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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.40

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Se närvarolista sidan 2

Justerare

Birgitta Eklund och Johanna Söderberg

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2018-11-06, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna Bryntesson

Ordförande
Hans Nilsson (HEL)
Justerare
Birgitta Eklund (S)

Johanna Söderberg (C)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Anna Bryntesson

Datum då anslaget tas ned

2018-11-28
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 217
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)
Fredrik Karlsson (C)
Hans-Peter Jessen (S)
Dan Säterman (S)
Birgitta Eklund (S)
Lena Olsson (S)
Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande

Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Johan Örnberg, ekonomichef § 209-212
Ingrid Elmgren, verksamhetschef bildning § § 209-215
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 209-213
May Hansson, tf verksamhetschef vård och stöd § 209-210
Martin Bollner, ekonom § 209-212
Kerstin Hallgren, ekonom § 209-212
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare
Lars-Eric Andersson (C) ej tjänstgörande ersättare
Anders Gustafsson (KD) ej tjänstgörande ersättare
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

§ 209

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

Budget Redovisning
tom
tom
september
september

Kommunledningsstaben

Avvikelse % av budget
tom
september

41 317

37 749

3 568

91,4 %

150 735

157 464

- 6 729

104,5 %

32 400

33 515

- 1 115

103,4 %

Vård och stöd

142 793

147 058

- 4 265

103,0 %

Verksamheterna
totalt

367 245

375 786

- 8 541

102,3 %

Bildning
Samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter september 2018
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-17, § 67
Bildningsutskottets protokoll 2018-10-15, § 50
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-10-18, § 97
Vårdutskottets protokoll 2018-10-16, § 165
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av september månads uppföljning och
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
____

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

§ 210

Dnr KS 2017-60

Strategisk plan, budget- och verksamhetsplan
2019-2021
Förvaltningen har inkommit med behov och förslag till effektiviseringar för
åren 2019-2021. Kommunfullmäktiges beslut i november 2017 avseende
ramarna för åren 2018, 2019 och 2020 har använts som utgångspunkt.
Kommunfullmäktiges beslut i november 2017 innebar en budgetram 2019
för förvaltningen på 503 762 tkr och ett resultat på 5 956 tkr. Enligt prognos
efter augusti 2018 har följande bedömning gjorts för innevarande år:
Verksamhet

Belopp

Kommunledningsstaben

1 500

Bildning

-9 500

Vård och stöd

-5 000

Samhällsbyggnad

200

Finansförvaltningen

-1 000

Budgeterat resultat 2018

1 262

Totalt för kommunen prognostiseras därmed ett resultat på -12 538 tkr 2018.
Utifrån detta så har kommunen ett mycket besvärligt utgångsläge inför 2019.
En fråga som därför återkommer under respektive verksamhet är hur
verksamheten kan hantera eventuellt underskott (för höga kostnader 2018
jämfört med budget 2018) inför 2019.
Befolkning: Prognos 8 560 st 1 november 2018.
Budgetdialog
Med anledning av det stora underskott som prognosen för 2018 visar
diskuterades på Kommunstyrelsen i april vilka direktiv förvaltningen skulle
arbeta utifrån till budgetberedningen. Under maj månad hade förvaltningen
tillsammans med politiken tre dagar med budgetdialog där förvaltningens
behov och förslag till besparingar diskuterades, förvaltningen fick även olika
utredningsuppdrag under perioden som redovisades under arbetes gång.
Under maj och början på juni har en skatteunderlagsprognos samt ett
cirkulär från SKL inkommit vilket ger följande budgeterade resultat baserat
på 8 621 invånare utan ramtillskott.
Budgeterat resultat

Justerandes sign

2019

2020

2021

7 153

10 241

13 078
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

Budgetberedningens förslag från sammanträden i maj och juni
1. Till strategisk plan 2019-2021 läggs följande till under stycket kring
de finansiella målen:
Avsteg från de finansiella målen görs tillfälligt för 2019 med
motiveringen att vi inväntar resultatet från den kommande
skolutredningen, att utredningen om förändringar i
kostnadsutjämningssystemet ska presenteras samt att kommunen
kommer erhålla särskilda medel från Tillväxtverket som en av de av
Regeringen identifierade socialt utsatta kommuner.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att göra en strukturöversyn gällande
biblioteksverksamheten.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av
vuxenutbildningen
4. Upprättad resultaträkning 2019-2021 fastställs.
Resultaträkning

