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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Se närvarolista sidan 2

Justerare

Odd Westby och Fredrik Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2019-12-19, kl 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna Bryntesson

Ordförande
Johanna Söderberg (C)
Justerare
Odd Westby (S)

Fredrik Karlsson (C)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2019-12-19
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Kommunkontoret

Underskrift
Anna Bryntesson

Datum då anslaget tas ned

2020-01-10
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande

Johanna Söderberg (C)
Lars-Eric Andersson (C) ersättare för Annika Hugne (C)
Fredrik Karlsson (C)
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ersättare för Hans Nilsson (Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ej § 251
Anders Gustafsson (KD)
Eva Aanerud-Karlsson (V) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Stefan Nilsson (SD)
Hans-Peter Jessen (S)
Lena Olsson (S) ersättare för Sofia Skönnbrink (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Hanna Andersson (M)
Ola Dahlström (L)

Övriga närvarande

Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Mattias Larsson, räddningschef § 239-240
Ingrid Elmgren verksamhetschef bildning § 239-244
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § 239-242
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd § 239-243
Johan Örnberg, ekonomichef § 241-242
Mats Rydström, miljöchef § 245
Lawe Christoffersson, bibliotekssamordnare § 246-247
Ann-Christine Rönning, kultursamordnare § 246-247
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 239

Dnr KS 2019-367

Räddningsregion Bergslagen
Sammanfattning
Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och
hantera storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas
genom att skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt
område. Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna
då det har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används
gemensamt. Ett gemensamt ledningssystem disponerar de samlade
räddningstjänstresurserna för att hantera insatser och bedöms vara det mest
kostnadseffektiva sättet att uppnå nuvarande krav och kommande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-11-25
Samverkansavtal Räddningsregion Bergslagen 2019-11-22
Beskrivning av ledningssystem för Räddningsregion Bergslagen 2019-11-22
Budget 2020 och plan 2021–2023 för Räddningsregion Bergslagen 2019-1122
Ekonomiska rutiner 2019-11-22
Riskanalys 2019-11-22
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05, § 154
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att;
1. Samverkansavtalet med bilagor avseende gemensamt
ledningssystem genom Räddningsregion Bergslagen godkänns under
förutsättning att minst 695 000 invånare ingår i organisationen
2. Räddningschefen bemyndigas att underteckna samverkansavtalet
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 240

Dnr KS 2019-305

Program för krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd och informationssäkerhet 2019-2022
Sammanfattning
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och
informationssäkerhet 2019-2022 beskriver hur kommunen arbetar för att
leva upp till rådande överenskommelser och lagstiftningar, samt vilka
ambitioner som finns under mandatperioden.
Beslutsunderlag
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och
informationssäkerhet 2019-2022, 2019-10-23
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-10-23
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 127
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för
krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet
2019-2022.
____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 241

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 december månad
är 1 401 tkr lägre än personalbudgeten för motsvarande period (totalt
överskott 5,164 tkr minus kostnad inhyrd personal inom vården
sjuksköterskor, områdeschefer etc 3 763 tkr).
Verksamhetsområde
Kommunledningsstaben

Budget Redovisning
tom nov
tom nov

Avvikelse % av budget
tom nov

42 092

39 568

2 524

94,0 %

196 389

204 949

- 8 560

104,4 %

35 420

31 920

3 500

90,1 %

Vård och stöd

180 165

184 236

- 4 071

102,3 %

Verksamheterna
totalt

454 066

460 673

-6 607

101,4 %

Bildning
Samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning efter november 2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 128
Bildningsutskottets protokoll 2019-12-02, § 62
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05 § 149
Vårdutskottets protokoll 2019-12-03, § 249
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av november 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 den positiva avvikelsen för
kommunledningsstaben beräknas bli större.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

Bildningsutskottet
Vice ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) informerar om att
bildnings minus är dryga 3 mkr. Utskottet jobbar för att komma i ram 2020.
Skolchefen informerar om att beslut har tagits om att förtäta organisationen
genom att åk 6 elever från Gärdesskolan vid åk 7 start börjar vid
Gunnarsbyskolan, vilket ger en halvårseffekt på 500 tkr. Verksamheten
arbetar med att samordna schemaläggningen mellan högstadieskolorna för
att nyttja personalen på bästa sätt och komma in i sin tilldelade
personalbudget.
Samhällsbyggnadsutskottet
Verksamhetschef Jan-Erik Eriksson informerar om verksamhetens positiva
och negativa kostnader.
Vårdutskottet
Ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) redovisar för situationen inom
vård och stöd:
•

