldsanalys,
måluppfyllelse, personalekonomisk redovisning, redovisningsprinciper,
sammanställd redovisning samt verksamhetsberättelser.
Av förvaltningsberättelsen framgår följande:
Resultatet för kommunen var -3 100 tkr inkl nedskrivningar Valfjället
Skicenter AB (- 2 605 tkr) samt Utveckling i Noresund AB (- 1 243 tkr).
Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 24 182 tkr från 2016 till
2017. Avskrivningarna har ökat med 1 165 tkr 2017.
Det budgeterade resultatet för 2017 var 2 386 tkr. Kommunens resultat före
nedskrivningar på 728 tkr visar en total negativ avvikelse mot budget på -1
658 tkr.
Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med 8 784 tkr. De största underskotten ligger inom IFO (ca 8 600 tkr)
och äldreomsorg. Inom IFO utgjorde kostnader för institutionsplaceringar
för barn och unga samt för vuxna missbrukare den största delen av underskottet. Bristen på socialsekreterare medförde höga konsultkostnader utöver
budget.
Verksamhetsområde bildning redovisar ett underskott gentemot budget med
10 396 tkr. De största underskotten ligger inom grundskolans
personalkostnader, kostnader för skolskjutsar samt utökningar i
förskoleverksamheten. Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett
överskott, bland annat med anledning av ändrad struktur samt mindre tryck
på språkintroduktionsprogrammet än budgeterat då antalet elever minskat
kraftigt under året.
Samhällsbyggnad visar ett överskott gentemot budget med 13 393 tkr. Den
största anledningen till detta är positivt utfall inom verksamheten kring
ensamkommande flyktingbarn. Med anledning av den kraftiga minskningen
av antalet barn har kostnaderna i övriga kommunala verksamheter blivit
betydligt lägre än budgeterat samt att vi återsökt moms för boendekostnader
retroaktivt. Positivt utfall även inom flera övriga verksamheter.
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott i huvudsak med
anledning av en effektivare hantering kring sortering av metall. Plan- och
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fastighetssektionens överskott beror till största delen på intäkter från
skogsavverkning. Ingen avsättning har gjorts med anledning av branden på
Gunnarsbyskolan i slutet av december 2017 med anledning av osäkerhet
kring ersättning.
Kommunledningsstaben redovisar en positiv avvikelse mot budget med
4 125 tkr. Generell återhållsamhet med vikariat, vakanser och
utbildningsinsatser bidrar till en stor del av detta.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 13 081 tkr jämfört med
2016 och uppgick sammantaget till 482 101 tkr. Kommunens skatteunderlag
uppgick till 312 868 tkr vilket utgör 64,9 % av de totala intäkterna från
skatter och bidrag.
Kommunen hade en investeringsnivå på 44 430 tkr 2017. Den budgeterade
investeringsvolymen var 49 350 tkr inklusive omföringar från 2016.
Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är nya
förskolor i Koppom och Charlottenberg, gång- och cykelväg Åkaregatan
samt resecentrum Charlottenberg. Bredbandsprojektet har också fortlöpt och
löper vidare även nästa år.
Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på
413 501 tkr varav
379 060 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna
uppgick till 23 485 tkr. Årets investeringsnivå finansierades inte fullt ut
med egna medel och kommunen tog i början av året upp ett nytt lån på
25 000 tkr med anledning av förskolebyggnation samt fördröjning med
utbetalningar av ersättning från Migrationsverket. Kassa och banktillgångar
var 45 765 tkr vid årsskiftet vilket var en ökning med 29 425 tkr jämfört
med 2016. Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har
ökat med 2 237 tkr till 24 256 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner
intjänade till och med 1997 har minskat med 4 836 tkr till
199 783 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr
placerade.
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Avstämning av balanskravet
Det redovisade resultatet 2017 uppgår till – 3 100 tkr. I avstämningen nedan
ingår uppskattade nedskrivningar i Valfjället Skicenter AB (2 600 tkr) samt
Utveckling i Noresund AB (1 228 tkr).
Avstämning av balanskravet

2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

-3 100

7 092

Avgår: samtliga realisationsvinster

-2 160

-765

Tillägg: realisationsvinster enligt undantag
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

1 228

Justerat resultat

-4 031

6 327

0

-848

-4 031

5 479

0

-5 479

-4 031

0

Avgår medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Justerat resultat från föregående år
Summa balanskravsresultat

Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från
resultatet på 2 160 tkr. Nedskrivningen i Utveckling i Noresund AB ses som
ett synnerligt skäl enligt Kommunallagen 8 kap, 5 §. Detta innebär ett
justerat resultat på -4 031 tkr för 2017. Det finns inget kvar att återställa från
tidigare år. Resultatutjämningsreserven kan enligt riktlinjerna inte nyttjas
detta år. Beloppet som ska återställas täcks in av planperiodens (2018-2020)
budgeterade resultat.
Bokslutsberedningen gick igenom förvaltningens äskande om
investeringsmedel och föreslår att överföra 10 465 tkr till 2018 års
investeringsbudget.
Förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel
Kod

Justerandes sign

Projekt

Budget inkl Redovisat
tilläggsanslag
2017

Kvar av
Äskande
budget överföring

1212 PERSONALUTRYMME
LUNDEN

250,0

0,7

249,3

249,3

1213 ISOLERING HALL
LUNDEN

100,0

0,0

100,0

100,0

1243 CENTRALKÖK

2 500,0

0,0

2 500,0

2 500,0

1252 TILLBYGGN
DELDALEN 1 ÅMOT

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1259 HANDIKAPPANPASSNING

136,0

0,0

136,0

136,0

1265 UTBYGGNAD
INFOCENTER

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0
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1266 OMB KOMMUNALA
FASTIGHETER

500,0

0,0

500,0

500,0

1286 ENERGIOPTIMERING

503,8

254,2

249,6

249,6

1 500,0

674,5

825,5

825,5

1359 MORAST
HANDELSPLATS

785,0

0,0

785,0

785,0

1370 VÄGBELYSNING

391,4

239,3

152,1

152,1

1473 PUMPSTATION
GARVERI

369,7

182,0

187,7

*95,0

1474 VA STYR & REGL NYOMBYGG

800,0

395,8

404,2

404,2

2 000,0

1 669,1

330,9

330,9

81,2

66,3

14,9

14,9

INVESTERING
11 917,1
3 481,9
FASTIGHET
* Överföres till 2018-års projekt ”Fordon inom drift och skötsel)

8 435,2

8 342,5

1345 GC-VÄG
ÅKAREGATAN

1475 BIOBÄDD CHBERG
AVR
1613 BADPLATSER
1

2018 NYBYGGNAD EDA.SE

380,0

39,4

340,6

340,6

2020 MOLNBASERAD
VÄXELLÖSNING

300,0

0,0

300,0

300,0

5 000,0

4 759,2

240,8

240,8

2042 ECOS

250,0

0,0

250,0

250,0

2125 STYR-/REGLERUTR
VA-VERK

728,6

306,0

422,6

422,6

70,0

0,0

70,0

70,0

2656 UTEMILJÖ GR & FSK

210,8

71,9

138,9

138,9

2702 DIGITALA
SIGNERINGSLISTOR

525,0

337,7

187,3

187,3

62,8

15,2

47,6

47,6

125,0

0

125,0

125,0

7 652,2

5 529,4

2 122,8

2 122,8

19 569,3

9 011,3

10 558,0

10 465,3

2031 BREDBAND ÅR 2020

2653 INTERBOOK
FRITID/KULTUR

2732 VIKARIEHANTERINGS
MODUL
2734 IBIC
2

INVESTERING
INVENTARIER
Totaler

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2017
Bokslutsberedningens protokoll 2018-03-07, § 22
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Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisningen
2017.
2. Överföringen av investeringsprojekt beviljas. Totalt uppgår överföringen
av investeringsmedel till 10 465,3 tkr. Investeringsprojekten föreslås löpa
vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsen förvaltning disponerar
kvarstående medel i bokslutet 2017 för att slutföra projekten 2018.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr KS 2018-21