2019

2020

2021

- 510 362

- 518 862

- 527 362

- 55 202

- 55 202

- 55 202

Bildning

- 206 671

- 206 671

- 206 671

Vård och stöd

- 189 702

- 189 702

- 189 702

- 43 912

- 43 912

- 43 912

Lönekostnadsökningar
tidigare år

- 6 375

- 14 875

- 23 375

Lönekostnadsökning janmars

- 2 125

- 2 125

- 2 125

Lönekostnadsökningar aprdec

- 6 375

- 6 375

- 6 375

- 510 362

- 512 262

- 527 362

7 246

7 246

7 246

Pensioner

- 8 400

- 8 400

- 8 400

Pensionskostnad/Intäkt
internränta

- 1 154

- 1 154

- 1 154

Verksamheternas
nettokostnader

- 511 516

- 520 016

- 528 516

Skatteintäkter, gen
statsbidrag

510 069

521 657

532 994

2 000

2 000

2 000

553

3 641

6 478

553

3 641

6 478

Kommunstyrelsen
Kommunlednings-staben

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens
nettokostnader
Internränta

Finansnetto
Resultat före extra ordinära
poster
Extra ordinära poster
Årets resultat
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

5. Upprättad investeringsbudget 2019-2021 med en låneram på
40 000 tkr fastställs.
Projekt

Budget 2019

Beläggning

1 500

Återställning gata efter VA-sanering

1 360

GC-väg längs Tallmogatan

80

GC-väg Källgatan

300

Övergångsställe Emterudsvägen

195

Bussparkeringar Industrigatan

500

Trafiksäkerhets- och övriga infrastrukturåtgärder

200

Diariesystem

300

Tak äldreboenden

4 000

Förvärv av Folkets Hus Charlottenberg (Prästkragen 3)
Valfjället, tak Norli samt utkikstorn

500

Avlopp Hammar, Norra Mon

400

Detaljplaner

150

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

100

IVPA-bil Åmotfors

850

Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

200

Ersättning av kopparförbindelser

250

WiFi-controller

350

Införande av Office365

150

Verksamhetssystem Vård och Stöd

3 250

Inventarier

400

Inventarier dagverksamhet demens

100

WiFi på boenden

350

Fredsmonumentet

1 500

Moduler

4 000

Totalt

Justerandes sign

10 000

30 985
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

Projekt VA / Renhållning

Budget 2019

Styr och regler VA-verksamhet / ny- och ombyggnad

1 000

Utbyte av pumpstationer

1 000

Spillvattenledning, Noresunds avloppsreningsverk

200

Överbyggnad Skillingsfors vattenverk

350

Dagvattensanering

500

VA-sanering

2 900

Tälthall Lundens avfallsanläggning

650

Fakturasystem, system övrigt

950

Totalt VA

7 550

Budgeten behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-14 och
där beslutades följande: Budgeten återremitteras för att invänta mer underlag
i form av ny skatteunderlagsprognos, delrapport skolutredning samt möte
med tillväxtverket angående reglerna för statsbidrag till kommuner med
socioekonomiska utmaningar.
Budgetberedningen sammanträdde 19 september och där redovisade
förvaltningen de förutsättningar som framkommit enligt ovan.
Budgetberedningen uppdrog till förvaltningen att återkomma 17 oktober
med två budgetförslag på 7 500 tkr respektive 0 tkr i resultat.
På budgetberedningen 17 oktober redovisade förvaltningen följande:
•Kommunledningsstaben

redovisade ökade behov på 1 435 tkr samt

besparingar på 2 540 tkr.
•Bildning

redovisade ökade behov på 9 150 tkr samt besparingar på 1 650

tkr.
•Vård

och stöd redovisade ökade behov på 10 410 tkr samt besparingar på 4
650 tkr.
•Samhällsbyggnad

