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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Se närvarolista sidan 2

Justerare

Sylvia Jonasson (C) och Dan Säterman (S)

Justeringens plats och tid

2018-09-17 kl.12.30 på kommunkontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lena Högfeldt

Ordförande
Hans Nilsson (HEL)
Justerare
Sylvia Jonasson (C)

Dan Säterman (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Lena Högfeldt

Datum då anslaget tas ned

2018-10-09
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Sammanträdesdatum

2018-09-11
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista)
Nicklas Backelin (V)
Johanna Söderberg (C)
Sylvia Jonasson (C) ersättare för Annika Hugne (C)
Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S)
Dan Säterman (S)
Birgitta Eklund (S)
Lena Olsson (S)
Gun Andersson (M) ersättare för Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande

Lars Eric Andersson (C)
Tommy Glader (S)
Anders Gustafsson (Kd)
Gunnar Andersson (M) ordförande kommunrevisorerna § 170-181
Anders Andersson, kommunchef
Lena Högfeldt utskottssekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 171,173
Martin Bollner ekonom § 171,173
Kerstin Hallgren ekonom § 171,173
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 173, 174, 175
Monica Skönnå förskolechef § 170
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Kommunstyrelsen

§ 169

Information om vård och stöd
Bertil Börjesson (HEL) ordförande i vård och stöd, informerar om pågående
och framtida utmaningar inom vård och stöds verksamhet.
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2018-09-11
Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr KS 2018-237

Förändrade regler för barnomsorgsavgiften gällande
barn i allmän förskola och övriga 15-timmars barn från
2019-01-01
Sammanfattning
Det framgår inte tydligt idag i förskolans regler om det finns skillnader i att
ha sitt barn placerat som ett allmänt förskolebarn eller placerat 15 timmar
för att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Ingen avgift tas
idag ut för de barn som går 15 timmar i veckan under hela året, det vill säga
även under grundskolans lovdagar. För de barn som använder mer än 15
timmar i veckan debiteras en avgift enligt Eda kommuns maxtaxemodell på
så sätt, att avgiften beräknas på den totala omsorgstiden, reduceras med 28%
som fördelas jämnt över året. Syftet med förändringen som förvaltningen
föreslår är att få en tydlighet i reglerna för de olika 15-timmars barnen.
Förslaget innebär att man kan ha en ordinarie placering eller en placering i
allmän förskola, och på så sätt blir det en tydligare gräns mellan
placeringsformerna. Vistelsetid som överskrider 525 timmar per år och inte
följer grundskolans läsårstider är en ordinarie placering.
Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokoll 2018-08-20 § 40
Bildnings tjänsteskrivelse 2018-07-05
Bildnings tjänsteskrivelse 2014-10-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-26 § 151
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det året barnet fyller tre
år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år, det vill säga under
terminstid och är avgiftsfri.
Allmän förskola erbjuds fem timmar per dag, tre dagar i veckan, veckodagar
och klockslag kan variera utifrån förskolans förutsättningar. Allmänna
förskolan följer grundskolans läsårstider.
Barn 3-5 år till föräldralediga och arbetssökande erbjuds 15 timmar i veckan
fördelade på fem timmar, tre dagar i veckan, veckodagar och klockslag kan
variera utifrån förskolans förutsättningar. Det innebär att barnet går även på
lovdagar och inte följer grundskolans läsårstider, det vill säga barnet är inte
placerat i allmän förskola utan har en ordinarie placering och ska debiteras
en avgift med avgiftsreducering på 28%.
____
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§ 171

Dnr KS 2018-255

Habiliteringsersättning 2018
Sammanfattning
Habiliteringsersättning är en ersättning som kommunen kan betala ut till
personer som deltar i daglig verksamhet inom LSS. Ersättningen är frivillig
för kommunen att betala. Eda kommun betalar idag inte ut någon ersättning.
För år 2018 går ett statligt bidrag ut till kommuner som delar ut
habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommande
år finns det inga garantier att liknande statsbidrag för habiliteringsersättning
kommer att delas ut.
Beslutsunderlag
Redogörelse för statligt bidrag till kommuner som delar ut
habiliteringsersättning år 2018.
Vård utskottets protokoll 2018-08-21 § 130
Kommunstyrelsens beslut
Habiliteringsersättning delas ut som ett engångsbelopp för år 2018,
finansierat av erhållet statsbidrag. Nytt beslut tas år 2019 utifrån då gällande
förutsättningar.
____
Beslutet expedieras till
Verksamhetschef Vård och stöd
Områdeschef LSS/socialpsykiatri
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§ 172

