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§ 172

Dnr KS 2019-238

Antagande av risk- och sårbarhetsanalys, 2019-2022
Sammanfattning
Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1§ ska
kommunen analysera vilka händelser i fredstid som kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk och
sårbarhetsanalys.
Nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)
beslutades 2015-01-26. Av föreskriften framgår att analysen ska rapporteras
till länsstyrelsen senast 31 oktober under mandatperiodens första år. Risk
och sårbarhetsanalysen ska rapporteras enligt följande punkter:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet.
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess geografiska område.
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys, 2019-2022
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
och uppdrar till Räddningstjänsten att ta fram en handlingsplan för
identifierade åtgärder.
____
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§ 173

Dnr KS 2019-6

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Sammanfattning
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den
strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp
regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde
och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen.
Kommunchefen presenterade den månadsvisa uppföljningen av kommunens
lönekostnader. Totala lönekostnader för januari månad tom september
månad är 3 380 tkr lägre än personalbudgeten för motsvarande period. Det
positiva utfallet måste ställas emot att kommunen varit tvungen att använda
inhyrd personal inom vården (sjuksköterskor, områdeschefer etc) samt att
AME:s lönekostnad finns med men inte lönebidragsdelen och i år har man
färre anställda än budgeterat. Tar man hänsyn till detta ligger
personalkostnaden för kommunen något minus efter september.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 82
Bildningsutskottets protokoll 2019-09-13, § 42
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-12, § 102
Vårdutskottets protokoll 2019-09-16, § 186
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av augusti månads uppföljning och
överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Utskotten får i uppdrag att fortsatt arbeta för att komma i beslutad
budgetram 2019.
Utskottsordförandena presenterar åtgärder för att möta budgetunderskott.
Allmänna utskottet
Ordförande Johanna Söderberg (C) meddelar att budgeten för
kommunledningsstaben inte förändrats så mycket, prognosen visar på ett
nollresultat.
Bildningsutskottet
Ordförande Annika Hugne (C) informerar om bildningsutskottets åtgärder
för att möta budgetunderskottet på -5 mkr på helår. Uppföljningen visar
bland annat att grundsärskolan går minus på Gunnarsbyskolan, därav
Gunnarsbyskolans underskott. Verksamheten har jobbat hårt med åtgärder
för att möta det prognostiserade budgetunderskottet.
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Samhällsbyggnadsutskottet
Ordförande Nicklas Backelin (V) meddelar att budgeten för
samhällsbyggnad inte förändrats så mycket, det som förändrats sedan sist är
att verksamheten vid Lundens avfallsanläggning går bättre ekonomisk än
väntat.
Vårdutskottet
Ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) informerar om vårdutskottets
åtgärder för att möta det prognostiserade underskottet på -3,2 tkr:
•

Omsorgsdelen av vård och stöd går mot ett nollresultat.

•

Då gruppen sjuksköterskor har varit svårrekryterad har
bemanningsföretag tagits in under semesterperioden. Detta har
medfört ökade kostnader, dvs. dubbelt så dyrt jämfört med egen
personal. Prognosen är att det är ökade kostnader med 1 mkr.

•

Verksamheten bedöms inte vara i ram 2019 men under 2020.

•

Ökade kostnader finns också inom områdena placeringar i
socialtjänsten samt ekonomiskt bistånd.

____
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§ 174

Dnr KS 2019-136

Delårsrapport med prognos för helåret 2019
Sammanfattning
Delårsrapporten visar ett resultat på 15,1 mkr vilket är 12,7 mkr bättre än
2018 års resultat på 2,4 mkr för motsvarande period. Verksamheternas
nettokostnader har minskat med 12 mkr. Intäkterna i form av skatter och
statsbidrag har ökat med 8,8 mkr jämfört med delårsrapport 2018.
Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska en ekonomisk uppföljning med
prognos för helåret upprättas efter mars och augusti månader.
Nedan presenteras den ekonomiska uppföljningen med prognos efter augusti
(tkr).
Prognos augusti

Prognos mars

0

- 500

Bildning

- 5 000

- 3 000

Vård och stöd

- 3 200

0

Samhällsbyggnad

3 300

- 1 850

Finansförvaltningen

2 900

-0

Budgeterat resultat

1 532

1 532

Totalt

- 468

- 3 818

Kommunledningsstaben

Budgeterat resultat för kommunen är 1 532 tkr. Avvikelsen i prognosen är
– 2 000 tkr vilket ger ett prognostiserat resultat på – 468 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Delårsbokslut per 2019-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till delårsrapport efter augusti med prognos för
helåret godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att
snarast anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda
ramen.
____
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§ 175