ökade kostnader för bemanning inom boenden och LSS pga
vårdtyngda personer

•

sämre resultat pga reducerade ersättningar inom LSS efter besked
från försäkringskassan

•

omställningskostnader för nya LSS boendet Vargen

•

kostnader för placeringar och försörjningsstöd inom IFO ökar och är
den stora utmaningen för verksamheten.

•

sjuktalen är på väg ner mot de fastställda måltalen. Aktivt arbete
pågår med handlingsplaner för sjukfrånvaro

•

ökade kostnader för inhyrd personal

____

Justerandes sign
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2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 242

Dnr KS 2019-331

Omföring av medel av ej påbörjade/använda
investeringsmedel
Sammanfattning
Det saknas kontorslokaler på Lunden avfallsanläggning för att uppfylla en
bra arbetsmiljö. Kostnaden för en utbyggnad av befintliga lokaler blir en dyr
lösning för att få ändamålsenliga lokaler, en lösning med kontorsmodul
finner vi som den mest ekonomiska lösningen och önskar därför överföra
del av medel för projekt 1213 isolering hall.
Beslutsunderlag
Inkommande mail från Anders Norrby, VD och tillförordnad
renhållningschef, Teknik i Väst AB 2019-11-21
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-11-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05, § 152
Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Ärendet återremitteras för en kostnadsberäkning på
kontorsmodul samt dockning till befintlig lokal. Avstämning ska ske med
Teknik i Väst AB och ekonomiavdelningen om det kan ske omföring
och/eller eventuellt tilläggsanslag i investeringsbudgeten.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för en kostnadsberäkning på kontorsmodul samt
dockning till befintlig lokal. Avstämning ska ske med Teknik i Väst AB och
ekonomiavdelningen om det kan ske omföring och/eller eventuellt
tilläggsanslag i investeringsbudgeten.
____

Beslutet expedieras till

Ekonomiavdelningen
Teknik i Väst AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 243

Dnr KS 2019-351

Revidering riktlinje larm och skyddsåtgärder
Sammanfattning
Riktlinjen gällande Larm och skyddsåtgärder har kompletterats med
åtgärder enligt socialtjänstlagen och LSS. Dessutom har vissa förändringar
gjorts på grund av nytt larmavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reviderad riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder”
Riktlinje ”Larm och skyddsåtgärder” med giltighetstid 2018-01-16 – 201912-31
Vårdutskottets protokoll 2019-12-03, § 254
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad riktlinje gällande ”Larm och
skyddsåtgärder.”
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschef vård och stöd
Områdeschefer vård och stöd
MAS
Tf SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 244

Dnr KS 2019-356

Reseersättning/anslutningsbidrag för gymnasieelever
2020
Sammanfattning
Elever i gymnasieskola har enligt "Lag om skyldighet att svara för viss
elevresor" (1991:1110) rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och
skola så kräver. I de fall elever i gymnasieskola inte har möjlighet att nyttja
befintliga skolskjutsar, finns möjlighet att istället ge kontant reseersättning
med olika schablonbelopp beroende på avstånd mellan hem och skola.
Beslut om ersättningens storlek beslutas av respektive kommun, och för
2019 har Eda kommun ersättningsnivåer som är likalydande med beloppen i
Arvika kommun. Ersättningen föreslås att höjas med 3 procent för 2020,
vilket även föreslås i Arvika kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13
Bildningsutskottets protokoll 2019-12-02, § 66
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
reseersättning/anslutningsbidrag till elever i respektive gymnasieskola som
inte har möjlighet att nyttja ordinarie skolskjuts med gällande avståndsregler
enligt nedan:.
1. Bidrag - enskild anslutningsresa till buss/tåg: 228 kr/mån (minst 6
km)
2. Kontant reseersättning - elev som inte kan åka med buss/tåg enligt
tabell:
Avstånd skola-bostad (enkel väg)
minst