Dnr KS 2015-84

Revidering av riktlinje ”Hygienföreskrifter inom
socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård”
Sammanfattning
Riktlinjer inom vård och stöd har reviderats p.g.a. nya direktiv från
Smittskydd i Värmland samt redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Vårdutskottets protokoll 2018-08-21 § 132
Bildnings tjänsteskrivelse 2018-08-14
Reviderad riktlinje ”Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälsooch sjukvård”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad riktlinje gällande
”Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård”.
____
Beslutet expedieras till
Verksamhetschef Vård och stöd
MAS
Områdeschefer vård och omsorg samt LSS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-11
Kommunstyrelsen

§ 173

Dnr KS 2018-21

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Sammanfattning
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den
strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp
regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde
och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen.
Verksamhetsområde
Kommunledningsstaben

Budget Redovisning
tom juli
tom juli

Avvikelse % av budget
tom juli

35023

31866

3157

91,0 %

116424

120892

-4468

103,8%

28266

31763

-3496

112,4 %

Vård och stöd

112298

114855

-2557

102,3%

Verksamheterna
totalt

292011

299376

-7364

102,5 %

Bildning
Samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter juli 2018
Bildningsutskottets protokoll 2018-08-20 § 39
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-08-23 § 69
Vårdutskottets protokoll 2018-08-21 § 131
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av juli månads uppföljning och
överlämnar den till utskotten för beredning.
2. Kommunstyrelsen har tagit del av juli månads uppföljning och
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
____
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 174

Dnr KS 2018-249

Fastighetsförvärv av Norra Ämterud 1:235, Rastavägen
10.
Sammanfattning
Eda kommun har fått en förfrågan från Nina Udnes på fastigeten Norra
Ämterud 1:234 om att förvärva fastigheten Norra Ämterud 1:235,
fastigheten är avstyckad och ligger i direkt anslutning till sökandens
fastighet söder ut. Anledning till köp är att bygga ett garage och parkering
på fastigheten. Kostnad av fastigheten är 50 kr/m².
Förutsättningar
Fastigheten Norra Ämterud 1:235, area ca 1102 m², omfattas av detaljplanen
17-A-208, Område för bostadsändamål, fristående eller kopplade hus.
På fastigheten Norra Ämterud 1:235 finns idag rättigheter både för väg och
ledningar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-08-23 § 74
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-08-16
Situationsplan 2018-08-16
Detaljplan 17-A-208 2018-08-16
Förfrågan inkom till kommunen muntligt 2018-08-13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nina Udnes får förvärva fastigheten Norra
Ämterud 1:235 för 50 kr/m². Kostnader som uppkommer gällande
förrättning, va-kostnader ska köparen betala.
Beslutet kan överklagas.
____
Beslutet expedieras till
Nina Udnes og Pål Magnus Udnes
Calle Clavo 15,2A.
03189 Orihuela Spania.
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§ 175