Dnr KS 2019-59

Information budget 2020
Kommunchefen redogjorde för verksamheternas ökade behov de kommande
åren med hänsyn taget till delårsrapportens utfall och bedömda behov.
Planen för budgetarbetet är att invänta SKLs nya prognos som presenteras
den 1 oktober. Utskotten och kommunstyrelsen kommer att lyfta
budgetärenden i oktober. Slutligt beslut om budget och skattesats kommer
därefter att fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
____
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§ 176

Dnr KS 2014-340

Revidering av riktlinje myndighetsbeslutbiståndsbeslut SoL och funktionshinder
Sammanfattning
Socialtjänstlagen(SoL) är en målinriktad ramlag som sätter ramarna för
socialtjänstens arbete. Utifrån lagen beslutar varje enskild kommun hur dess
stöd ska utformas i lokala styrdokument. Styrdokumentet för biståndsbeslut
SoL, äldre och funktionshindrade ska ses som ett stöd i handläggningen av
ärenden inom verksamhetsområdet och klargör hur socialtjänstlagen ska
tillämpas i Eda kommun. Vägledningen är normgivande och därmed
underordnad gällande lagstiftning, allmänna råd samt rättspraxis. Revidering
av ”Riktlinjer för Myndighetsbeslut-Biståndsbeslut SoL äldre och
funktionshindrade”sker med anledning av att tidigare styrdokument togs av
kommunstyrelsen 2017-10-03 och ska ses över inom två år. Det finns behov
av att göra ett förtydligande när det gäller styrdokumentet för biståndsbeslut.
Det som är överstruket i texten är överflyttat till ett nytt styrdokument
”Verkställighet av insatser inom vård och omsorg.”Det som är rödmarkerat
är ett förtydligande av textens innehåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
Riktlinje med ändringsförslag 2019-09-03
Vårdutskottets protokoll 2019-09-16, § 182
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringar i ”Riktlinje för MyndighetsbeslutBiståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrad.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
Avdelningschef myndighetsenheten
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§ 177

Dnr KS 2017-118

Riktlinje verkställighet av insatser inom vård och
omsorg
Sammanfattning
Riktlinjen ”Verkställighet av insatser inom vård och omsorg” har tagits fram
som ett stöd för verkställigheten gällande beviljade insatser och hur de ska
genomföras inom vård och omsorg.
Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje ”Myndighetsbeslutbiståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade”. För att beskriva och ge ett
stöd i hur biståndsbeslut ska verkställas har riktlinjen ” Verkställighet av
insatser inom vård och omsorg” tagits fram. I riktlinjen beskrivs
verkställighet av serviceinsatser, omvårdnadsinsatser och övriga insatser
inom hemtjänst samt verkställighet av särskilt boende,
korttidsplats/växelvård och dagverksamhet med demensinriktning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30
Riktlinje ”Verkställighet av insatser inom vård och omsorg”
Vårdutskottets protokoll 2019-09-16, § 183
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Kommunstyrelsen antar förslag till
riktlinje ”Verkställighet av insatser inom vård och omsorg”
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje ”Verkställighet av insatser inom
vård och omsorg”
____

Beslutet expedieras till

Malin Eklund, verksamhetschef Vård och stöd
Anna-Lena Bryntesson, MAS
Områdeschefer vård och omsorg
Anne-Louise Brunsell Forslund, 1:e biståndshandläggare
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§ 178

Dnr KS 2018-255

Habiliteringsersättning 2019
Sammanfattning
I LSS lagen (1993:387) ingår 10 § daglig verksamhet en insats för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Insatsen daglig verksamhet innebär att den enskilde ska få en meningsfull
daglig aktivitet utanför det egna hemmet. Den dagliga verksamheten bör till
sitt innehåll kunna rymma såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som
mer produktionsinriktade uppgifter. Stödet kan vara social färdighetsträning
eller andra aktiviteter som underlättar den enskildes vardag på arbetsplatsen.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 350 miljoner kronor som ska
skjutas till kommunernas arbete med habiliteringsersättning. Syftet är att
öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler
kommuner att införa habiliteringsersättning. Medlen ska fördelas utifrån
antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen.
För Eda kommun innebär det ett bidrag på 252 134.00 kr. som skall fördelas
på de brukare som har insatsen daglig verksamhet. Bidraget rekvireras från
socialstyrelsen och betalas ut 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-21
Vårdutskottets protokoll 2019-09-16, § 185
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Beslut enligt vårdutskottets förslag.
Beslut enligt förslaget då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 2019 års rekvirerade medel,
habiliteringsersättning, till brukare som har insatsen daglig verksamhet.
Ersättningen blir på en minsta nivå à 50 kr. för heldag (6 timmar) och
minsta nivå à 25 kr. för halvdag (3 timmar).
____