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

Budget Redovisning
tom feb
tom feb

Avvikelse % av budget
tom feb

Kommunledningsstaben

12 015 tkr

10 781 tkr

1 234 tkr

89,7 %

Bildning

35 069 tkr

36 291 tkr

-1 221 tkr

103,5 %

3 278 tkr

3 588 tkr

-311 tkr

109,5 %

Vård och stöd

33 626 tkr

33 279 tkr

347 tkr

99 %

Verksamheterna
totalt

83 988 tkr

83 939 tkr

49 tkr

99,9 %

Samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter mars 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21, § 26
Bildningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 18
Vårdutskottets protokoll 2018-03-27, § 38
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-03-22, § 22
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Peter Jessen (S): Förvaltningen ska presentera åtgärder med anledning
av det presenterade ekonomiska utfallet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att redogöra för de
uppdrag som gavs av kommunstyrelsen i oktober 2017 med
anledning av förvaltningens åtgärder för en budget i balans 2018.
Redogörelsen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i
maj.
2. Kommunstyrelsen har tagit del av mars månads uppföljning och
överlämnar den till utskotten för beredning.
3. Kommunstyrelsen har tagit del av februari månads uppföljning och
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
____
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Beslutet expedieras till

Ekonomichefen
Kommunchefen
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§ 80

Dnr KS 2018-52

Budget 2019
Sammanfattning
Kommunen ska varje år upprätta en strategisk plan innehållande en budget
för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret.
I planen ska redovisas vilka anslag som ska utgå och hur stor skattesatsen
ska vara. Budgeten ska också innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under en period av tre år.
Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Kommunstyrelsens utskott har under februari och mars månad diskuterat
verksamheten för de kommande åren. Vid dagens sammanträde lämnar
utskotten en redovisning över vad som har framkommit vid
utskottssammanträdena.
Kommunstyrelsen ska lämna tydliga utredningsuppdrag utifrån utskottens
och förvaltningens presentationer. Utredningsuppdragen ska presenteras på
budgetberedningen.
Underlag
Bildningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 19
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21, § 27
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-03-22, § 23
Vårdutskottets protokoll 2018-03-27, § 39
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen diskuterade budget 2019. Diskussionen fortsätter i
utskotten och förslag lämnas till budgetberedningen.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr KS 2017-334

Internkontrollplan vård och stöd 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente avseende arbetet med
internkontroll där kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild plan för
granskning. Vård och stöd har tagit fram ett förslag till internkontroll för
vård och stöds verksamheter 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-07
Vårdutskottets protokoll 2018-03-27 § 43
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar följande internkontrollplan för vård och stöd 2018:
•

att utredningsinstrumentet ASI används i ärenden rörande ansökan
om vistelse på behandlingshem avseende målgruppen vuxna
missbrukare

•

att genomförandeplaner upprättas och regelbundet revideras inom
äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst

•

att utvärderingen av personaldimensioneringen inom vård och stöds
verksamheter genom vårdtyngdsmätning och arbetstyngdsmätning
utförts

____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
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§ 82

Dnr KS 2018-101

Akutplatser för substanspåverkade
Sammanfattning
Med stöd av socialdepartementet genomförde kommunerna i Värmland
genom Region Värmland, landstinget i Värmland samt polismyndigheten
2014-2017 projektet "Förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid
omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring".
Projektet avslutades under våren 2017 och överlämnades till politisk
styrgrupp och central ledningsgrupp för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland. Båda grupperna har föreslagit att ett
samverkansavtal inklusive medfinansieringsmodell mellan länets kommuner
och landstinget ska tas fram så att verksamheten kan permanentas.
Akutplatserna förväntas vara i drift hösten 2018 alternativt våren 2019.
Finansiering finns för ca ett års drift framåt. Styrgruppen och den centrala
ledningsgruppen föreslår att Värmlands 16 kommuner står för 20 % och
Landstinget för 80 % när det gäller kostnaderna för den fortsatta driften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-16
Vårdutskottets protokoll 2018-03-27 § 45
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt drift av verksamheten gällande
akutplatser för substanspåverkade efter år 1. Kommunernas andel är
beräknat utifrån befolkningsmängd och för Eda kommuns del blir kostnaden
för den fortsatta driften 31 000 kr per år.
____

Beslutet expedieras till

Områdeschef IFO
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomichefen
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§ 83

Dnr KS 2016-120

Riktlinjer för handläggning av missbruk
Sammanfattning
I enighet med uppdrag från vårdutskottet har l :e socialsekreterare tagit fram
ett förslag till riktlinjer för handläggning av missbruk. Syftet är att
kvalitetssäkra verksamheten och tillförsäkra att en rättssäker handläggning
bedrivs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-31
l:e socialsekreterares förslag till riktlinjer
Vårdutskottets protokoll 2018-02-13 § 25
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer handläggning av missbruk antas.
____