Dnr MN 2018-231

Klagomål gällande bullerstörning orsakad av
skällande hundar på fastigheten XX.
Sammanfattning
Klagomål gällande bullerstörning orsakad av skällande hundar på
fastigheten XX inkom via e-post den 28 maj från XX boende på
grannfastigheten XX.
XX uppgav i e-postmeddelandet att han ville lämna in ett klagomål gällande
hans grannes hundar som enligt honom står och skäller oavbrutet i långa
stunder, vid upprepande tillfällen dygnet runt. Klagomålet bemöttes av
miljöchef Mats Rydström som förklarade att kontakt skulle tas med den
svarande och att ett platsbesök eventuellt skulle genomföras.
Den 31 maj hörde XX återigen av sig till miljösektionen via e-post för att
fråga om kontakt hade tagits med grannen, samt för att informera om att
störningen från hundarna nu hade förvärrats. XX gav även två exempel på
när störningen hade förekommit vilket var den 29 maj kl. 22:30 samt den 30
maj kl. 22:00.
Den 5 juni skickade miljösektionen en skrivelse till hundägaren XX för att
informera honom om det klagomål som hade inkommit samt för att få in ett
yttrande från hans sida. Skrivelsen skickades även till XX för kännedom. I
samband med detta informerades även XX om att svarstiden för skrivelsen
var tre veckor och att miljösektionen efter att svarstiden hade löpt ut skulle
göra en samlad bedömning i frågan för att se om ytterligare åtgärder behöver
vidtas. När XX mottog utskicket ville han framföra att han inte trodde att det
skulle hjälpa.
Den 7 juni inkom XX sambo XX till miljösektionen med ett epostmeddelande, i vilket hon ville informera om att deras advokat ansåg att
allt det bråk som XX hade åsamkat dem genom åren med bl.a. hög musik
och störande hundar skulle beivras och tolkas i miljöbalken, då denne
bedömt att det skulle tolkas som sanitär olägenhet samt störande av grannar.
Miljöchef Mats Rydström bemötte e-postmeddelandet den 12 juni för att
påminna om att kommunen tidigare har drivit ett ärende (MN 2014-222) i
frågan som gick hela vägen upp till mark- och miljödomstolen. Mats
förklarade att kommunstyrelsen och berörd polismyndighet då gjorde
bedömningen att ärendet syntes utgöra ett led i en konflikt mellan grannar av
typen ofredande i brottsbalkens mening. Vidare uppgav Mats att
kommunstyrelsen i motiveringen framförde att problem med störande,
Justerandes sign
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provokativt buller från grannar i konflikt inte primärt omfattas av vad
kommunstyrelsen menar med tillsynsskyldighet enligt 26 kap. Miljöbalken,
eftersom provokationer av denna typ i första hand är en ordningsfråga.
Slutligen redogjorde Mats för att kommunstyrelsen efter samlad bedömning
i ovanstående ärende ansåg att klagomålet skulle lämnas utan åtgärd och att
Mark- och miljödomstolen gjorde samma bedömning i domslut med mål nr:
M 2861-16.
Den 13 juni hörde XX återigen av sig via e-post för att informera
miljösektionen om att hundarna hade skällt vid ett 20-tal tillfällen under
dagen samt att XX blåser i en pipa som gör dem galna. XX hävdade i epostmeddelandet att det rörde sig om rent djurplågeri. Ytterligare ett epostmeddelande inkom den 16 juni där XX frågade hur det gick med
ärendet.
Eftersom det uppdagats att skrivelsen till XX hade skickats till fel adress
skickades den återigen med rekommenderat brev till adressen i XX den 18
juni.
Den 21 juni ifrågasätter XX via e-post varför inte han har fått något svar
gällande vad som händer i ärendet. Frågan skickas vidare till Mats som den
25 juni svarade att skrivelsen ännu inte har hämtats ut av XX och att
miljösektionen kommer invänta svaret på denna.
Den 12 juli inkommer XX med svar på skrivelsen. Av den framgår det att
XX anser att klagomålet mot dem bör läggas ned med hänvisning till markoch miljödomstolens tidigare domslut (Mål nr: M 2861-16 ). Enligt uppgift
från XX har inget ändrats sedan beslutet fattades och hon ville även
understryka att hunden aldrig är utomhus efter klockan 22:00.
I samma skrivelse lämnar XX i sin tur in klagomål mot XX och XX. Enligt
uppgift från XX brukar brukar XX sitta på sin terrass och skälla och yla som
en hund samt skrika och XX ha sina skällande hundar ute nattetid.
Söndagen den 22 juli hör XX återigen av sig med en uppmaning om att
miljösektionen borde ta tag i ärendet och genomföra ett platsbesök. XX
uppger att XX nu spelar så hög musik att de inte kan vistas utomhus samt att
han plågar sin och XX hundar med en lock/jaktpipa så att de skriker som
galna vargar.
Mats Rydström och undertecknad kommer efter överläggning fram till att
nästa steg i ärendehanteringen bör vara att kräva in en loggbok från den
klagande för att få en bättre bild av hur omfattande störningarna är samt vad
de utgörs av. Undertecknad skickar därför ett e-postmeddelande till XX den
25 juli, i vilket han ombeds föra loggbok i en sammanhängande period av
två veckor för att miljösektionen ska kunna gå vidare med ärendet. I epostmeddelandet bifogades även ett förslag på loggbok som den klagande
kunde använda sig av. XX svarar omgående på e-postmeddelandet och det
framgår då tydligt att han inte är nöjd med förslaget.
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Innan miljösektionen hinner bemöta e-postmeddelandet från XX hör han av
sig på telefon. Under samtalet framkommer det att XX vägrar att föra
loggbok eftersom det enligt honom inte kommer leda till något. Vidare
förklarar XX att han anser att Miljösektionen redan har tillräckligt mycket
information för att kunna agera i frågan. Undertecknad informerar
upprepade gånger XX om att en loggbok kommer behövas för att gå vidare
med ärendet men han står fast vid sin vägran. XX vill under samtalet även
passa på att kommentera XX skrivelse som enligt honom inte stämmer
