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Närvarolista
Beslutande

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

Övriga närvarande

Anders Andersson, kommunchef
Anna Bryntesson, kommunsekreterare
Mikael Vedemar, receptionist
Johan Örnberg, ekonomichef § § 75-79
Kerstin Hallgren, ekonom § § 75-79
Martin Bollner, ekonom § § 75-79
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad § § 75-81
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd § § 75-80
Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare § 85
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§ 75

Dnr KS 2020-108

Information från verksamheten
Kommunchefen informerar om aktuellt kring Coronapandemin:
•

Ledningsmöten hålls varje morgon

•

Semesterplanering

•

Planeringsarbete för en tillfällig korttidsavdelning pågår

•

Ingen feriepraktik för elever som gått ur åk 9 kommer att ske inom
vård och stöd

•

Arbete pågår med att planera sommaraktiviteter för barn

•

Arbete pågår att ta fram feriearbeten för gymnasieungdomar

•

Näringslivsåtgärder genom förs bl a hyressubventioner enligt
regeringsdirektiv och senareläggning av vissa kommunala
taxeavgifter

Hans Nilsson ledamot i kollektivtrafiknämnden i regionen informerar om
möjligheten för äldre att nyttja färdtjänsten för hemkörning av mat från
affären. Kommunen har sedan tidigare kontakt med Röda Korset i frågan
om hemkörning av mat till personer i riskgrupp. Kommunen fortsätter
samarbetet med Röda Korset för hantering av hemkörning av mat till
personer i riskgruppen.
Hans rapporterar också om ett annat uppdrag kring kommunens
skolskjutskostnader. Historiskt sett har det varit så att kommuner köper
skolkort för elever till den faktiska kostnaden. Periodkort för allmänheten är
skattefinansierat därav skillnaden i pris. Skoltrafiken var inte med i
skatteväxlingen. Ett uppdrag har givits inom regionen om en utredning kring
skolskjutskostnaderna den ska presenteras på Värmlandsrådet i juni.
Årjäng, Eda och Strömstads kommuner genom ordförandena i
kommunstyrelsen har gjort en gemensam skrivelse till regeringen för att
uppmärksamma kommunernas utsatta situation med anledning av att norska
gränsen är stängd.
Ordföranden informerar att två fastigheter Hälletorpet och järnvägsstationen
i Koppom har värderats och lagts till försäljning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr KS 2020-44

Ändrad tidsplan för budget 2021-2023
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så ska budgetberedningen
sammanträda i maj och fullmäktige fastställa budgeten för nästkommande
planperiod i juni. Förvaltningen föreslår med nuvarande omständigheter runt
Coronapandemin och det osäkra finansiella läget att budgetberedningen
förskjuts till september, samt att fullmäktige fastställer budgeten i
november.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-07
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-08 § 46
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budgetprocessen flyttas för år 2020 från våren till hösten med anledning av
den nuvarande pandemin.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr KS 2020-151

Uppföljning efter mars med helårsprognos
Sammanfattning
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en
prognos för helåret 2020 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning
av prognosen (tkr):
Kommunledningsstaben

0

Bildning

- 3 100

Vård och stöd

0

Samhällsbyggnad

1 450

Finansförvaltningen

0

Budgeterat resultat

8 372

Prognostiserat resultat

6 722

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 6 722 tkr 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för
helåret godkänns.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr KS 2020-150

Utökad låneram 2020
Sammanfattning
Eda kommun har i nuläget en låneportfölj på 40 mkr som har nyttjats. Med
anledning av tidigare beslutad investeringsbudget 2020 samt de omföringar
som gjorts från 2019 så kommer den totala investeringsbudgeten att uppgå
till ca 100 mkr. Möjlighet finns inte att genomföra de beslutade
investeringar med egna medel utan att den rådande låneramen måste utökas
från 40 mkr till 90 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Eda kommuns låneram utökas från 40 mkr till 90 mkr.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Dnr KS 2020-10