Beslutet expedieras till

Områdeschef myndighetsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr KS 2018-100

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Sammanfattning
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska
det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
samt vilka resultat som har uppnåtts.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Tjänsteskrivelse 2018-03-06
Vårdutskottets protokoll 2018-03-27 § 42
Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelse för 2017 godkänns.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017-59

Diskussion om lokalbehov vid Gunnarsbyskolan inför
höstterminsstart 2018
Sammanfattning
En översyn av lokaler inom grundskolan i Eda har gjorts. Översynen har
gjorts utifrån ökat elevunderlag, ändrad stadieindelning, elever med
särskilda behov och nödvändiga satsningar.
På Gunnarsbyskolan finns behov inför höstterminsstart 2018 av en
modulskola. I avvaktan på beslut vad gäller bildnings framtida organisation i
Eda kommun, föreslås att det etableras begagnade moduler inför läsårsstart
2018. Modulerna ska inhysa tre klassrum, tre grupprum, fritids, kontor,
toaletter med mera.
Underlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Sammanträdesprotokoll bildningsutskottet 2018-01-25 § 9
Bildningsutskottets protokoll 2018-02-19 § 17
Rapport: Förslag till skolmoduler Charlottenberg
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-04-05
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen kallas till ett extra sammanträde fredagen den 20 april kl
14.00 för att ta ställning till ärendet.
Före sammanträde bjuds ledamöterna in till Gunnarsbyskolan för en
rundvandring.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef bildning
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018-96

Förfrågan om fastighetsförvärv
Sammanfattning
Eda kommun har fått en förfrågan från Thomas Portén om att förvärva del
av fastigheten Mellbyn 1:184, där en avstyckning av fastigheten görs först
för att sedan säljas till Thomas Portén för en kostnad av 25 kr/m².Han har
även en förfrågan om förvärv av fastigheten Sylen 1 vilken nu ägs av Eda
kommun, i utbyte mot del av Morast 1:75, som nu ägs av Thomas och Linda
Veronica Portén , där ingen köpeskilling utgår, avstyckning av Morast 1:75
görs först. Fastigheten del av Mellbyn 1:184, area ca 11749 m², och Sylen 1,
area 13343 m² omfattas av detaljplanen 1730-P02/38, småindustriområde.
Del av Morast 1:75, area ca 12997 m² omfattas ej av detaljplan.
Beslutsunderlag
Förfrågan inkom till kommunen 2018-02-20
Detaljplan 1730-P02/38
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-03-13
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-03-22 § 24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Thomas Portén får förvärva del av Mellbyn
1:184 efter avstyckning för 25 kr/m² och Sylen 1 i utbyte mot att Eda
kommun förvärvar del av Morast 1:75 utan köpeskilling, när avstyckning
har skett. Parterna står för sina respektive kostnader i samband med
avstyckningen.
Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens egna kapital.
Beslutet kan överklagas.
____

Beslutet expedieras till

Thomas Portén
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-61

Revidering av taxa för Lundens återvinningscentral
Sammanfattning
En översyn av avfallstaxan har påbörjats, som ett steg i denna översyn
föreslås att avfallstaxan för Återvinningscentralen på Lundens
avfallsanläggning tas bort.
Det har historiskt tagits ut en avgift för vissa fraktioner på kommunens
återvinningscentral. Att hantera kontanter skapar en säkerhetsrisk för
personalen och ökar inbrottsrisken på anläggningen. Det finns sedan tidigare
inkomna motioner i samma ärende, även många synpunkter på att avgiften
skulle upphöra om den arbetades in i taxan.
I samband med att avgiften slopas ökar kravet på sortering av avfall på
återvinningscentralen då det inte finns någon fraktion som kan hanteras som
osorterat. Inkommet avfall från verksamheter hanteras fortsättningsvis på
samma sätt som idag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-03-06
Avfallstaxa för Lundens avfallsanläggning 2013-09-25
Förslag till ny avfallstaxa för Lundens avfallsanläggning 2018-03-15
Avfall Sveriges Guide #4
Eda Kommuns Avfallsföreskrifter 2016-10-26
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-03-22 § 25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avfallstaxa för
hushållsavfall från privatpersoner som besöker återvinningscentralen tas
bort under förutsättning att det sorteras och kan definieras som grovavfall
enligt rådande avfallsföreskrifter.
Förslaget innebär följande tillägg i Taxa för Lundens återvinningscentral
under Allmänna bestämmelser:
”Privatpersoner, boende i Eda kommun, lämnar sitt avfall kostnadsfritt på
Lundens återvinningscentral det som normalt uppkommer i ett hushåll om
det transporteras i bil eller på släpkärra. För större mängd avfall efter t.ex
renoveringsarbeten, eller avfall som inte klassas som hushållsavfall, gäller
avgift enligt prislista nedan även för hushåll.”
Följande redaktionella ändring i Taxa för Lundens återvinningscentral
arbetas in i taxan. Meningen ”Avgiften ska betalas senast den dag som på
fakturan anges som förfallodag” strykes.
____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016-112