redovisade ökade behov på 2 130 tkr samt besparingar på

1 530 tkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Driftsbudgeten
Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans Nilsson (Hela Edas Lista) och
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) : Bildnings ram tillförs 7 500 tkr. Vård
och stöds ram tillförs 5 760 tkr. Samhällsbyggnads ram tillförs 600 tkr.
Kommunledningsstaben ram minskas med 1 105 tkr. Skattehöjning 50 öre.
Hela förvaltningen åläggs ett sparbeting på 1 %. Resultatnivå 2019 blir
1 532 tkr. Avsteg från de finansiella målen görs tillfälligt för 2019 med
motiveringen att vi inväntar resultatet från den kommande skolutredningen,
att utredningen om förändringar i kostnadsutjämningssystemet ska
presenteras samt att kommunen
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

kommer erhålla särskilda medel från Tillväxtverket som en av de av
Regeringen identifierade socialt utsatta kommuner.
Hans-Peter Jessen (S): Strategisk plan godkännes, Bildnings ram utökas
med 7 miljoner, Vård och stöds ram utökas med 5 miljoner,
kommunledningsstabens ram minskas med 1,1 miljoner, Kultur och Fritid
hålls intakt, biblioteksfilialerna och fritidsassistenterna behålls, hela
förvaltningen åläggs ett sparbeting på 2,5%. Resultatnivån för 2019
fastställs till 3 602 tkr och att resultaträkning för 2020-2021 fastställs till 7
482 tkr respektive 11 106 tkr. Upprättad investeringsbudget för 2019 och
plan för 2020-2021 fastställs samt att skattesatsen fastställs till 21,77.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.
Investeringsbudgeten
Beslut enligt budgetberedningens förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Strategiska planen 2019-2021 godkänns.
2.Avsteg från de finansiella målen görs tillfälligt för 2019 med motiveringen
att vi inväntar resultatet från den kommande skolutredningen, att
utredningen om förändringar i kostnadsutjämningssystemet ska presenteras
samt att kommunen kommer erhålla särskilda medel från Tillväxtverket som
en av de av Regeringen identifierade socialt utsatta kommuner.
3.Skattesatsen fastställs till 22,27 efter skatteväxling och höjning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

4.Upprättad resultaträkning 2019-2021 fastställs.
Resultaträkning

2019

2020

2021

- 503 807

- 512 307

- 520 807

- 45 724

- 45 724

- 45 724

Bildning

- 206 857

- 206 857

- 206 857

Vård och stöd

- 192 278

- 192 278

- 192 278

- 44 073

- 44 073

- 44 073

Lönekostnadsökningar
tidigare år

- 6 375

- 14 875

- 23 375

Lönekostnadsökning
jan-mars

- 2 125

- 2 125

- 2 125

Lönekostnadsökningar
apr-dec

- 6 375

- 6 375

- 6 375

- 503 807

- 512 307

- 520 807

7 246

7 246

7 246

Pensioner

- 8 400

- 8 400

- 8 400

Pensionskostnad/Intäkt
internränta

- 1 154

- 1 154

- 1 154

- 504 961

- 513 461

- 521 961

504 493

516 873

528 997

Finansnetto

2 000

2 000

2 000

Resultat före extra ordinära
poster

1 532

5 412

9 036

1 532

5 412

9 036

Kommunstyrelsen
Kommunlednings-staben

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens
nettokostnader
Internränta

Verksamheternas
nettokostnader
Skatteintäkter, gen
statsbidrag

Extra ordinära poster
Årets resultat
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

5.Upprättad investeringsbudget 2019-2021 med en låneram på
40 000 tkr fastställs.
Projekt

Budget 2019

Beläggning

1 500

Återställning gata efter VA-sanering

1 360

GC-väg längs Tallmogatan

80

GC-väg Källgatan

300

Övergångsställe Emterudsvägen

195

Bussparkeringar Industrigatan

500

Trafiksäkerhets- och övriga infrastrukturåtgärder

200

Diariesystem

300

Tak äldreboenden

4 000

Förvärv av Folkets Hus Charlottenberg (Prästkragen 3)
Valfjället, tak Norli samt utkikstorn