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 februari månad
är 466 tkr högre än personalbudgeten för motsvarande period. Utfallet måste
ställas emot att kommunen varit tvungen att använda inhyrd personal inom
vården (sjuksköterskor) samt att AME:s lönekostnad finns med, dock inte
lönebidragsdelen. Tar man hänsyn till det här ligger personalkostnaden för
kommunen ca 50 tkr minus efter februari.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-04-08, § 45
Ekonomiuppföljning efter mars månad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi och verksamhetsuppföljning
efter mars månad.
Vårdutskottet
Vårdutskottets ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) redogör för
avvikelser inom vård och stöd.
Flertalet orosanmälningar har kommit in som rör barn och unga. De flesta
orosanmälningarna leder till att en utredning inleds. Flertalet
utredningsärenden är komplexa. Det pågår också ett fördjupat samarbete
mellan IFO och AME avseende försörjningsstöd.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr KS 2020-84

Yttrande till revisorerna gällande granskning av
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Sammanfattning
Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Region Värmland samt revisorerna i de värmländska kommunerna
genomfört en granskning avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland
äldre.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer
samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård
och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.
Rapporten innehåller 6 stycken rekommendationer till Eda kommun om hur
arbetet med denna målgrupp kan förbättras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-12
PwC revisionsrapport (Eda kommun)
PwC revisionsrapport (huvudrapport)
Missiv, kommunrevisorerna
Vårdutskottets protokoll 2020-04-17, § 62
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande svar till kommunrevisorerna genom att
inleda med revisorernas rekommendationer och därefter kommunstyrelsen
svar:
1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa.
Arbetsgrupperna inom ramen för Nya Perspektiv bör få uppdraget, via
beredningsgruppen, att se över gemensamma överenskommelser med
regionen. Överenskommelsen mellan Eda kommun och Edas vårdcentral bör
kompletteras med samverkansformer kring denna målgrupp. En
överenskommelse med öppenvårdspsykiatrin i Arvika ska även revideras.
2.Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla
aktörer.
Överenskommelser inom detta område finns idag samlat hos administratör.
De kommer framöver att även läggas in i verksamhetens ledningssystem
som finns på Insidan, där det blir tillgängligt för all personal inom
verksamheten.
Justerandes sign
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3.Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.
Verksamheten ser fördelar med att genomföra en målgruppsanalys för att få
fram konkreta handlingsplaner. Verksamheten har dock inte de resurser som
krävs för att genomföra en sådan analys i kommunen. Verksamheten
kommer att följa övriga värmländska kommuners arbete med
målgruppsanalys, för att ta del av deras erfarenhet och därefter påbörja
arbetet i Eda.
4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet.
Se svar under punkt 3.
5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg
för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.
Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp
av statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara
organisationerna behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk
ohälsa. Verksamheten ser mycket positivt på detta initiativ.
I verksamheten har arbete med att utveckla användandet av SIP redan
påbörjats. I februari 2020 genomfördes utbildning i verktyget SIP där
deltagare inom flera olika professioner deltog. Under hösten kommer
utbildning att erbjudas till IFO samt att utbildning kommer att ske inom ITverktyget Cosmic Link 2.
I verksamhetsplanen finns en ökning av användandet av SIP som en
målsättning. Måluppfyllelse kommer att följas upp i slutet av 2020.
6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa,
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre
med psykisk ohälsa.
Verksamheten anser att planering och samordning kring den enskilde alltid
ska ske genom SIP, därefter ska den sedan följas upp i samråd med
brukaren. Verksamheten kommer att se över metoder för planering och
uppföljning av äldres psykiska hälsa samt utveckla kopplingen till
ambitioner och mål för äldre med psykisk ohälsa. Uppstarten sker när socialt
ansvarig samordnare påbörjar sin tjänst.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr KS 2020-108

Sänkta hyror i utsatta branscher under
Coronapandemin
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett
rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet
söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.
En hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran
för en hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd
för en del av denna rabatt.
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal
med hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
Hyresgästen ska under perioden vara verksam i en bransch som omfattas av
stödet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hyresnedsättning kan medges till sökanden
som är verksam i den bransch som omfattas av stödet och finns upptagna i
förordningen i form av av koder för SNI som angetts till Skatteverket när
man registrerat sitt företag samt uppfyllt beskrivna förutsättningar.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr KS 2020-56