Medborgarförslag om kvällsöppet på Lundens
avfallsanläggning
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående önskemål
om kvällsöppet på Lundens avfallsanläggning. Ärendet återremitterades
2016-06-16 för ytterligare utredning av möjligheterna att ha kvällsöppet på
Lundens avfallsanläggning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-04-11.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-06-09.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-02-07
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2017-02-16, § 14
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget bifalles.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS-2018-56

Omkostnader för elever som avslutar Industritekniska
programmet i Eda kommun och övergår till samma
gymnasieprogram i Sunne kommun
Sammanfattning
Tre elever som under läsåret 2017/2019 studerar andra året på
Industritekniska programmet i Eda kommun, kommer att avsluta sitt sista
läsår 2018/2019 i Sunne kommun på Industritekniska programmet. Utifrån
beslut som tagits om avveckling av programmet i Eda kommun, kräver
vårdnadshavarna att kommunen betalar hyra och resekostnader mellan
hemmet och skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-15
Bildningsutskottets protokoll 2017-03-13 § 22
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 65
Bildningsutskottets protokoll 2018-03-19 § 21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk ersättning ges till elever som läser
tredje och sista året på Industritekniska programmet i Sunne kommun.
Eda kommun ersätter hyran motsvarande 2800 kr (10 månader-elevboende)
och kostnader för resa mellan hemmet och skolan, vid varje veckoslut under
läsåret. Elevernas inackorderingstillägg på 1510 kr (9 månader), kommer
Eda kommun att använda för att delfinansiera elevernas hyreskostnader.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef bildning
Rektor Eda Gymnasieskolan
Administratör bildning centralt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-74

Ambassadör 2018-2019
Sammanfattning
Eda kommun utser officiella ambassadörer. Syftet är att
ambassadörerna hjälper till i marknadsföringen av kommunen.
För att bli ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara
uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser.
Beslutsunderlag
Förslag att utse Jon Nilsson till ambassadör
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Jon Nilsson utses till ambassadör från och
med våren 2018 till och med våren 2019.
____

Beslutet expedieras till

Informationschefen
Jon Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016-353

Revidering av arvodesreglementet
Sammanfattning
Nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet öppnar upp för att
kunna ge förtroendevald (kommunalråd eller motsvarande) förmåner
liknande som de anställda har. Detta rör t.ex. möjligheten till
föräldraledighet men även möjligheten till löneväxling.
Eda kommun anger i Pensionspolicy för Eda kommun att anställda har
möjlighet att löneväxla en del av inkomsten till pensionsavsättning.
Eda kommun har avtal med Folksam som ger rådgivning inför placering av
växlade medel. Folksam administrerar också de växlade medlen.
Beslutsunderlag
Kommunallag (2017:725)
Presidieberedning 2018-03-19
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-19
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 § 24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arvodesreglemente för
förtroendevalda kompletteras med följande bestämmelse vilken placeras på
sidan 6-7 under rubriken Kommunstyrelsens ordförande.
”Kommunalråd i Eda kommun med mer än 40% arvode medges att
löneväxla del av inkomsten till pensionsavsättning. Regler i övrigt kring
detta enligt kommunens regler för anställda.”
____
Jäv
På grund av jäv deltar inte Hans Nilsson (Hela Edas Lista) i handläggningen
i detta ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-95

