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Lars-Eric Andersson (C) ej tjänstgörande ersättare
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare
Runar Johansson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare ej § 211-214
Patric Carlsson (V) ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (S) ej tjänstgörande ersättare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01

Innehållsförteckning
§ 202

Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 (Noresunds Herrgård)

4

§ 203

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda Bostads AB

5

§ 204

Hållbarhetsstrategi för Eda kommun

6

§ 205

Värmlandsstrategin 2040

7

§ 206

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

10

§ 207

Information

12

§ 208 Avsiktsförklaring om samverkan mellan Arvika kommun, Eda kommun och
Karlstads universitet
13
§ 209

Svar på granskning av delårsbokslut 2020-08-31

14

§ 210

Svar på medborgarförslag angående övergångställe i Koppom

16

§ 211

Svar på medborgarförslag gällande rastgård för hundar

18

§ 212

Reviderad riktlinje - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

19

§ 213

Avgifter Vård och stöd

20

§ 214

Rapport ej verkställda beslut kvartal 3

22

§ 215

Kommungemensam sammanträdesplan 2021

23

§ 216

Redovisning obesvarade motioner

25

§ 217

Redovisning obesvarade medborgarförslag

26

§ 218

Redovisning av kommunstyrelsens ej verkställda beslut

27

§ 219

Redovisning av kommunfullmäktiges ej verkställda beslut

32

§ 220
12-01

Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 202035

§ 221

Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-01

38

§ 222

Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda

39

§ 223

Medfinansiering värmekälla Hammar Folketshus

40

Justerandes signaturer
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§ 202 Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77
(Noresunds Herrgård)
Diarienummer: KS/2011:146

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Intressegruppen för utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 (Noresunds Herrgård)
presenterar muntligt sina tankar och ambitioner för fastigheten.

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 203 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda
Bostads AB
Diarienummer: KS/2020:80

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala
aktiebolag besöker Eda Bostads AB kommunstyrelsens sammanträde. VD Hans
Helldin och ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) presenterar bolaget.
Presentationen innehåller det kommunala ändamålet med verksamheten, viktiga
händelser under året, ekonomiskt resultat samt de närmsta årens utmaningar.
Kommunstyrelsen ska senare i årliga beslut pröva om bolagets verksamhet har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 204 Hållbarhetsstrategi för Eda kommun
Diarienummer: KS/2019:152

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anta Hållbarhetsstrategi för
Eda kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-23 att uppdra åt kommunförvaltningen att ta
fram en ny Klimatstrategi för Eda kommun. Efterhand har titeln förändrats till
Hållbarhetsstrategi, i syfte att vidga omfattningen av strategin. Kommunchef Anders
Andersson, med stöd av miljö- och hälsoskyddsinspektör Maja Halling, har under året
med en paus för Corona, arbetat med hållbarhetsstrategin.
Utifrån ett omfattande grundmaterial och fem workshops samt synpunkter från
remissutskick har det tagits fram ett förslag till styrdokument. Den nya strategin med
handlingsplaner kommer att ersätta flera äldre styrdokument, till exempel
”Klimatstrategi Eda kommun 2009”, ”Miljöpolicy 1995” och ”Energiplan 2005–
2010”.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokoll 2020-11-17, § 106
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10, § 212
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-13, § 130
Bildningsutskottets protokoll 2020-11-09, § 49
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-14, § 108
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-10-29
Förslag till styrdokument Hållbarhetsstrategi för Eda kommun 2020-10-29

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas
beslutet till
För kännedom
Kommunchefen
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 205 Värmlandsstrategin 2040
Diarienummer: KS/2020:287

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Eda kommun har följande synpunkter på strategin:
-

Eda kommun är positiv till innehållet i strategin
Möjligheterna som närheten till Norge innebär bör än utförligare beskrivas
Konsekvenserna av Coronapandemin och andra samhällsutvecklingar kan
stärka Värmlands möjligheter.

Eda kommun besvarar frågorna enligt nedan:
Fråga

Eda kommuns svar

Skapar strategin som helhet
förutsättningar för hela Värmland att
utvecklas i riktning mot ett hållbart
samhälle?

Ja

Visionen i förslaget lyder "Vi förändrar
världen". Visionen ska skapa
handlingsberedskap och stolthet så att vi
arbetar i samma riktning. Kan visionen i
förslaget bidra till det?

Förbättrar ger en mera
verklighetsanpassad beskrivning är
förändrar.

I förslaget lyfts tre nycklar för
förändring. Hur kan nycklarna vara en
del i att genomföra strategin?