överhuvudtaget. Han vill även berätta att XX fortfarande spelar extremt hög
musik från lunchtid fram till sen kväll och att han styr musiken med
fjärrkontroll för att kunna stänga av den så fort som någon utomstående
passerar hans fastighet. Enligt uppgift från XX höjer XX musiken när han
och XX vistas utomhus för att driva dem till vansinne. Vidare förklarar XX
att XX med uppsåt stressar sin och XX hundar med lock/jaktpipan för att få
dem att skälla så att det stör hans grannar. XX bad under samtalet
miljösektionen att komma ut på ett platsbesök för att kunna uppleva den
beskrivna störningen. Miljösektionen och XX preliminärbokade därefter ett
besök nästkommande dag.
Den 26 juli genomförde undertecknad och samhällsbyggnadschef Jan-Erik
Eriksson ett platsbesök. Besöket genomfördes med handräckning av polis då
detta bedömdes nödvändigt för att kunna utföra tillsynen på ett säkert sätt.
På begäran från XX parkerades bilarna på avstånd från berörda fastigheter
eftersom XX enligt honom skulle upphöra med sitt störande beteende om
han fick syn på tjänstebilarna. Vid besöket fanns XX och XX (boende på
fastigheten XX) på plats för att föra fram sina åsikter i frågan.
Under tiden som besöket pågick kunde det konstateras att XX spelade musik
vid sin fastighet, men inte så högt att det kan bedömas utgöra en olägenhet
för människors hälsa i enlighet med 9 kap. 3§ miljöbalken (1998:808). Vid
samtal med de klagande framkom det även att musiken inte spelas nattetid
utan främst mellan kl 11:30- 20:30. Inga hundskall eller blåsande i
lock/jaktpipa förekom under tiden som miljösektionen befann sig på platsen.
Vid samtal med XX och XX beskrevs samma störningar som framfördes via
telefon den 25 juli. Tilläggas bör dock att de två även uppgav att de ständigt
får utstå hot och trakasserier från X, i form av muntliga påhopp, ofrivilligt
filmande m.m. Vidare förklarade de även att X flera gånger hade sagt till
dem att hans mål är att driva dem till vansinne så att de flyttar ifrån X.
Efter samtal med X och X kunde undertecknad dra slutsatsen att X använder
sig av musiken och lock/jaktpipan för att provocera sina grannar.
Undertecknad förklarade då att det därför en polisiär fråga. X och X var inte
nöjda med svaret eftersom de anser att musiken och hundskallen ska
handläggas genom miljöbalken som störande verksamhet. Undertecknad
förklarade då att det inte finns fog för miljösektionen att förbjuda någon att
spela musik dagtid men att dialog självklart skulle föras med X för att be
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honom visa hänsyn till sina grannar.
När miljösektionen senare besökte X för att prata med honom angående
klagomålet/be honom sänka musiken framkom det att han hade en helt
annan syn på frågan. X uppgav att det inte är han som orsakar problem utan
att det är X som provocerar honom genom att skrika och föra oväsen samt
hetsa hans hund. Vidare uppgav X att hans hund sällan skäller men att X
hundar står och skäller i hundrastgården både dagtid, kvällstid och nattetid.
Samtalet med X blev inte långvarigt eftersom han inte ville lämna mer
information utan sin advokat. X ville även framföra ett önskemål om att all
kommunikation med honom ska ske via brev.
Den 27 juli kontaktade XX miljösektionen för att fråga vad som hade sagts
under samtalet med XX. Undertecknad svarade att han hade blivit ombedd
att sänka musiken och visa hänsyn till sina grannar. Enligt uppgift från XX
hade XX sänkt musiken i cirka 15-20 minuter efter besöket för att sedan öka
volymen ännu mer än innan. Under samtalet ville XX dementera det som
XX påstått om hennes hundar samt återigen framföra den information som
lämnades över vid platsbesöket, d.v.s. att hon inte längre kan vistas ute i sin
trädgårds p.g.a. den höga musiken eller släppa ut sina hundar i
hundrastgården eftersom XX då retar upp dem med lock/jaktpipan. Vidare
uppgav XX att XX flera gånger har hotat både henne och hennes hundar till
livet och att hon därför inte vågar gå ut på hundpromenader längre. XX
uppgav även att hennes familj inte längre kommer på besök eftersom XX
har försökt filma dem när de sitter ute i trädgården.
Sista e-postmeddelandet i ärendet inkommer från XX den 30 juli i vilket
han meddelar att störningen från den höga musiken hade pågått hela helgen
efter genomfört platsbesök.
Efter utförd utredning gör kommunstyrelsen bedömningen att ärende MN
2018-231 ska lämnas utan ytterligare åtgärd. Detta eftersom den störning
som förekom vid platsbesöket den 26 juli i form av hög musik, inte bedöms
vara tillräckligt omfattande för att innebära en olägenhet för människors
hälsa som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt i enlighet med 9 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808). Tilläggas bör
även att den klagandes vägran att föra loggbok medför att det enbart är
platsbesöket, samtal och e-postkonversationer med berörda parter som
kommunstyrelsen kan använda som underlag vid bedömningen.
I majoriteten av samtalen och e-postkonversationerna har det dessutom
tydligt framkommit att den svarande orsakar störningarna medvetet för att
provocera sina grannar. I sådant fall rör det sig om ofredande, vilket
kommunstyrelsen menar ska handläggas med stöd av Brottsbalken
(1962:700) eftersom störningar av denna art inte bedöms omfattas av
tillsynsskyldigheten i 26. kap Miljöbalken (1998:808).
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-08-23 § 78
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2018-08-22.
Mark- och miljödomstolens dom med Mål nr: M 2861-16.
9 kap. 3§ Miljöbalken (1998:808). Gällande olägenhet för människors
hälsa.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna klagomål gällande störande buller på
fastigheten XX utan ytterligare åtgärd.
Beslutet kan överklagas.
____