500

Avlopp Hammar, Norra Mon

400

Detaljplaner

150

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

100

IVPA-bil Åmotfors

850

Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

200

Ersättning av kopparförbindelser

250

WiFi-controller

350

Införande av Office365

150

Verksamhetssystem Vård och Stöd

3 250

Inventarier

400

Inventarier dagverksamhet demens

100

WiFi på boenden

350

Fredsmonumentet

1 500

Moduler

4 000

Totalt

Justerandes sign

10 000

30 985
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

Projekt VA / Renhållning

Budget 2019

Styr och regler VA-verksamhet / ny- och ombyggnad

1 000

Utbyte av pumpstationer

1 000

Spillvattenledning, Noresunds avloppsreningsverk

200

Överbyggnad Skillingsfors vattenverk

350

Dagvattensanering

500

VA-sanering

2 900

Tälthall Lundens avfallsanläggning

650

Fakturasystem, system övrigt

950

Totalt VA

7 550

____
Reservation
Hans-Peter Jessen (S), Dan Säterman (S), Birgitta Eklund (S), Lena Olsson
(S), Hanna Andersson (M) och Ola Dahlström (L) reserverar sig mot förlag
till driftsbudget till förmån för eget förslag.
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Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

§ 211

Dnr KS 2018-312

Skattesats, skatteväxling och mellankommunal
utjämning
Sammanfattning
Enligt kommunallagen så ska kommunstyrelsen fatta beslut om
nästkommande års kommunala skattesats. I år så kommer också en
skatteväxling att ske mellan kommunen och landstinget på 48 öre.
När det gäller skattesatsen nästa år så har budgetberedningen föreslagit
kommunstyrelsen en skattehöjning på 50 öre 2019.
Bakgrund
Fullmäktigeförsamlingarna i länets samtliga kommuner och i landstinget har
beslutat att ansvaret för kollektivtrafiken i nuvarande Värmlandstrafik samt i
befintlig tätortstrafik i Karlstad fr o m 1 januari 2019 helt överförs till
landstinget i Värmland. Det senare planeras också ombildas till
regionkommun under namnet Region Värmland. I samband med
ansvarsförändring genomförs också en skatteväxling där kommunerna
sänker sin skattesats med 48 öre och landstinget/regionkommunen höjer
motsvarande.
Skatteväxlingen påverkar inte den enskilda medborgaren alls eftersom den
sammanlagda skattesatsen är samma som tidigare.
Mellankommunal utjämning
Den direkta ekonomiska effekten för enskilda kommuner varierar beroende
på tidigare utfall av kostnadsutjämning samt egna kostnader för
kollektivtrafik. För att mildra effekterna kan enligt kollektivtrafiklagen en
mellankommunal utjämning genomföras. Denna kan ske som längst under
fem år. Kommunerna i Värmland har beslutat att en sådan ska ske.
Utgångspunkten för utjämningen är den beräkning som genomförts med
hjälp av SKL och som bygger på senast kända faktiska utfall (2017). Då
skatteväxlingen enbart kan ske utifrån hela ören uppstår en negativ avvikelse
på c:a 3,4 mnkr för kommunsektorn som helhet. Ansvaret för denna fördelas
proportionellt på kommunerna utifrån befolkningsstorlek innan den
mellankommunala utjämningen genomförs. Utjämningen sker sedan under
fem år. Eda Kommun erhåller 710 tkr första året, 570 tkr andra året, 430 tkr
tredje året, 280 tkr fjärde året samt 140 tkr femte året.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Kommunledningsstabens PM 2018-10-24
Avtal om mellankommunal utjämning inkl bilaga
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Peter Jessen (S): Skattesatsen fastställs till 21,77.
Johanna Söderberg (C): Skattesatsen ökar med 50 öre och fastställs till
22,27.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Skattesatsen fastställs till 22,27.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av avtal om mellankommunal
utjämning.
____
Reservation
Hans-Peter Jessen (S), Dan Säterman (S), Birgitta Eklund (S), Lena Olsson
(S), Hanna Andersson (M) och Ola Dahlström (L) reserverar sig mot förlag
till driftsbudget till förmån för eget förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-30
Kommunstyrelsen