Den tredje punkten Vi leder modigt
kan diskuteras. Kommunen är styrd
av såväl regelverk som knappa
resurser vilken kan begränsa
möjligheterna att pröva och testa.

Fångar de utpekade insatsområdena det
som många aktörer i samverkan behöver
prioritera för att hantera Värmlands
utmaningar och möjligheter mot 2040?

Ja men närheten till Norge och alla
de möjligheter ger borde framgått

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Se dock texten efter tabellerna om
konsekvenser av Corona

Utdragsbestyrkande
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I förslaget finns effektmål som
genomförandet av strategin ska syfta till
att uppnå. Kan effektmålen bidra till ett
attraktivt, konkurrenskraftigt och
hållbart Värmland?

Ja

I förslaget introduceras ett arbetssätt
med regionala handlingsplaner och
större fokus på uppföljning och delat
lärande. Kan det arbetssättet bidra till att
vi uppnår effektmålen och tydliggöra
roller och ansvar? Hur ser ni på er egen
roll i det arbetet?

-

Har ni ytterligare inspel om strategin
och hur vi tillsammans kan utveckla
Värmland?

Strategin borde än tydligare lyfta
fram de möjligheter ett utvecklat
samarbete med Norge som finns.

Strategin behöver också kunna hantera läget i Sverige och omvärlden som kraftigt
förändrats sedan arbetet påbörjades.
Några exempel på detta är enligt nedan och det är viktigt att strategin också kan
hantera dessa punkter som i mångt och mycket också är möjligheter för Värmland.
•

Den stora påverkan Coronapandemin har fått och framgent kommer att
påverka våra möjligheter att leva, bo och arbeta.
o Digitalisering och distansoberoende arbete är nu för alltfler en
möjlighet vilket också ger helt andra förutsättningar att bosätta sig
utanför storstadsområden.
o Risken och oron för smitta kräver gleshet i de kollektiva transporterna
vilket i realiteten omöjliggör pendling i dagens omfattning i
storstadsområdena.
o Vi behöver planera för ett samhälle som även kommer att klara
framtida pandemier.

•

På många håll finns en stor oro för hot och våld och inte minst
gängkriminalitet. Detta kommer att påverka var man vill bo.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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•

Bostadspriserna i storstadsområden gör det mycket svårt för stora grupper att
skaffa en bostad på rimligt avstånd från arbetsplatsen. Detta är särskilt
kännbart för många anställda i offentlig sektor och i olika servicenäringar.

•

Den ökande oron i omvärlden som också får konsekvenser för vårt närområde
ställer ökande krav på beredskap, robusthet och uthållighet. Mindre
kommuner, dess medborgare, företag och ideella sektor har i många avseenden
bättre förutsättningar att hantera dessa hot och risker.

•

Nationell livsmedelsförsörjningen kommer att få allt större betydelse. I de
mindre kommunerna finns ofta goda möjligheter att hantera detta.

•

Klimatfrågorna kommer att få än större betydelse och även här finns det
många möjligheter i mindre kommuner att skapa lokal hållbarhet med
småskalig lokal energiproduktion.

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland har tillsammans med ett stort antal intressenter tagit fram ett förslag
till ny Värmlandsstragi.

Beslutsunderlag
Region Värmland Remiss RUN/200384 (länk till remissdokumentet finns i detta
dokument)
Tjänsteskrivelse 2020-11-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 206 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Diarienummer: KS/2020:10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi och verksamhetsuppföljning efter oktober
månad och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
Bildningsutskottet
Gärdesskolan följer budget. Gunnarsbyskolan kostar lite mer än budgeterat under
hösten, men räknas extrakostnader med anledning av Covid-19 bort, håller sig skolan
totalt sett nära sin tilldelade ram eftersom kostnaderna i övrigt under våren var lägre
än budgeterat. Hierneskolans månatliga underskott ligger kvar på förväntad nivå.
Vårdutskottet
Ordföranden informerar om att verksamheten arbetar med placeringar och kostnader
för dessa. Försörjningsstödet håller ramarna och kostnaderna för inhyrd personal har
minskat. Brukarbehovet inom nattpatrullen är större än beräknat och det är köer till
våra boenden. Uppdraget till nästa vårdutskott för verksamheten är att presentera en
verksamhet som ryms inom budgetram 2021.
Allmänna utskottet
Vissa beräknade kostnader verkställs inte på grund av Covid-19 då utbildningar och
liknande inte blir av. Inga vikarier tas in när en ordinarie medarbetare är frånvarande
med till exempel föräldraledighet någon dag i veckan.
Serviceutskottet
Ekonomiuppföljningen ser positiv ut. Byggprojekt Gunnarsbyskolan fortskrider.
Arbete fortsätter med överföring av underlag till nytt kund/faktureringssystem hos
Teknik i Väst för vatten och avlopp.