Kr/mån

6 km

476

13 km

614

19 km

765

27 km

942

36 km

1115

46 km

1280

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 245

Dnr KS 2019-374

Indexreglering av Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Sammanfattning
Enligt 8§ ” Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” får
kommunstyrelsen för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i taxan
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2012.
Konsumentprisindex har under den gällande perioden stigit med 1,6 %
vilket motsvarar en höjning av den fasta timavgiften från 1 090 kr till 1 107
kr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-11-25
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05, § 148
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås höja den fasta timavgiften i Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område med 1,6% vilket motsvarar en
höjning av den fasta timavgiften från 1 090 kr till 1 107 kr.
____

Beslutet expedieras till

Miljöchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 246

Dnr KS 2019-362

Revidering av Eda kommuns biblioteksplan
Sammanfattning
Eda kommuns biblioteksplan för perioden 2015-2018 antogs av
Kommunfullmäktige 2015-10-28 §144. Enligt Bibliotekslagen ska
kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom
biblioteksområdet.
I början av året beslutades det om att förlänga den gällande biblioteksplanen
under 2019 eftersom det var stor osäkerhet kring den framtida inriktningen
på biblioteksverksamheten på lokal, regional och nationell nivå.
Under året har det inom fritids- och kulturavdelningen utarbetats ett förslag
till Eda kommuns biblioteksplan för perioden 2019-2022 med tillhörande
Verksamhetsplan för Eda kommunbibliotek 2020.
I verksamhetsplanen finns de konkreta mål som är möjliga att utvärdera
samt en mediepolicy som fastslår medieurvalsprinciper för Eda
kommunbibliotek. Verksamhetsplanen är ett komplement till
biblioteksplanen och fungerar som operativ plan för verksamheten.
Beslutsunderlag
Bibliotekslagen 2013 (801) Eda kommuns biblioteksplan 2019-2022
Verksamhetsplan för Eda kommunbibliotek 2020
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-11-27
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 135
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Eda kommuns biblioteksplan för
2019-2022 med den tillhörande verksamhetsplan för Eda kommunbibliotek
2020.
____

Justerandes sign
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§ 247

Dnr KS 2019-363

Eda kommuns riktlinjer för inköp och hantering av
offentlig konst
Sammanfattning
Eda kommun äger ett antal konstverk, som donerats eller köpts in under
årens lopp för att visas upp på offentliga platser, såsom vid olika
förvaltningar, skolor, äldreboenden mm.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-09 § 4 om en förvaltningsplan för Eda
kommuns konstsamling.
För att underlätta och synliggöra arbetsgången kring inköp och hantering av
den offentliga konsten, så har fritids- och kulturavdelningen under året
utarbetat ett förslag till Eda kommuns riktlinjer för offentlig konst, inköp
och hantering, vilket ska ersätta den nuvarande förvaltningsplanen för Eda
kommuns konstsamling.
Beslutsunderlag
Förslag till Eda kommuns riktlinjer för inköp och hantering av offentlig
konst 2019-11-27
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-11-27
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 136
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till Eda kommuns riktlinjer för
offentlig konst, inköp och hantering som ersätter förvaltningsplanen
beslutad 2007-01-09 § 4.
____

Beslutet expedieras till

Kultursamordnaren

Justerandes sign
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2019-12-17
Kommunstyrelsen

§ 248

Dnr KS 2019-7

Internkontrollrapport 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god internkontroll i
kommunens samtliga verksamhetsområden. I syfte att åstadkomma en god
internkontroll ska verksamhetschef inom varje område, utifrån de
övergripande bestämmelserna för internkontroll, upprätta kontrollplaner och
se till att rapporterna från de utförda kontrollerna lämnas till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29, § 23 om en internkontrollplan för
2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-29, § 23
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-11-29
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 137
Bildnings tjänsteskrivelse 2019-11-29
Bildningsutskottets protokoll 2019-12-02, § 64
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-11-25
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05, § 150
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2019-11-25
Vårdutskottets protokoll 2019-12-03, § 252
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner verksamheternas
internkontrollrapporter 2019.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 249