Instruktion för kommunchefen
Sammanfattning
Den nya kommunallagen reglerar att kommunerna måste utforma och anta
en instruktion för kommunens ledande tjänsteperson.
Kommunledningsstaben har utarbetat ett förslag till instruktion för
kommunchefen.
Beslutsunderlag
Instruktion för kommunchefen
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-12
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 § 25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchefen.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017-336

Motion om utbildning i arbetsmiljö för politiker
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patric Carlsson (V) att politiker
genomgår en arbetsmiljöutbildning eftersom det övergripande
arbetsmiljöansvaret vilar på politikerna. Chefer och skyddsombud i
kommunen har under 2017 genomgått en arbetsmiljöutbildning. Förslaget är
att kommunen anordnar en arbetsmiljöutbildning för kommunfullmäktiges
ledamöter.
Beslutsunderlag
Motion 2017-12-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-31, § 11
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-03-19
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 § 29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017-240

Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en
discgolfbana i Tallmon
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska
överväga att anlägga en discgolfbana i Tallmon. Förslagsställaren ser
discgolfbanan som en möjlighet att lyfta Tallmoområdet ytterligare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget 2017-09-07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-18 § 139
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-22
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 § 30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget och kommer att
beakta det i samband med den framtida utvecklingen.
____

Beslutet expedieras till

Förslagsställaren
Fritids- och kulturchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-368

Svar på samråd om revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram 2017-2021 samt målbild
trafikutveckling tåg 2021-2030
Sammanfattning
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt
dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av
hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.
I trafikförsörjningsprogram 2017 - 2021 anges att trafikutvecklingen 2017 2021 i stort vidmakthålls under perioden fram till 2021.
I trafikförsörjningsprogrammet anges även att en fortsatt utveckling av tågoch busstrafiken ska övervägas under programperioden eftersom
förutsättningarna för en trafikutbyggnad kan komma att förändras.
Kollektivtrafiknämnden har därför beslutat genomföra en översyn av
trafikförsörjningsprogrammet i syfte att utarbeta ett förslag till fortsatt
utveckling av tåg- och busstrafiken 2019 - 2021
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-28
Samråd om revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017 – 2021
samt målbild trafikutveckling tåg 2021 – 2030
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 § 32
Kommunstyrelsens beslut
Eda kommun lämnar följande synpunkter.
Avslutningsvis finns även viss statistik som berör Eda kommun.
Frågeställning

Eda kommuns svar

Synpunkter på inriktning för
utveckling av grundalternativet inom
ramen för dagens trafikvolym
beskrivet i punkt 1?

M-F:
Karlstad-Charlottenberg 14 DT
2018 går det 13 DT per dag KarlstadCharlottenberg. Det bör inte minska 2019
utan istället utökas och bli 14 DT lika som
det är mellan Karlstad-Arvika.
Många möten samt lektioner på
högskolan börjar kl 13 i Karlstad. I
tidtabell 2018 tvingas den som väljer
tåget åka 9:14 ifrån Charlottenberg, 9:42
från Arvika, 10:36 från Kil för att anlända
till Karlstad 10:48. Många väljer därför
bilen istället för tåget. Tidtabellen bör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ändras så att det finns ett tåg som
anländer till Karlstad mellan 12:00 och
12:30.
L-S:
Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT
Det är viktigt att tänka på att helgerna
också är arbetsdagar på många
arbetsplatser såsom på köpcentren i
Charlottenberg och olika vårdinrättningar,
Tidtabellerna bör anpassas efter detta.
Första tåget på helgen bör anlända till
Charlottenberg senast 09:30.
Synpunkter på förslag om införande
av närtrafik beskrivet i punkt 2.1?

Närtrafiken är bra för boende på
landsbygden

Synpunkter på förslag till fortsatt
möjlig utbyggnad av busstrafiken
enligt ambitionsnivå 1, 2 och 3
beskrivet i punkt 2.2? Synpunkter på
innehåll i och prioritering mellan
respektive ambitionsnivå?

Busstrafiken vidmakthålls enligt 2018 års
nivå.
Eda är positiva till en utökning av
matarlinje 104 Årjäng-Koppom-Arvika till
9 DT måndag till fredag och 5 DT lördag
och söndag

Synpunkter på förslag till fortsatt
utbyggnad av tågtrafiken beskrivet i
punkt 2.3?

Den viktigaste utbyggnaden att få till är
att återupprätta Norgetrafiken.