Sammanfattning av ärendet
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 till och med november är ca
4,5 miljoner kronor lägre än personalbudgeten för motsvarande period.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Utfallet måste ställas emot att kommunen varit tvungen att använda inhyrd personal
främst inom vården (sjuksköterskor) till kostnad av ca 4 miljoner kronor för januari
till november. Tar man hänsyn till detta innebär det att personalkostnaden för
kommunen är ca 0,2 miljoner kronor lägre än budget januari till september 2020.
Utöver detta så finns det också personalkostnader på cirka 3,5 miljoner inom vård och
stöd samt cirka 0,7 miljon för övrig verksamhet som är konterade på Coronakontot
och ingår i återsöket till Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokoll 2020-11-17, § 107
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-13, § 123
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10, § 210
Bildningsutskottets protokoll 2020-11-09, § 47
Ekonomisk uppföljning efter oktober

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 207 Information
Diarienummer:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande information:





Information om Coronaläget, där enstaka är smittade i organisationen
Pandemins påverkan på näringslivet
Gränspolisstationen
Skrivelse till Arbetsförmedlingen från kommuner och regioner.

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 208 Avsiktsförklaring om samverkan mellan Arvika
kommun, Eda kommun och Karlstads universitet
Diarienummer: KS/2019:262

Kommunstyrelsens beslut
Eda kommun ställer sig positiv till avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsens ordförande
får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Arvika kommun, Eda kommun och Karlstads universitet har alla tre en önskan om att
studenter väljer att läsa vid Karlstads universitet och att studenterna stannar i
Värmland efter avslutade studier. Därför skrivs en avsiktsförklaring om samverkan
som ska ge studenterna möjlighet att praktisera det de lärt sig under utbildningen samt
etablera kontakter med arbetslivet. Avsiktsförklaringen ska dessutom ge Arvika
kommun och Eda kommun en möjlighet att knyta kontakt med studenter under
utbildningstiden samt samarbeta kring forskning med Karlstads universitet. De båda
kommunerna är två arbetsgivare i Värmland med många olika verksamheter och
spelar därmed en central roll i arbetet att erbjuda studenter en koppling till arbetslivet.
Avsiktsförklaring om samverkan ska gälla från 2021-01-01 till 2025-12-31 om inte
någon av parterna säger upp det i förtid.

Beslutsunderlag
Handlingsplan
Avsiktsförklaring

Beslutet skickas till
För kännedom
Arvika kommun
Karlstads Universitet
För åtgärd
Johanna Söderberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 209 Svar på granskning av delårsbokslut 2020-08-31
Diarienummer: KS/2020:290

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort sett de åsikter
och slutsatser som framkommer.
Allmänna utskottet noterar ett tryckfel. Under rubriken ”De väsentligaste slutsatserna
från granskningen kan sammanfattas enligt följande:” vid den andra punkten står de
7 mnkr lägre än budget, men det ska stå 7 mnkr högre än budget.
Kommunstyrelsen svar överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsbokslut
per 2020-08-31 med prognos för helåret. Efter genomförd granskning lämnas följande
bedömning:
”De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:


Kommunens resultat för delåret uppgår till 24 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre
än samma period förra året. Det beror främst på ökade skatteintäkter och
statsbidrag.



Kommunens prognos för helåret uppgår till 15 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än
budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än
prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer
linjärt över året.



Kommunen bedömer att man kommer uppfylla balanskravet för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, utöver de
brister som finns i utformningen av själva rapporten, i granskningen har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till
kommunallagen där det betonas vikten av ett mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess
kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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hushållning i Eda kommun på ett tydligare sätt kan presentera att de omfattar eller
utvärderas för kommunkoncernen som helhet.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet i delårsbokslutet är i
överensstämmelse med fullmäktiges övergripande finansiella resultatmål. Kommunen
bör framgent dels, förtydliga att det är dessa finansiella mål som ligger till grund för
bedömning av god ekonomisk hushållning, dels göra en samlad bedömning om
resultatet av de finansiella målen innebär att kommunen uppfyller god ekonomisk
hushållning eller inte.
En redovisning av mål görs för verksamhetsområdena samhällsbyggnad och vård och
stöd men inte för övriga verksamhetsområden. Det saknas också en samlad
bedömning för kommunen i sin helhet, en bedömning om resultaten av målen är
tillräckligt för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Vi har därför avgränsat vår bedömning av kommunens mål för god ekonomisk
hushållning till att omfatta de finansiella målen. Vi anser att kommunen bör se över
sin målstyrning och tydligare koppla målen och redovisningen av resultatet av målen
till begreppet god ekonomisk hushållning.”
Kommunledningsstaben har tagit del av revisorernas rapport och delar de åsikter och
slutsatser som framkommer.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-13, § 126
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-11-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-14, § 114
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 210 Svar på medborgarförslag angående
övergångställe i Koppom
Diarienummer: KS/2020:250