Dnr KS 2019-349

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Sammanfattning
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att
delegaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens
ställe, i det här fallet kommunstyrelsen. Syftet med delegering är att de
förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för
övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service.
För att det skall vara tillåtet fatta delegationsbeslut krävs en
delegationsordning som är fastställd genom ett politiskt beslut, där det
regleras vem som har rätt att fatta vilka beslut. Rätten att delegera regleras
av 6 kap 37 § kommunallagen.
En revidering av nuvarande delegationsordning har genomförts tillsammans
med verksamheterna bl a med anledning av införandet av
myndighetsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till kommunstyrelsens delegationsordningen 2019-12-04
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 134
Kommunstyrelsens beslut
1. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av
delegationsordningen vad gäller vård och stöds verksamhetsområde.
____

Beslutet expedieras till

Samtliga delegater

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 250

Dnr KS 2019-339

Revidering av instruktion för kommunstyrelsens
utskott
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut 2019-11-06, § 144 om reviderad
politisk organisation vilket innebär ett avvecklade av jävsnämnden och
inrättande av en myndighetsnämnd. Då myndighetsnämnden övertar ansvar
från kommunstyrelsen kring myndighetsuppgifter inom områdena miljöoch hälsoskydd, bygglov samt räddningstjänsten behöver instruktionen för
kommunstyrelsens utskott revideras.
Instruktionen fastställer utskottens ansvars- och verksamhetsområden och
dessa förändras i och med myndighetsnämndens införande. Ärendet har
också beretts av en grupp bestående av allmänna utskottets ledamöter samt
samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Förslag från denna grupp är att
flytta beredning av stöd till föreningslivet samt tillhandahålla lokaler för
sport- och fritidsverksamhet, kulturverksamheten, biblioteksverksamheten
samt fritidsgårdsverksamheten till nyinrättade serviceutskottet. Dessutom är
förslaget att flytta tillbaka förvaltning av kommunens skogar och mark till
serviceutskottet och verksamhetsområde samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-12-10
Reviderad instruktion för kommunstyrelsen utskott
Kommunstyrelsens beslut
Reviderad instruktion för kommunstyrelsen antas.
____

Beslutet expedieras till

Verksamhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Dnr KS 2019-324

Arvika – Eda samordningsförbund –
förvaltningsberättelse och årsredovisning 2018,
revisionsberättelse samt revisionsrapport
Sammanfattning
Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2018 till Eda
kommun för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av
ansvarsfrihet. Arvika-Eda samordningsförbund är en frivillig
samverkansform mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommuner
och Region Värmland.
Beslutsunderlag
Arvika-Eda samordningsförbunds verksamhetsberättelse årsredovisning
2018, revisionsberättelse samt revisionsrapport
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04, § 132
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning, 2018, resultat och balansräkningen fastställs och Arvika-Eda
samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.
____
Jäv
På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) i
handläggningen i detta ärende.

Justerandes sign
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§ 252

Dnr KS 2019-378

Val till serviceutskottet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska
sammanfalla med kommunstyrelsens egen.
Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare, bland dessa väljs en
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2.e vice ordförande. Ingen i
kommunstyrelsen varken ledamot eller ersättare kan kvalificera sig till mer
än en ordinarie utskottsplats.
Serviceutskottet är nyinrättat from 2020-01-01 och ersätter till stora delar
samhällsbyggnadsutskottet förutom att serviceutskottet inte bereder
myndighetsuppgifter inom räddningstjänsten, bygglov samt miljö- och
hälsoskydd. Dessutom ansvarar utskottet för beredning av kultur och
fritidsfrågor.
Kommunstyrelsens beslut
Följande ledamöter utses till serviceutskottet för tiden 2020-01-01–2022-1231.
1. Fredrik Karlsson (C)
2. Runar Johansson (Hela Edas Lista)
3. Patric Carlsson (V)
4. Dan Säterman (S)
5. Jens Ericsson (S)
Följande ersättare utses till serviceutskottet för tiden 2020-01-01–2022-1231.
1. Elsa Badh (C)
2. Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
3. Eva Aanerud Karlsson (V)
4. Mats-Åke Knutsson (M)
5. Ola Dahlström (L)

Justerandes sign

•

Fredrik Karlsson (C) utses till serviceutskottets ordförande för tiden
2020-01-01–2022-12-31.

•

Runar Johansson (Hela Edas Lista) utses till serviceutskottets 1:e
vice ordförande för tiden 2020-01-01–2022-12-31.
Utdragsbestyrkande
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•

Dan Säterman (S) utses till serviceutskottets 2:e vice ordförande för
tiden 2020-01-01–2022-12-31.