§ 212

Dnr KS 2018-314

Köp av fastigheten Prästkragen 3, Charlottenberg
Sammanfattning
Eda Kommun erbjuds att förvärva fastigheten Prästkragen 3 i
Charlottenberg av Föreningen Folkets Hus i Charlottenberg UPA (org nr
72000-0491).
Köpeskillingen är 10 000 000 kr och fastigheten köps i befintligt skick.
Köpet beräknas ge en positiv nettoeffekt för kommunen på ca 500 000 kr
om köpet genomförs.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastigheten
Prästkragen 3 förvärvas och att samhällsbyggnadschef får i uppdrag att
upprätta erforderliga köpehandlingar.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Dnr KS 2016-348

Sarepta - uppsägning av hyresavtal
Sammanfattning
Uppsägningen från Sarepta inkom till Eda Bostads AB 2018-01-31 kl 17:44
med uppsägningstid februari, mars och april. Fastigheten och dess inriktning
har diskuterats med Samhällsbyggnad och eftersom övervåningen står tom
och ovan nämnd uppsägning inkom blev inriktningen att vi inte ska värma
upp och hyra ut lokalen framöver. Huset är i stort renoveringsbehov och det
saknas dusch i lägenheten på övervåningen (dusch finns i källaren).
Värmekällan (pelletsanläggningen) är flyttad till en annan kommunal
fastighet. Efter samråd med Samhällsbyggnad utlovades Sareptas ordförande
att ha lokalen till 180618 för att tömma och städa lokalen. Under tiden så
har Sarepta ändrat sig och önskar fortsatt hyra lokalen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-11
Skrivelse från Sarepta 2018-10-09
Kostnadsunderlag Koppoms station
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-10-18 § 98
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppsägningen från Sarepta kvarstår.
____

Beslutet expedieras till

Föreningen Sarepta

Justerandes sign
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§ 214

Dnr KS 2018-289

Uppstart av svenska som andra språk inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå i egen regi
Sammanfattning
Det som verksamheten inom Vuxenutbildningen i Eda har sett effekten av
utifrån tidigare beslut om avveckling av Vuxenutbildningen, är att ämnet
svenska som andra språk på grundläggande nivå är det ämne som de allra
flesta läser direkt efter avslutad SFI-utbildning. Det är också ett minimikrav
från arbetsgivare för att bli anställningsbar inom olika branscher. Svenska
som andra språk på grundläggande nivå inom Kommunal Vuxenutbildning
är motsvarighet till avslutad svenska i grundskolans åk 9.
Nu föreslås att starta upp svenska som andra språk inom Kommunal
Vuxenutbildning på grundläggande nivå i egen regi från 1 januari 2019,
samt möjlighet att bedriva orienteringskurser utifrån behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-08
Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Bildningsutskottets protokoll 2018-10-15, § 51
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta upp svenska som andra språk inom
Kommunal Vuxenutbildning på grundläggande nivå i egen regi från 1
januari 2019, samt möjlighet att bedriva orienteringskurser utifrån behov.
____

Beslutet expedieras till

Rektor vuxenutbildningen
Verksamhetschef bildning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Dnr KS 2016-09

Svar till Skolinspektionen med anledning av beslut
2018-06-05 om vitesföreläggande efter uppföljning för
Eda kommun
Sammanfattning
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27§§ skollagen
(2010:800) i beslut 2018-06-05 Eda kommun att vid vite av 1 000 000 kr
senast den 30 november 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
(Beslut 2018-06-05 efter uppföljning för Eda kommun Dnr 43-432015:8773 samt 2015:9292, 2015:9293, 2015:9296, 2015:9298) De
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Bildningsenhetens tjänsteskrivelse 2018-10-20 med bilagor:
- Årshjul – grundskola och vuxenutbildning
- Årshjul - förskola
- Årshjul – skolans lokala styrkedja
- Nyckeltal 2018
- Elevenkät grundskola
- Mall – kunskapsutveckling
- Mall för skolans verksamhetsplan
- Månadsuppföljning av kunskaper (oktober samt mars)
- Uppföljning fritidshem
- Analysfrågor – grundskola/förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning
- Trivselankät – SFI
- Föräldraenkät - förskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
att anta svar till Skolinspektionen enligt bildningsenhetens tjänsteskrivelse
2018-10-20, samt med hänvisning till tjänsteskrivelsen besluta
att fastställa rutin för systematiskt kvalitetsarbete för Eda kommuns
allmänna skolväsende i enlighet med tjänsteskrivelse samt ovan nämnda
bilagor,