Beslutet expedieras till

Malin Eklund verksamhetschef vård och stöd
Unni Adolfsson områdeschef LSS/socialpsykiatri
Justerandes sign
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§ 179

Dnr KS 2019-264

Beslut om nytt samverkansavtal för
gymnasiesamverkan
Sammanfattning
Det nuvarande avtalet för gymnasiesamverkan i Värmland behöver skrivas
om. Inför bildandet av Region Värmland 1/1 2019, hade kommunerna
beslutat att utbildningsfrågorna inte skulle hanteras av Region Värmland.
Därav behöver ett nytt samverkansavtal för Gymnasiesamverkan tecknas
mellan kommunerna i Värmland. En skillnad mot dagens avtal är även att
Åmåls kommun inte längre deltar i Gymnasiesamverkan tillsammans med
Värmlandskommunerna.
Förslag till nytt avtal skiljer sig marginellt från nu gällande avtal. Där har
vissa förtydliganden gjorts, som nu är samlade i tre bilagor till avtalstexten.
Anledningen till att man valt att lägga en del av avtalstexten i bilagor, är att
förenkla förfarandet vid behov av revideringar av mindre delar utan att
behöva skriva om hela avtalet. I övrigt är det en formell revidering av
texten, då Region Värmland inte längre kommer att samordna avtalet.
Beslutsunderlag
Avtalsförslag med bilagor
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06
Bildningsutskottets protokoll 2019-09-13, § 44
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den revidering av samverkansavtal för
gymnasieskolan i Värmland som föreslagits.
____

Beslutet expedieras till

Förskolechefer
Personalavdelningen
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§ 180

Dnr MN 2019-362

Samverkansavtal Arvika-Eda om alkohol och tobak
Sammanfattning
Arvika och Eda Kommuner har för avsikt att ingå kommunal
avtalssamverkan avseende alkohol och tobakshandläggningen. Båda
kommunerna ser fördelar med att alkoholhandläggarna som idag arbetar
som ensamhandläggare i respektive kommun får en kollega att samarbeta
med. Det innebär bland annat att ensamarbete kan undvikas vid vissa
tillsynsmoment samt att uthållighet och kompetens inom området utvidgas
vilket leder till en effektivare och rättssäkrare verksamhet med högre
kvalitet. Målsättningen är att den avtalssamverkan mellan kommunerna ska
vara kostnadsneutral. Avtalet gäller tills vidare med ett års uppsägningstid.
Beslutsunderlag
Avtal om interkommunal samverkan inom tobaks- och alkoholområdet för
Arvika och Eda kommuner
Årsarbetstid för avtal om samverkan inom Alkohol- och Tobaksområdet
Tillsynsbehov 2020 – Arvika och Eda kommuner inom Alkohol- och
Tobaksområdet
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-09-03
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-12, § 89
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till avtalssamverkan mellan
Arvika och Eda kommuner avseende alkohol- och tobakshandläggning.
____

Beslutet expedieras till

Arvika kommun
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§ 181

Dnr MN 2019-354

Plan för inventering av enskilda avlopp
Sammanfattning
Eda kommun har ansökt om LOVA-bidrag, lokala vattenvårdsprojekt, för att
kunna genomföra en inventering av enskilda avlopp. Kommunstyrelsen
beslutade 4 december 2018 att utnyttja det beviljade LOVA-bidraget om
1 074 000 kr för inventering av enskilda avlopp. En plan har tagits fram för
hur inventeringen ska genomföras. Planen beskriver hur kommunen delas
upp utefter avrinningsområden och hur metoden för bedömningen av
avloppen kommer att se ut.
Beslutsunderlag
Plan för inventering av enskilda avlopp 2019-06-19
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-07-09
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-12, § 90
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta plan för inventering av enskilda avlopp.
____