____

Beslutet expedieras till

Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

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
2019-12-04
§ 130 Heltidsresan Delrapport
Beslut inom kommunledningsstaben
Personalchefens beslut om uppsägning pga personliga skäl 2019-11-26
Upphandlingssamordnarens beslut 2019-01-01–2019-12-31
Kultursamordnarens beslut om föreningsbidrag december 2019
Beslut i bildningsutskottet
2019-12-02
§ 65 Läsårstider – läsåret 2020/2021
§ 67 Uppdrag att utreda driftsform för Vuxenutbildningen
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Skolchef IE beslut om förändring av organisation inom ramen för respektive
budget 2019-11-12–2019-12-09
Rektor LÖ beslut 2019-08-15-2019-12-09 gymnasial vuxenutbildning,
mottagande till SFI samt beslut om upphörande av utbildning SFI
Beslut i samhällsbyggnadsutskottet
2019-12-05
§ 140 Granskningshandlingar för detaljplan Koppom Maskin
§ 141 Rivningsföreläggande Järnet 18
§ 143 Strandskyddsdispens Håvilsrud 1:80
§ 144 Förhandsbesked Tälle 1:29
§ 145 Tillbyggnad Utsikten 13
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Strandskyddsdispens Vittensten 1:137
§ 147 Tillbyggnad Industrilokal Fabriken 20
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Integrationssamordnare AV beslut 2019-10-01–2019-10-31
Brandingenjör EL beslut om tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara
samt godkännande av föreståndare 2019-11-04, 2019-11-25
Verksamhetschef JEE beslut om avtalsförlängningar 2019-01-01-2019-1231 samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2019-01-01–2019-12-03
Miljösektionens beslut 2019-06-15–2019-09-12
Plansektionens beslut 2019-04-12–2019-12-04
Enhetschef räddningstjänsten TE beslut 2019-08-01-2019-12-09
Räddningstjänstens medgivande om rengörning 2019-10-01-2019-11-30
Beslut i vårdutskottet
2019-12-03
§ 251 Nya hyresavtal för särskilt boende SoL och LSS
§ 256 Bostadsanpassningsbidrag
§ 257 Övervägande av vård vid placering enl 13 § LVU
§ 258 Övervägande av vård vid placering enl 13 § LVU
§ 259 Övervägande av beslut om hur vården skall ordnas och var den unge
skall vistas under vårdtiden enl 11 § 1 st. LVU
§ 260 Övervägande om vård jml 6 kap 8 § SoL
§ 261 Begäran om överflyttning av ärende enligt 2a kap. 10§ SoL
§ 262 Ansökan om förlängd vård och behandling på Frodea rehabilitering
enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen(SoL)
§ 264 Nedskrivning av skuld
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Verksamhetschef ME beslut om avskrivning och nedskrivning av skuld
2019-11-01-2019-11-30
Bostadsanpassningshandläggare KA beslut 2019-11-01--2019-11-30
Biståndsbedömare BÅ beslut 2019-11-13--2019-12-03
Biståndsbedömare ALBF beslut 2019-11-13–2019-12-04
Biståndsbedömare IS beslu 2019-09-12-2019-12-06
LSS handläggare ZK beslut 2019-11-13-2019-12-04
Avgiftshandläggare AJ beslut 2019-11-01-2019-11-30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2019-11-01-2019-11-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade
delegationsbeslut.
____

Justerandes sign
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§ 254

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 Teknik i Väst AB 2019-10-24
•

Protokoll 2019-11-29, Värmlands läns Vårdförbund

•

Hjälpmedelsnämndens protokoll 2019-11-27

•

Protokoll 2019-01-07, Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-01-16 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-01-23 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-02-08 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-02-13 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-02-20 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-03-04 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-03-13 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-03-20 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-03-28 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-04-24 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-05-10 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-06-19 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-07-15 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-08-21 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

•

Protokoll 2019-09-25 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.
____

Justerandes sign
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§ 255

Information
Kommunchefen informerar om:
•

barnkonventionen blir lag.

•

deltagande vid invigning av simhallen i Säffle

____

Justerandes sign
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