Justerandes sign
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att uppdra åt förvaltningen att genomföra det planerade arbetet med att
utveckla analyskompetensen i organisationen med början våren 2019,
att uppdra åt förvaltningen att tillse att Bildningsutskottet erhåller
fortlöpande information om kvalitetsutveckling och andra viktiga
händelser/åtgärder inom verksamheten.
____
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§ 216

Dnr KS 2018-284

Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt
verksamhetsbidrag
Sammanfattning
En ansökan från Ung Företagsamhet Värmland om kommunalt
verksamhetsbidrag har inkommit. Ung Företagsamhet är en politiskt
obunden, ideell utbildningsorganisation med nationellt kansli och 24
regionala föreningar. Vid företagsbesök som näringslivsutvecklaren
genomför tillsammans med kommunalråd och kommunchef är
kompetensbrist och kompetensbehov nästan alltid den viktigaste frågan
företagarna lyfter. De trycker extra på behovet av att unga anställda förstår
hur ett företag fungerar och vad ett arbete innebär.
Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag
från såväl offentlig som privat verksamhet och alla bidrag används till
aktiviteter som stöder målet att utveckla elevernas förmågor i grund- och
gymnasieskolan. Fördelningen idag är att kommunerna bekostar ¼ av
driftskostnaderna, resterande del kommer från projekt, organisationer,
stiftelser och det privata näringslivet. Medlen används löpande för att öka
servicegraden och kvaliteten i koncepten. UF söker medel från kommunerna
enligt modellen 5 kr per kommuninvånare och sökt belopp för 2019 är
43 000 kr baserat på 8603 invånare i Eda kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag från Ung Företagsamhet
Värmland.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-17 § 284
Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M) med bifall av Hans-Peter Jessen (S), Johanna
Söderberg (C) och Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Ärendet återremitteras
till bildningsutskottet för att utreda om det finns något intresse bland
kommunens lärare att nyttja utbildningspaket som erbjuds till lärare via Ung
Företagsamhet.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till bildningsutskottet för att utreda om det finns
något intresse bland kommunens lärare att nyttja utbildningspaket som
erbjuds till lärare via Ung Företagsamhet.
____
Justerandes sign
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Beslutet expedieras till

Näringslivsutvecklaren
Verksamhetschef bildning

Justerandes sign
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§ 217

Dnr KS 2018-272

Arvika-Eda samordningsförbund –
förvaltningsberättelse och årsredovisning 2017,
revisionsberättelse samt revisionsrapport
Sammanfattning
Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2017 till Eda
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av
ansvarsfrihet. Arvika-Eda samordningsförbund är en frivillig
samverkansform mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommuner
och Landsting. Arvika/Eda Samordningsförbund bildades oktober 2007 av
Arvika och Eda kommun, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen och har sedan 2008 finansierat olika
projektverksamheter som alla syftar till att hjälpa deltagarna att nå
egenförsörjning.
Beslutsunderlag
Arvika-Eda samordningsförbunds verksamhetsberättelse årsredovisning
2017, revisionsberättelse samt revisionsrapport
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-17 § 69
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning, 2017, resultat och balansräkningen fastställs och Arvika-Eda
samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.
____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)i
handläggningen av detta ärende.
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§ 218

Dnr 2018-311

Sammanträdestider 2019
Sammanfattning
I riktlinjer för administration, dokument och ärendehantering anges att ”En
kommungemensam sammanträdesplan ska årsvis upprättas för de politiska
sammanträdena och fastställas av kommunfullmäktige.”
Kommunledningsstaben har tagit fram förslag till sammanträdestider 2019
för samtliga politiska organ och samordnat dessa så att inte sammanträden
kolliderar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Förslag till sammanträdesplan 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Beslut enligt förslag.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den kommungemensamma sammanträdesplanen 2019 godkänns.
____