Uppföljning LSO och LEH 2019
Sammanfattning
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), ska en årlig uppföljning göras av
verksamheterna. Uppföljningarna skickas in och sammanställs av
Länsstyrelsen i Värmland som rapporterar vidare till Myndigheter för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med uppföljningarna är att skapa en översiktlig regional och nationell
bild över kommunernas verksamheter inom de båda områdena samt ge stöd
till Länsstyrelsen i deras fördjupande tillsyns- och uppföljningsarbete.
Enkäterna ger också underlag till kommunens egenkontroll.
Uppföljningen av LEH utgör en del av den årliga nationella uppföljning som
MSB genomför enligt sin instruktion och rapporteras till Regeringen. Detta
för att säkerställa att kommunerna får effekt av de tilldelade statliga
bidragen för krisberedskap och civilt försvar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-02-17
Eda kommuns uppföljning av LSO, 2020-02-07
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-08 § 44
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Eda kommuns uppföljning av LSO, samt
ovanstående sammanfattning av uppföljning av LEH som skickats in till
Länsstyrelsen och MSB avseende år 2019.
Svaren avser uppföljning av Eda kommuns tillämpning av lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
____

Beslutet expedieras till

Funktionsansvarig säkerhetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr KS 2020-130

Kommunalt partistöd
Sammanfattning
Eda kommun har sedan tidigare ett styrdokument som heter ”Regler för
partistöd” och detta dokument reglerar förutsättningarna för att betala ut
partistöd till de politiska partierna i kommunen som är representerade i
kommunfullmäktige. Förvaltningen fick 2019-08-27 ett uppdrag av
kommunstyrelsen att se över ”Regler för partistöd”, för att förenkla och
tydliggöra redovisningen.
En e-tjänst har tagits fram för att skapa ett enkelt och standardiserat sätt för
alla partier att kunna redovisa att partistödet använts till att stärka sin
ställning i den kommunala demokratin och till politisk verksamhet med
anknytning till Eda kommun. Uppgifterna som ska registreras i e-tjänsten
har utvecklats och förtydligats gentemot den blankett som tidigare användes
för inrapporteringen.
Styrdokumentet har reviderats med syftet att förtydliga och förenkla
nuvarande regler. Reglerna kring fördelningen av partistödet om ledamot för
parti inte kan fastställas eller parti upphör att vara representerat eller om
ledamot byter parti eller blir politisk vilde är nya bestämmelser.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-03
Styrdokument – Kommunalt partistöd
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-08 § 52
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Kommunalt partistöd.
____

Justerandes sign
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§ 84

Dnr KS 2020-149

Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor 2020
Sammanfattning
Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas
bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där
aktieägarnas inflytande utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva
rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. Kommunfullmäktige har utsett
kommunala ombud till de kommunala bolagens bolagsstämmor att företräda
kommunen. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om instruktionerna
innehåller instruktioner att rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt behöver fastställa instruktioner för ombuden när det
gäller besluten kring de ärenden som uppkommer på stämman.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23, § 105
Kommunstyrelsens beslut
Ombuden ges följande generella instruktioner:
1. (I förekommande fall) fastställa bolagsordning och ägardirektiv
2. godkänna årsredovisningen 2019
3. resultat- och balansräkning för 2019 fastställs,
4. styrelsen och verkställande direktören ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
5. fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna enligt
kommunfullmäktiges beslut
6. bolagsspecifika instruktioner
Eda Bostads AB
Ledningen tillsammans med styrelsen får fortsatt uppdrag att undersöka
möjligheten till samordning av verksamheter med övrig kommunal
verksamhet så som t.ex. löneadministration, administration kring
styrelsesammanträden samt fastighetsförvaltning.
Bolaget uppmanas fortsatt att arbeta inom verksamheten för att hitta
effektiviseringar och förbättringar i syfte att stärka ekonomi samt
konkurrenskraft gentemot konkurrerande verksamheter. Samt fortsätta det
påbörjade arbetet med trygghetsboende. Dessutom att slutföra arbetet med
att iordningställa de under 2017 inventerade lokaler och källarlokaler som
kvarstår enligt tidigare ägardirektiv.