Beslutet expedieras till

Miljöchefen
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§ 182

Dnr MN 2019-354

Skyddsnivåpolicy för enskilda avlopp
Sammanfattning
Skyddsnivåpolicyn syftar till att förenkla handläggningen av prövning och
tillsynsärende av enskilda avlopp. Den är också information till
allmänheten.
Policyn beskriver de krav som ställs på avloppsanläggningar enligt Havsoch vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17. Det finns grundkrav som alla
anläggningar måste uppfylla. Sedan finns även krav för hög skyddsnivå för
både hälso- och miljöskydd. Miljösektionen har i policyn beskrivit områden
där hög skyddsnivå bör gälla och varför. Miljösektionen kommer att ta hjälp
av policyn i bedömningen av enskilda avlopp och om det ska vara normaleller hög skyddsnivå som gäller. En bedömning görs alltid i det enskilda
fallet.
Beslutsunderlag
Skyddsnivåpolicy för enskilda avlopp 2019-06-17
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-07-16
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-12, § 91
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta skyddsnivåpolicy för enskilda avlopp.
____

Beslutet expedieras till

Miljöchefen
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§ 183

Dnr KS 2018-318

Svar på medborgarförslag om uppsättning av
trafikspeglar, Åmotfors
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om uppsättning av
trafikspeglar i korsningen Åsvägen/Brefallsgatan i Åmotfors. Argumentet är
att trafikspeglarna skulle underlätta för bilister att upptäcka fotgängare som
inte annars är synliga i korsningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2018-11-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28, § 131
Skrivelse från föräldrar i Åmotfors 2019-08-07
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-08-28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-12, § 93
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnad i
uppdrag att sätta upp trafikspeglar i korsningen Åsvägen/Brefallsgatan i
Åmotfors.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
____
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Utdragsbestyrkande
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§ 184

Dnr KS 2019-47

Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd, Eda
Ryttarförening
Sammanfattning
Den 29 januari 2019 inkom Eda Ryttarförening med en ansökan om ett
kommunalt ekonomiskt stöd med totalt 250 tkr. Av ansökan framgår att
föreningen har ett besvärligt ekonomiskt läge p g a olika orsaker. Det saknas
likvida medel för att klara av en del kostnader såsom löner och skatter på
kort sikt, vilket innebär att föreningen har ett akut behov av ett ekonomiskt
stöd med 50 tkr. Allmänna utskottet beslutade 2019-02-13 §18, om att
bevilja föreningen ett extra bidrag med 50 tkr ur fritids- och
kulturavdelningens anslag i 2019 års budget, verksamhet 30012, bidrag till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Vidare beslutades det om att
ärendet skull utredas vidare kring behovet av ekonomiskt stöd i övrigt.
Beslutsunderlag
Ansökan från Eda Ryttarförening 2019-01-23
Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2019-02-12
Allmänna utskottets beslut 2019-02-13 §18
Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2019-08-27
Kommunfullmäktiges beslut om föreningsstöd 2011-02-23 §13
Kommunstyrelsens delegationsordning
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 84
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan från Eda Ryttarförening med ytterligare 100 tkr, vilket innebär att
föreningen fått totalt 150 tkr i extra kommunalt stöd för 2019 beviljas.
Medel anvisas ur fritids- och kulturavdelningens anslag i 2019 års budget,
verksamhet 30012, bidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet.
____

Beslutet expedieras till

Eda Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
Fritids- och kulturchefen
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§ 185

Dnr KS 2019-205

Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse 2018
Värmlands läns Vårdförbund
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2018 till Eda
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av
ansvarsfrihet. Medlemmar i vårdförbundet är samtliga kommuner i
Värmlands län. Vårdförbundet har till ändamål att inom Värmlands län vara
huvudman för vissa hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av
hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som anges i bl a
socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU).
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-03
Årsredovisning för Värmlands Läns vårdförbund 2018
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 86
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2018 för Värmlands läns vårdförbund godkänns och
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
____
Jäv
På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) och Anders
Gustafsson (KD) i handläggningen i detta ärende
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§ 186