Justerandes sign
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§ 219

Dnr KS 2017-286

Gemensam överförmyndarnämnd Arvika och Eda
kommuner
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Eda och Arvika kommuner har tagit ett
viljeinriktningsbeslut om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd.
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag eller
annan författning ankommer på överförmyndare. Syftet med samverkan i en
gemensam nämnd är framför allt att säkerställa en hög kompetens i
överförmyndarfrågor samt en kostnadseffektiv verksamhet.
Arvika kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden, som
ingår i Arvika kommuns organisation. Nämnden ska bestå av fem ledamöter
och fem ersättare. Arvika utser tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.
Eda utser två ordinarie ledamöter samt två ersättare. Av nämndens
ledamöter ska en ordförande och en vice ordförande utses. Arvika kommun
utser en ordförande och Eda kommun utser en vice ordförande.
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att
det allmänna valet till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
Överförmyndarnämndens administration är placerad i Arvika, och
personalen anställd av Arvika kommun. Nämnden är styrelse för
verksamheten och har ansvar för vad som stadgas i föräldrabalken om
överförmyndarnämnder och dess ansvarsområden.
Den gemensamma nämnden, kallad Arvika-Eda överförmyndarnämnd,
träder i funktion vid nästa mandatperiod, således fr.o.m. den 1 januari 2019.
Ett förslag på samverkansavtal är upprättat. Förslag till reglemente är under
revidering och formellt beslut fattas av kommunfullmäktige i december.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-10-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-13, § 173
Avtal mellan Arvika och Eda kommuner gällande gemensam
överförmyndarnämnd samt kostnadsbilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Arvika kommun, beslutar
kommunfullmäktige att:
• En gemensam överförmyndarnämnd med Eda och Arvika kommuner
inrättas fr.o.m. den 1 januari 2019.
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• Avtal inklusive kostnadsbilaga avseende gemensam överförmyndarnämnd
för Eda och Arvika kommuner godkänns.
____

Justerandes sign
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§ 220

Dnr KS 2018-

Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente
Sammanfattning
Hjälpmedelsnämnden har fattat beslut om revidering av sitt reglemente med
anledning av bildandet av en regionkommun i Värmland. Förslaget har varit
ute på remiss till samtliga kommuner och kommunstyrelsen beslutade 201808-14, § 161 att inte ha några invändningar mot förslaget. Förslaget innebär
en förändring av antalet sammanträden från två till tre, samt en närvarorätt
vid nämndens sammanträden för regionstyrelsens ordförande och
regionstyrelsens förtroendevalda. Ärendet har nu kommit till kommunerna
för godkännande i kommunfullmäktige. Landstingsfullmäktige kommer att
fatta beslut om reglementet på sitt sammanträde i december.
Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2018-09-28, § 5
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden godkänns.
____

Justerandes sign
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§ 221

Dnr JVN 2018-9

Verksamhetsplan för jävsnämnden 2019-2021
Sammanfattning
Kommunrevisorerna i Eda har genomfört en granskning av jävsnämndens
verksamhet och konstaterar att nämnden saknar verksamhetsplan.
Förvaltningen fick i uppdrag av jävsnämnden 2018-06-15 § 7 att ta fram ett
förslag till verksamhetsplan för 2019-2021.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2019-2021
Tjänsteskrivelse 2018-09-05
Jävsnämndens protokoll 2018-06-15 § 7
Jävsnämndens protokoll 2018-09-28 § 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av jävsnämndens verksamhetsplan och
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
____
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§ 222

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 2018-10-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.
____
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§ 223