Justerandes sign
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Bolaget uppmanas även fortsatt att vid större arbeten i större utsträckning ta
in offerter.
Eda Energi AB
Inga specifika ägardirektiv.
Valfjället Skicenter AB
Bolaget uppmanas att fortsätta som tidigare med att utöka sina aktiviteter
inom bolagets verksamhet.
Teknik i Väst AB
Inga specifika ägardirektiv.
____

Beslutet expedieras till

Hans-Peter Jessen (S)
Anders Gustafsson (KD)

Justerandes sign
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§ 85

Dnr KS 2019-270

Revidering Hälsoplan 2020-2023
Sammanfattning
Eda kommuns hälsoarbete grundas på att utifrån tillgänglig data kartlägga
och analysera hälsoläget och därefter göra insatser kring aktuella
prioriteringar. Hälsoplanen utgår från de nationella folkhälsomålen och är
det styrdokument som hälsoarbetet utgår från. Målet är att uppnå en god
jämlik hälsa i befolkningen. Hälsoplanen ska nu revideras och utskotten har
fått i uppdrag att prioritera målområden utifrån sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets skrivelse daterad 2019-09-16
Arbetsmaterial Hälsoplan 2019–2023
Eda kommuns hälsoplan 2015-2019
Bildningsutskottets protokoll 2019-10-07, § 50
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05, § 153
Vårdutskottets protokoll 2020-02-11, § 17
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-12, § 11
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Annika Hugne (C): Ärendet återremitteras för att tydliggöra ansvarsområden
för uppföljning och att kommunstyrelsen ska få en årlig uppföljning av
Hälsoplanen.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att tydliggöra ansvarsområden för uppföljning
och att kommunstyrelsen ska få en årlig uppföljning av Hälsoplanen.
____

Beslutet expedieras till

Folkhälsosamordnaren
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§ 86

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstepersoner enligt den 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
2020-03-31
Inga delegationsbeslut att redovisa.
2020-04-08
Inga delegationsbeslut att redovisa.
Beslut inom kommunledningsstaben
Fritids- och kulturchef LS beslut om bidrag 2020-03-24--2020-04-22
Beslut i bildningsutskottet
Inga delegationsbeslut att redovisa pga inställt sammanträde i april.
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Skolchef IE beslut 2020-03-20–2020-04-20 om skolskjuts utöver norm
Rektor LÖ beslut 2020-01-01–2020-04-20 om gymnasial vuxenutbildning
hos annan anordnare, mottagande till SFI samt beslut att SFI ska upphöra.
Beslut i serviceutskottet
Inga delegationsbeslut att redovisa pga inställt sammanträde i april.
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
GIS-ingenjör MJ beslut om adressärenden 2020-02-19--2020-12-31
Enhetschef räddningstjänsten TE beslut 2020-01-01--2020-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
Kommunstyrelsen