Dnr KS 2019-256

Hantering av protokollsanteckningar
Sammanfattning
Frågan om protokollsanteckningar i kommunala protokoll har aktualiserats.
Ett förtydligande behöver göras kring protokollsanteckningar då varken
kommunallagen eller lokala styrdokument så som reglementen eller
arbetsordningar reglerar protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 87
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Förslaget avslås då det är en inskränkning
på demokratin.
Johanna Söderberg (C) med bifall av Hanna Andersson (M) och Nicklas
Backelin (V): Beslut enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet
bifaller Johanna Söderbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente,
jävsnämndens reglemente, Instruktioner för kommunstyrelsens råd revideras
och följande text läggs till dessa styrdokument.
Protokollsanteckning
Ledamöter och ersättare har rätt att lämna protokollsanteckning. En
protokollsanteckning är en svagare markering än reservation, en förklaring
till sin ståndpunkt, sitt röstande eller en kommentar till beslutet.
Protokollsanteckning kan endast göras till ett beslutsärende. En
protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och lämnas in
skriftligt till sekreteraren. En protokollsanteckning ska vara kort och koncis,
exempelvis ¼ A4 sida och får inte förses med bilagor. Ordföranden och
övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i
anteckningen för att den ska tas in i protokollet.
____
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Reservation
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) reserverar sig mot beslutet till förmån till
sitt egna förslag med motiveringen att beslutet innebär en inskränkning av
demokratin.
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§ 187

Dnr KS 2019-203

Svar på medborgarförslag att Eda kommun bör stärka
sitt engagemang i klimatomställningen
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Eda kommun bör
stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I skrivelsen lämnas ett antal
konkreta förslag till kommunens miljö och klimatarbete.
Eda kommun har idag ett antal styrdokument som rör miljö och klimat.
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen skall utarbeta en ny
klimatstrategi. Detta arbete påbörjas under hösten 2019. Därefter finns det
behov av att bolagen och verksamheterna ser över sina styrdokument
beträffande klimat och miljö.
Medborgarförslaget kommer vara ett viktigt underlag i detta arbete.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-06-11
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-02
Allmänna utskottet protokoll 2019-09-11, § 88
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De konkreta förslag till kommunens miljö och klimatarbete i
medborgarförslaget kommer att nyttjas i arbetet med kommunen nya
klimatstrategi och styrdokument beträffande klimat och miljö.
Härmed anses medborgarförslaget besvarat.
____
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§ 188

Dnr KS 2016-162

Svar på motion – Förslag till upphandling av
skogsförvaltning
Sammanfattning
Nya Moderaterna i Eda föreslår i en motion bland annat att att en
upphandling av skogens förvaltning sker på den öppna marknaden.
Kommunen har sedan motionens inlämnade beslutat om att inrätta en
skogskommitté och förberedelser för upphandling pågår.
Beslutsunderlag
Motion 2016-05-10
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-02
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 91
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles. Kommunen ska genomföra en upphandling för
skogsförvaltningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24
Kommunstyrelsen

§ 189

Dnr KS 2019-255

Riktlinjer för Eda kommuns minoritetspolitiska arbete
2019-2020
Sammanfattning
I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, som också
är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem
minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i
hela Sverige och innebär att:
•

minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

•

de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin
kultur.

•

kommuner och landsting är skyldiga att informera om minoriteternas
rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

•

kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete (nytt från och med 1 januari 2019).

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-02
Förslag till Riktlinjer för Eda kommuns minoritets-politiska arbete 20192022
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 92
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Eda kommuns minoritetspolitiska
arbete 2019-2022.
____
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§ 190

Dnr KS 2019-262

Samverkansavtal Karlstads Universitet-Arvika-Eda
Sammanfattning
Den 12 mars 2019 genomförde Arvika kommun, Eda kommun och
Karlstads universitet (KAU) en workshop där 74 medarbetare från
respektive organisation medverkade. Deltagarna arbetade under workshopen
med 5 frågeställningar där förslag och idéer kring frågeställningen
genererades. Totalt har omkring 350 idéer och förslag inkommit.
Efter prioritering i styrgruppen har ett samverkansavtal arbetats fram över de
aktiviteter som kommer genomföras under åren 2019-2021 utöver den
samverkan som redan idag genomförs som till exempel praktik för
studenter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Handlingsplan/samverkansavtal
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11, § 93
Kommunstyrelsens beslut
Eda kommun ingår samverkansavtal med Arvika kommun och Karlstads
Universitet för perioden 2019-2021.
____

Beslutet expedieras till

Arvika kommun
Karlstads Universitet
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§ 191

Dnr KS 2019-133

Ansökan om medfinansiering av kostnader för
värmekonvertering
Sammanfattning
Hembygdsföreningen Köla Stämma har inkommit med en ansökan om
bidrag till värmekonvertering och och förbättringar vid lokaliteter vid
Hembygdsföreningen Köla Stämma, Köla Prästgård. Ärendet har sedan det
utgick på kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-25 ytterligare beretts.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Köla Stämma 2019-04-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Kommunstyrelsen beviljar ansökan från
Köla Stämma och ge ett bidrag på 113 000 kronor enligt ansökan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan från Köla Stämma och ge ett bidrag på
113 000 kronor enligt ansökan. Finansiering sker genom
•