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
2018-09-19, Inga beslut att redovisa
2018-10-17
§ 70 Svar på Samråd om revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram
2017 – 2021 samt målbild trafikutveckling tåg 2021 - 2030
Beslut inom kommunledningsstaben
Personalchef JR beslut om lönetillägg samt lokalt kollektivavtal 2018-0831–2018-10-16
Lönesekreterares beslut om lönesättning utöver lönespann 2018-08-01–
2018-09-08
Fritids- och kulturchef LS beslut om lönebidrag, nolltaxebidrag, extra
driftsbidrag och investeringsbidrag 2018-08-07–2018-10-19
Beslut i bildningsutskottet
2018-09-17
§ 48 Svar på ansökan om kompletterande bidrag till gymnasielever
2018-10-15, Inga beslut att redovisa
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Tf verksamhetschef AA beslut om inackorderingstillägg 2018-08-01–201808-31
Verksamhetschef IE beslut om skolskjuts utöver norm samt
inackorderingstillägg 2018-10-01–2018-10-31
Rektor vuxenutbildningen HP beslut om grundläggande vuxenutbildning
hos annan anordnare, beslut om gymnasial vuxenutbildning hos annan
anordnare, SFI utbildning sak upphöra för elev, mottagande till SFI 201809-01–2018-10-19
Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2018-09-20
Justerandes sign
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§ 85 Tranan 7, Höglundavägen 21, ansökan om nybyggnad av carport
§ 86 Grindarna 2, Järnvägsgatan 35, ansökan om bygglov för carport
§ 87 Mården 5, Mårdgatan 1,ansökan om tillbyggnad av enbostadshus
§ 88 Sluttningen 1, prövning av synpunkt på vattenproblem
§ 89 Sluttningen 3, prövning av synpunkt på garage
§ 90 Kärleken 18, Storgatan 15 A, ansökan om ändrad användning
2018-10-18
§ 99 Norra Ämterud 1:289, ansökan om bygglov för nybyggnad av carport
§ 100 Gryttved 1:68, ansökan från Valfjället Skicenter AB om tidsbegränsat
bygglov för uppställningsplats av husvagnar
§ 101 Myntet 1, ansökan från Strömstads Fastigheter AB om ändrad
användning till restaurang
§ 102 Lantmäterimyndigheten begär samråd med Eda kommun,
ledningsrättsåtgärd för VSD-ledningar samt optokabel vid Valfjället
§ 103 Begäran om planbesked, del av kvarteret Kojan, Charlottenberg
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Miljösektionens delegationsbeslut 2018-08-31–2018-09-30
Bygglovsinspektör och bygglovshandläggarens beslut 2018-08-31–2018-0930
Integrationssamordnare AV beslut om ekonomiskt bistånd samt länskort
2018-09-01-2018-09-30
Beslut i vårdutskottet
2018-09-18
§ 148 Akut behov av demensvårdplatser
§ 149 Heltidsanställa i vården genom utökning pool
§ 150 Serviceboendet Svanen
§ 153 Föreningsbidrag 2018
§ 156 Överflyttning av ärende till Botkyrka kommun
§ 157 Ansökan om vård enligt 2 § LVU
§ 158 Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL
§ 161 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
§ 162 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
2018-10-09
§ 163 Ansökan om vård enligt 4 § LVU
2018-10-16
§ 168 Boende i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar enligt LSS §
9:8
Justerandes sign
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§ 170 Placeringsbeslut § 11 LVU
§ 171 Ansökan enl. § 6 Lagen om Bostadsanpassningsbidrag
§ 172 Ansökan enl. § 6 Lagen om bostadsanpassningsbidrag
§ 173 Ansökan om vård på behandlingshem jml 4 kap 1 §
§ 174 Beslut om placering enligt 4 kap. 1 § SoL
2018-10-29
§ 174 Begäran om upphörande av LVU-vård
§ 175 Ansökan om vård i enlighet med 4 § LVU
§ 176 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU
§ 178 Ej medgivande till familjehemsplacering enligt 6 kap. 6 § SoL
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Assistent ANG beslut 2018-09-01-Biståndsbedömare BÅ beslut 2018-08-30–2018-10-16
Biståndsbedömare ALBF beslut 2018-09-01–2018-10-10
Biståndsbedömare JM beslut 2018-08-29–2018-10-24
LSS handläggare MLS beslut 2018-08-31–2018-10-16
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2018-09-01–2018-09-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade delegationsbeslut.
____
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§ 224

Information
Kommunchefen informerar om aktuellt läge kring polishus på gränsen
____
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