Beslut i vårdutskottet
2020-04-07
§ 45 Beslut om övervägande enl. 6 kap. 8 § SoL
§ 46 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 47 Avsluta placering utom hemmet 4 kap 1 § SoL och 6 kap 1 § SoL
§ 48 Medgivandeutredning enl. 6 kap. 6 § socialtjänstlagen
§ 49 Medgivandeutredning enl. 6 kap. 6 § socialtjänstlagen
§ 50 Ansökan om fortsatt insats särskilt boende enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen(SoL).
§ 51 Ansökan om fortsatt insats särskilt boende enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen(SoL).
§ 52 Ansökan om förlängd insats särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 §
Socialtjänstlagen (SoL).
§ 53 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 54 Uppföljning av vård vid vuxenplacering enligt 4 kap 1 § SoL och 6 kap
1 § SoL
§ 55 Avsluta placering utom hemmet 4 kap 1 § SoL och 6 kap 1 § SoL
§ 56 Uppföljning av vård vid vuxenplacering enligt 4 kap 1 § SoL och 6 kap
1 § SoL
§ 57 Omplacering av vuxen enligt 4 kap 1 § SoL och 6 kap 1 § SOL
§ 58 Ansökan om boende i familjehem eller i bostad med särskild service
för barn och unga som behöver bo utanför föräldrahemmet, enligt LSS § 9:8
§ 59 Ansökan om korttidsvistelse enligt LSS § 9:6
§ 60 Ansökan om korttidsvistelse enligt LSS § 9:6
§ 61 Ansökan om förlängning skyddat boende TRIS enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen
2020-04-17
§ 63 Ansökan om förlängning skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL
§ 64 Beslut om placering på träningsboende för barn och ungdomar enligt 4
kap. 1§ socialtjänstlagen
§ 65 Omedelbart omhändertagande 6 § LVU skall upphöra enligt 9 § 3st
LVU
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
Avgiftshandläggare AJ beslut 2020-03-01–2020-03-31
Avgiftshandläggare ANG beslut 2020-03-01–2020-03-31
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2020-03-01–2020-03-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående redovisade
delegationsbeslut.
____
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§ 87

Meddelanden
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över
övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller
uppsiktsansvaret även kommunala bolag eller kommunförbund. I detta
ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast
protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för.
Handlingar
•
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-03-16
•

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-02-28

•

Sammanträdesprotokoll 2020-04-06 Arvika-Eda
Överförmyndarnämnd

•

Arvika-Eda samordningsförbund Årsredovisning med
revisionsrapport och berättelse

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.
____
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§ 88

Dnr KS 2020-51

Svar angående granskning av kommunens
näringslivsarbete
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av
kommunens näringslivsarbete.
Det övergripande syftet med granskningen är att kartlägga hur
kommunstyrelsen arbetar för att uppfylla de mål som fullmäktige satt för
näringslivsverksamheten och bedöma om dessa mål är uppfyllda. Vidare
syftar granskningen till att bedöma om kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av verksamhetsområdet är ändamålsenlig.
Bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunen bedriver
verksamhet i syfte att utveckla näringslivet men att den politiska styrningen
av näringslivsarbetet är svag. Kommunstyrelsens styrning och uppföljning
av verksamhetsområdet bedöms inte vara ändamålsenlig. Denna bedömning
baseras främst på att de av fullmäktige fastställda mål inte bryts ner på ett
ändamålsenligt sätt av kommunstyrelsen eller verksamheterna samt att
styrdokument avseende verksamhetsområdet inte är uppdaterade.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av kommunens näringslivsarbete 2020-02-03
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande svar på revisionsrapporten:
En näringslivsstrategi tas fram under hösten 2020 med fokusområden som
ligger väl i linje de av kommunfullmäktige fastställda målen. Till strategin
tas även en årlig handlingsplan fram. Dokumenten tas fram i samverkan
med det lokala näringslivet. Dokumenten ska årligen följas upp och
revideras för att främja utvecklingen av kommunens arbete med
näringslivsfrågor.
Uppföljning av näringslivsstrategi och handlingsplan föreslås ske
- årligen i kommunstyrelsen
- varannan månad i allmänna utskottet
- månadsvis med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande
Övriga kommentarer till granskningen:
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En etableringsgrupp har bildats med representanter från Näringslivsenheten,
Samhällsbyggnad, Miljö och Eda Bostad. I gruppen sker månadsvis
avstämning av alla pågående och planerade näringslivsärenden.
Etableringsgruppens ansvar är att se till att det finns rutiner och samverkan
mellan olika delar av den kommunala organisationen för att kunna ge
effektiv service till såväl befintliga företag som till företag som önskar
etablera sig i kommunen.
Kommunstyrelsen välkomnar en dialog med revisionen.
____

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna
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