Näringslivsenheten 49 000 kronor

•

Projektet Edas framtid 65 000 kronor

____

Beslutet expedieras till

Ekonomiavdelningen
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§ 192

Dnr KS 2017-293

Delegation om planuppdrag/planbesked
Sammanfattning
Arbetet om en gemensam polisstation på gränsen i Morokulien fortskrider.
För tid vinnande kan kommunen behöva ta ett beslut om att påbörja arbetet
med detaljplan i området
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunalrådet Johanna Söderberg att fatta
beslut om att ge uppdrag till samhällsbyggnad att påbörja arbetet med en
detaljplan för en polisstation i Morokulien.
____
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§ 193

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. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå.
Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet.
Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan.
Beslut i allmänna utskottet
2019-09-11
§ 80 Sjukfrånvaroredovisning
§ 85 Förslag till budget 2020 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
§ 89 Remissvar Klimatstrategi
§ 90 Klimatstrategi – avstämning
Beslut inom kommunledningsstaben
Personalchef JR beslut 2019-09-18
Kultursamordnarens beslut om arrangemangsbidrag augusti 2019
Fritids- och kulturchefens beslut 2019-05-21--2019-09-13
Beslut i bildningsutskottet
2019-09-13
§ 45 Redovisning för huvudman-analys av resultat/behovsanalys från
förskola och skola
§ 46 Budget 2020-2022
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Rektor TK beslut 2019-04-24--2019-07-03
Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2019-09-12
§ 94 Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på väg 177 vid
skola/förskola i Koppom
§ 95 Ansökan om bygglov Tallen 19
§ 96 Strandskyddsdispens Boda 1:107
§ 97 Strandskyddsdispens Häljeboda 1:335
§ 98 Strandskyddsdispens Vikene 1:68
§ 99 Ansökan om bygglov nybyggnad fritidshus Boda 1:228
Justerandes sign
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Räddningschefens medgivande om sotning 2019-06-01–2019-09-10
Miljösektionens delegationsbeslut 2019-06-15--2019-09-12
Beslut i vårdutskottet
2019-09-16
§ 184 Redovisning av åtgärder med anledning av beslut av IVO om tillsyn
och begäran om uppgifter. (Dnr. 8.5-27848/2019-1)
§ 189 Ansökan om kostnader för externt utlåtande
§ 190 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 191 Omplacering enligt 11 § LVU
§ 192 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU
§ 193 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU
§ 194 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under
vårdtiden enl 11 §1 st. LVU
§ 195 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under
vårdtiden enl 11 § 1 st. LVU
§ 196 Överklagat beslut gällande umgängesförbud enl. 14 § första stycket
LVU
§ 197 Överklagat beslut gällande umgängesförbud enl. 14 § första stycket
LVU
§ 198 Omplaceringsbeslut enligt 11 § LVU
§ 199 Omplaceringsbeslut enligt 11 § LVU
§ 200 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 201 Upphörande av LVU vård § 2 och 3
§ 202 Ekonomiskt bistånd Sol 4:1 till ansökan om uppehållstillstånd
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Avgiftshandläggare AJ beslut 2019-08-01–2019-08-31
Handläggare bostadsanpassningsbidrag KA beslut 2019-07-01–2019-07-31,
2019-08-01–2019-08-31
Socialsekreterarnas beslut 2019-07-01–2019-08-31
Biståndsbedömare BÅ beslut 2019-05-18–2019-09-11
Biståndsbedömare IS beslut 2019-05-20–2019-09-11
Biståndsbedömare ALBF beslut 2019-06-13–2019-07-02, 2019-07-03-2019-09-10
Avgiftshandläggare ANG beslut 2019-08-01–2019-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade
delegationsbeslut.
____
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Information
Kommunchefen informerade om planerna för byggnation av ett polishus på
gränsen.
Ordföranden informerar om kommunens klättring med 69 platser i Svenskt
näringslivs ranking av företagsklimatet till plats nr 209.
Ordföranden har närvarat vid en middag i Stockholm med anledning av
firandet av den allmänna rösträtten.
Birgitta Eklund (S) informerar om Uppstart av Värmlandsstrategin 2040.
____
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