Beslutet expedieras till
XX
XX
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§ 176

Dnr KS 2018-246

Avveckling av Region Värmland
Sammanfattning
Under senaste året har det pågått ett arbete för att skapa ”nya” Region
Värmland vilket innebär att ”dagens” Region Värmland kommunförbund
avvecklas och huvuddelen av verksamheten överförs till ”nya” Region
Värmland.
Regionfullmäktige i ”dagens” Region Värmland kommunförbund har
beslutat om ett antal punkter för avveckling som medlemskommunerna skall
godkänna
Beslutsunderlag
Region Värmlands brev 2018-08-21 med protokollsutdrag 2018-08-21
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
beslutsförslagen enligt punkt 1-4 nedan:
1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland —
kommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag för
Gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna
organisationen Region Värmland/Landstinget i Värmland,
organisationsnummer 232100-0156
2. Region Värmland —kommunalförbund, organisationsnummer 2220001362, träder i likvidation 2018-12-31.
3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till
likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen.
Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slut
förvaltningsberättelse delgetts medlemmarna, dock längst till och med 201906-30.
4. Region Värmland -kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital
och samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region Värmland/Landstinget i
Värmland, vilket innebär ett avsteg från förbundsordningen. Fritt eget
kapital per 2018-12-31 som inte tagits i anspråk för tidigare beslutade
åtaganden avsätts av regionkommunen för framtida regionala
utvecklingsinsatser.
____
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§ 177