Synpunkter på förslag till målbild för Målbilden måste innefatta tågtrafik med 8
tågtrafikens utveckling 2021 – 2030 i dubbelturer vardagar över gränsen som
punkt 3?
stannar i Skotterud, Kongsvinger,
Lilleström och Oslo.
Det är viktigt att vi visar för norska
beslutsfattare att vi vill förbättra
Värmlands tågförbindelser med Norge.
Finns alternativa förslag som kan
Årligen passerar 2,8 miljoner fordon
leda till fortsatt hållbar utveckling och gränsen vid tullstationen i Eda. Många av
en ökad tillväxt i Värmland?
dessa har köpcentren i Charlottenberg
som mål. Samtidigt finns det många
storstadsbor i Oslo med omnejd som inte
har möjlighet att ta sig på handelsturer till
Sverige.
Ett återupprättande av tågtrafik från
Norge till Charlottenberg och övriga
Värmland skulle innebära en minskad
miljöpåverkan från bilar samt en ökad
shoppingturism. Det skapar fler
värmländska arbetsplatser och mer
skatteintäkter till svenska staten.
Norge är Sveriges viktigaste grannland.
Ökade möjligheter

Justerandes sign

De satsningar som nu kommer att
genomföras i Charlottenberg:
•
tillgänglighetsanpassning av
perrongen cirka 13 milj kronor
•
resecentrum cirka 4 milj kronor
förstärker möjligheterna att få en positiv
ökning av antalet resenärer.
Utdragsbestyrkande
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Statistik
Arbete
Aktuell arbetsrelaterad pendlingsstatistik visar på att:
•

Inpendlingen till Eda Kommun från resten av länet har ökat från
cirka 600 år 2004 till cirka 1150 år 2016. Av dessa så är cirka 85 %
från Arvika kommun.

•

Utpendlingen från Eda Kommun till resten av länet har varit mellan
650-700 varje år från 2004 till 2016. Av dessa så åkte cirka 70 % till
ett arbete i Arvika kommun.

Kommunen saknar statistik på pendling inom kommunen.
Det finns ingen uppdaterad statistik på arbetskraftspendling / pendling till
Norge.
Studier
Varje gymnasiekull i Eda kommun är cirka 80-100 elever. Flertalet av dessa
går på gymnasium i Arvika eller Karlstad och är i de flesta fall beroende av
att kunna nyttja kollektivtrafiken.
Ett antal personer boende i Eda kommun nyttjar därutöver kollektivtrafiken
för resa till universitets- och annan vuxenutbildning.
____

Beslutet expedieras till

Region Värmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr KS 2018-53

Nytt medborgarförslag om att dela ut fothalkskydd till
pensionärer
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att fothalkskydd
delas ut till pensionärer i Eda kommun.
Förslagsställaren argument är att halk- och fallolyckor är de vanligaste
olyckorna hos den äldre befolkningen, som kostar mycket personligt lidande
och är också mycket kostsamt för samhället.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-21 § 24
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget överlämnas till vårdutskottet för beredning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-45

Ny motion om farthindren i Åmotfors
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Nilsson (SD) att det görs
en översyn av farthindren i Åmotfors. Motionären tycker att alla så kallade
s-farthinder byggs bort och eventuellt ersätts med fartgupp med två
vägbanor.
Beslutsunderlag
Motion 2018-02-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-21 § 25
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för
beredning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-64

Ny motion om vägbelysningen i Häljeboda
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Gustafsson (KD) att
vägbelysningen i Häljeboda ska få vara kvar. Argumenten för detta är att
stödja naturturism företagare i Häljeboda genom att ha ljuset tänt då det blir
anonymt kvälls- och nattetid utan vägbelysningen för gäster och boende. Då
mycket ”Norgetrafik” passerar samt för skolbarnens trafiksäkerhetsmiljö
anser motionären att vägbelysningen behöver få vara kvar.
Beslutsunderlag
Motion 2018-02-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-21 § 26
Kommunstyrelsens beslut
Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-93

Ny motion om 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. Att detta görs som vana varje vinter.
Motionärens argument är att:
Idrott i skolan är viktig både för hälsan och resultat i skolan. Eda kommun
har utrustning att köra upp spår vilket görs i Tallmon.
Utanför en del skolor i Eda finns bra möjligheter att köra upp skidspår, jag
ser att barn från dagis till högstadiet är ute och provar göra egna spår med
skidor.
Det är en enkel sak att köra upp skidspår runt skolorna så barnen kan åka på
raster, idrottslektioner eller efter skolan.
Beslutsunderlag
Motion 2018-03-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-28 § 39
Kommunstyrelsens beslut
Motionen överlämnas till allmänna utskottet för beredning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr KS 2018-117

Diskussion om instruktion till bolagsstämmor
Kommunstyrelsen diskuterar eventuella instruktioner till bolagsstämmorna
för de kommunal bolagen 2018. Partierna uppmanas lyfta frågan i respektive
partigrupp innan kommunstyrelsens sammanträde i maj.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Information
Ordföranden informerar om årsstämma för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB dit kommunen behöver välja ett ombud. Förslaget är att
Hans Nilsson utses till ombud då han ändå är ombud för Förenade
Småkommuners Försäkrings AB som har årsstämma samma dag som
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Formellt tas ärendet upp för beslut i
kommunfullmäktige 25 april.
Kommunchefen informerar om mötet kring polisstation på gränsen 9 april
2018.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Meddelanden
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över
övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller
uppsiktsansvaret också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta
ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast
protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för.
Handlingar
•
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB, 2018-03-14
•

Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2017

•

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Leader Växtlust
Värmland

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit.
Beslut som är fattade med stöd av delegation skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva
eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad
delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på
sammanträdet.
Beslut i allmänna utskottet
Inga delegationsbeslut fattade vid mars månads sammanträde.
Beslut inom kommunledningsstaben
Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag 2018-03-06–2018-03-28
Personalchefens beslut om anställningsupphörande samt erbjudande om
omplacering 2018-02-23–2018-03-01
Personalsekreterarens beslut om omplacering 2018-03-07–2018-04-03
Beslut i bildningsutskottet
Inga delegationsbeslut fattade vid mars månads sammanträde.
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Tf Verksamhetschef AA beslut om yttrande till skolinspektionen samt beslut
om inackorderingstillägg samt beviljande av skolgång i annan kommun
2018-03-01–2018-03-31
Rektor SV beslut om uppsägning personliga skäl, gymnasial
vuxenutbildning, samt grundläggande vuxenutbildning 2018-03-01–201803-29
Förskolechef MS beslut om anställningar 2018-02-21–2018-04-03
Förskolechef TK beslut om anställningar 2018-02-21–2018-04-03
Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
§ 26 Jonsbo 18, ansökan om bygglov för garage
§ 27 Solögat 2, ansökan från Gränskrogar Charlottenberg AB om ändrad
användning från affär till restaurang
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Integrationssekreteraren AV beslut 2018-03-01–2018-03-31 om länskort,
reseersättning och ekonomiskt bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sektionschef AB beslut 2018-03-01–2018-03-31 om förlängning av
anställningar
Delegationsbeslut samhällsbyggnad (ML, JEE) 2018-02-26–2018-03-27
Miljösektionens delegationsbeslut 2018-02-26–2018-03-27
Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-02-26–2018-0327
Räddningstjänstens beslut om hantering av brandfarlig vara 2018-03-14
Beslut i vårdutskottet
§ 35 Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU
§ 36 Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU
§ 40 Förslag till ”Utvecklingsplan LSS/SoL 2018-2021”
§ 41 Habiliteringsersättning inom LSS
§ 46 Ansökan om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
avseende flyttkostnader enligt kostnadsförslag
§ 47 Medgivande utredning enligt 6 kap 6 § SoL
§ 48 Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL
§ 49 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 50 Omplacering enligt 11 § LVU till det egna hemmet
§ 51 Ansökan om vård enligt LVM
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Avgiftshandläggare AJ beslut om hyreskontrakt och avgiftsbeslut 2018-0301–2018-03-31
Avgiftshandläggare ANG beslut om avgiftsbeslut och hyreskontrakt 201803-01–2018-03-31
Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-03-05–2018-03-29
Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-03-05–2018-03-29
Biståndsbedömare JM beslut 2018-03-05–2018-03-28
LSS handläggare IKG och MLS beslut 2018-03-05–2018-04-02
Handläggare bostadsanpassningsbidrag KA beslut 2018-03-01–2018-03-31
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2018-02-01–2018-02-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade delegationsbeslut.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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