Dnr KS 2018-78

Samverkan Region Värmland
Sammanfattning
Under senaste året har det pågått ett arbete för att skapa ”nya” Region
Värmland vilket innebär att ”dagens” Region Värmland kommunförbund
avvecklas och huvuddelen av verksamheten överförs till ”nya” Region
Värmland.
Landstingsfullmäktige beslutade 2017-08-29 att ansöka hos regeringen om
att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från 2019-01-01.
En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande
regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt
utvecklingsarbete.
Ett samverkansavtal mellan parterna skapar en grund för denna samverkan.
Syftet med avtalet är att beskriva ansvarsfördelningen mellan parterna samt
formerna för samverkan. Samverkansavtalet ska godkännas av alla
Värmlands kommuner. Avtalet har varit ute på remiss varvid Eda kommun
vid kommunfullmäktige 2018-03-28 inte hade några synpunkter
Beslutsunderlag
Protokoll Landstingsstyrelsen 2018-04-24 LK/180489 § 106 med avtal
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
förslaget till samverkansavtal mellan länets kommuner och regionen.
____
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§ 178

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 beslut att redovisa då augustimötet ställdes in.
Beslut inom kommunledningsstaben
Kultursamordnaren ACR beslut om arrangemangsbidrag 2018-06-25-201808-24
Kommunchef AA Beslut om återställande av utemiljö 2018-07-17
Lönesekreterares beslut om lönesättning utöver lönespann 2018-05-28–
2018-08-13
Beslut i bildningsutskottet
2018-08-20 § 41 Stadieindelad timplan för grundsärskolan läsåret 2018/2019
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Förskolechef TK beslut om anställningar 2018-06-05-2018-07-20
Rektor Mats Jansson beslut om anställningar 2018-05-24-2018-08-31
Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2018-08-23
§ 70 Sluttningen 3, beslut angående klagomål på stödmur
§ 71 Norra Lien 1:31 ansökan om förhandsbesked för enbostadshus
§ 72 Ansökan om utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen
§ 73 Korterud 1:33, ansökan om nybyggnad av industrilokaler
§ 75 Ulvshuvdane 1:35, ansökan om strandskyddsdispens
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Arbetsmarknads- och integrationschef AB beslut om förlängning av
extratjänst och förlängning av trygghetsanställning 2018-08-01-2018-08-31
Miljösektionens delegationsbeslut 2018-07-31- 2018-08-31
Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-07-31-2018-0831
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Beslut i vårdutskottet
2018-08-21
§ 135 Anmälan av ordförandebeslut jml LVU § 2
§ 136 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen
§ 137 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 139 Anmälan av ordförandebeslut enligt SoL §4 och 4:6
§ 140 Anmälan av ordförandebeslut
§ 141 Anmälan av ordförandebeslut
§ 142 Boende i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar enligt LSS §
9:8
§ 143 Begäran om överförflyttning av ärende
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Assistent ANG beslut 2018-08-01-2018-08-31
Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-08-02-2018-08-29
Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-08-13–2018-08-31
Biståndsbedömare JM beslut 2018-08-03–2018-08-28
LSS handläggare IKG och MLS beslut 2018-08-03–2018-08-30
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2018-06-01–2018-07-31
Avgiftshandläggare AJ beslut om hyreskontrakt och avgiftsbeslut 2018-0801–2018-08-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av ovanstående
delegationsbeslut.
____
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§ 179

Meddelande
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
•
Protokoll konstituerande styrelsemöte Teknik i Väst AB 2018-08-29
•

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2018-05-21

•

Bolagsstämma Valfjället Skicenter AB 2018-06-25

•

Sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB 2018-06-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.
____
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§ 180

Information
Margareta Persson, ordförande i Valnämnden, informerar om kommunens
valarbete.
Kommunchef Anders Andersson informerar om Samverkan med Arvika
Teknik.
Kommunchef Anders Andersson och Birgitta Eklund (S) informerar om
arbetet med att införa gemensam överförmyndarnämnd med Arvika.
____
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§ 181

Dnr KS 2017-299

Permutation av Karin och Henning Erikssons stiftelse
Ärendet utgår.
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