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Förslaget gäller inte en kommunal väg.
Förslagsställaren hänvisas till Trafikverket för vidare behandling av frågan.
Eda kommun uppskattar dock engagemanget från frågeställaren med att använda sig
av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått ett medborgarförslag om möjligheten att få ett övergångsställe i
Skönnerud, Koppom. Övergångsstället skulle enligt förslaget anläggas i samband med
befintlig busskur och cykel/gångväg. Förslagsställaren anger som skäl till önskemålet
att sju till åtta barn vill kunna gå/cykla hem från skolan behöver kunna passera vägen
på ett säkert sätt eftersom trafikanterna håller en hög hastighet i början av 50-sträckan
in i Koppom.
Väg 177 genom Koppom är inte en kommunal väg, därför togs kontakt med
Trafikverket. Handläggaren framför att det i dagsläget inte finns några medel till detta.
Övergången vid busskuren anses inte tillräckligt använd för att anlägga ett
övergångsställe och ett farthinder. En framtida investering i ett övergångsställe ses
dock inte som uteslutet. Beräknad kostnad för ett övergångsställe och ett farthinder
uppgår till cirka 300 000 kronor. En framtida investering i ett övergångsställe ses dock
inte som uteslutet. Förslagsställaren hänvisas till Trafikverket för vidare behandling av
frågan.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokoll 2020-11-17, § 104
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-10-21
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-10-14 §126
Medborgarförslag 2020-08-19

När ärendet är behandlat i kommunstyrelsen skickas beslutet
till
För kännedom
Initiativtagaren
Carina Wilke, Utredare
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 211 Svar på medborgarförslag gällande rastgård för
hundar
Diarienummer: KS/2020:280

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Området ägs inte av Eda kommun och
initiativtagaren hänvisas till markägaren.
Eda kommun uppskattar dock engagemanget från frågeställaren med att använda sig
av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren har en förfrågan om att
använda den nedlagda fotbollsplanen i Morast på del av fastigheten 1:51 till lek och
träning av hundar. Området ägs inte av kommunen utan är privat mark varför
förslagsställaren får vända sig till markägaren.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokoll 2020-11-17, § 105
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-10-21
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-10-14 § 127
Medborgarförslag 2020-09-29

När ärendet är behandlat i kommunstyrelsen skickas beslutet
till
För kännedom
Initiativtagaren
Carina Wilke, Utredare
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 212 Reviderad riktlinje - Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
Diarienummer: KS/2020:314

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad riktlinje Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Sedan tidigare finns Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande
lagstiftning. Revidering har skett på grund av förändrad organisation, och ny tillsatt
funktion som Socialt ansvarig samordnare (SAS). I samband med revideringen
gjordes även en del förtydliganden och förenklingar i riktlinjen.

Beslutsunderlag
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10, § 204
Tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förslag till reviderad riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) föreslår beslut enligt förslag.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När ärendet är färdigbehandlat i kommunstyrelsen skickas
beslutet till
För kännedom
Malin Eklund, Verksamhetschef Vård och Stöd
Anna-Lena Bryntesson, MAS
Britta Hedén, SAS
För åtgärd
Anna Bryntesson, Kommunsekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 213 Avgifter Vård och stöd
Diarienummer: KS/2020:321

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget lämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsen förordar följande:






5.2. Efter samråd med kommunjurist eventuellt tydliggöra vad som gäller för
medborgare i andra länder.
7.5 och 13.2 Avseende uppsägningstid av hyreskontrakt vid dödsfall förordas
alternativ A bland föreslagna ändringar.
7.6 Förtydligande att vid övergång till sen palliativ vård kan matkostnad
reduceras med anledning av att den enskilde enbart äter enskilda måltider eller
inte alls.
9.5 och 10.2 Avseende trygghetslarm förordas alternativ A bland föreslagna
ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöds avgiftshandläggare och central administratör har sett över avgifter, nya
tillägg och revideringar samt riktlinjer för handläggningen. Adjungerade har varit
verksamhetschef och berörda områdeschefer. Information om riktlinjer och
avgiftsnivåer har inhämtats från olika kommuner i Sverige. Föreslagna avgifter ligger
vid jämförelse runt medel av vad kommunerna tar ut av brukaren. Genomgång har
gjorts av samtliga avgifter och justeringar har gjorts så att dessa ligger inom
kommunens självkostnad och/eller följer den nivå som andra aktörer beslutar om (t.ex.
Regeringen, Värmlandstrafik AB, Konsumentverket, Eda Bostads AB
hyresgästföreningen). Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr, en höjning med 300
kr.
Revideringar som föreslås är:





Vissa punkter i riktlinjen förtydligas med att det är kalendermånad som gäller.
Mindre redaktionella justeringar av ord i riktlinjen.
5.2 Förtydligas i riktlinjen om debitering av avgift för hemtjänst vid tillfällig
vistelse i Eda kommun
5.3 Förtydligas i riktlinjen att avgiftsberäkning ska göras på sådant vis som är
mest fördelaktigt för maken/partnern var för sig i respektive boende.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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7.1 och 13.2 Två olika alternativ att ta ställning till avseende uppsägningstid av
hyreskontrakt vid dödsfall.
7.6 Tillägg i riktlinjen om reducering av matkostnad i livets slutskede.
7.9 Tillägg i riktlinjen om hur jämkning av boendekostnad ska ske.
9.1 Tillägg i riktlinjen avseende att om flera personer i hushållet beviljats
samma serviceinsats så ska kostnaden delas på dessa.
9.5 Två olika alternativ att ta ställning till avseende antal avgifter per hushåll
för trygghetslarm.
13.10 och 13.11 Tillägg i riktlinjen om insatsen kontaktperson och
ledsagarservice enligt LSS i syfte att förtydliga att avgift tas ut för
omkostnader i samband med aktiviteter.
En höjning av avgift vid följeslagning av personal till sjukhus, tandläkare,
medicinsk fotvård och sjukgymnastik.
Avgift för telefonabonnemang vid korttidsplats tas bort.

Beslutsunderlag
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10, § 206
Tjänsteskrivelse 2020-11-02
Avgifter inom vård och stöd 2021
Riktlinjer avgifter vård och stöd

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): föreslår beslut enligt förslag.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När beslutet är färdigbehandlat i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige skickas beslutet till
För kännedom
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd
Yvonne Andersson Gran, administratör
För åtgärd
Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 214 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3
Diarienummer: KS/2020:161

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut inom tre
månader för kvartal 3 2020. Rapporten lämnas vidare till kommunfullmäktige för
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens vårdutskott ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för Vård och Omsorg (IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige
rapportera detsamma.
Under tredje kvartalet 2020 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun sex
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Två av dessa beslut har även
verkställts under samma kvartal och två beslut har avslutats utan att verkställas.
Fördelat enligt nedanstående:
SoL Individ- och familjeomsorg 3 st (varav 2 st avslutats), SoL Omsorg om personer
med funktionsnedsättning 1 st (varav 1 st verkställts), SoL Äldreomsorg 1 st (varav 1
st verkställts) och LSS Omsorg om personer med funktionsnedsättning 1 st.
Rapporter för kvartal 3 2020 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10,§ 205
Tjänsteskrivelse 2020-11-04

När ärendet är färdigbehandlat i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige skickas beslutet till
För kännedom
Malin Eklund
Yvonne Andersson Gran
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 215 Kommungemensam sammanträdesplan 2021
Diarienummer: KS/2020:303

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att den
kommungemensamma sammanträdesplanen 2021 godkänns.
Sammanträden äger rum på följande datum och tider:
Kommunfullmäktige kl 19.00: 27/1, 24/2, 24/3, 14/4, 19/5, 16/6, 25/8, 15/9, 13/10.
17/11 och 15/12.
Kommunrevisorerna kl 9.00:.14/1, 11/2, 11/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 2/9, 30/9, 28/10 och
2/12.
Kommunstyrelsen kl 13.00:.13/1, 10/2, 10/3, 31/3, 5/5, 31/5, 30/6, 1/9, 29/9, 25/10,
och 1/12.
Myndighetsnämnden kl 13.00: 1/2, 22/3, 26/4, 24/5, 21/6, 23/8, 27/9 och 22/11.
Kommunstyrelsens allmänna utskott kl 13.00: 13/1, 18/1, 10/2, 15/2, 8/3, 31/3, 12/4,
5/5, 10/5, 31/5, 7/6, 30/6, 16/8, 1/9, 6/9, 29/9, 4/10, 25/10, 8/11, 1/12 och 6/12.
Bokslutsberedning: 4/3.
Budgetberedning: 3/5, 4/5 och 6/5.
Kommunstyrelsens bildningsutskott kl 13.00: 20/1, 17/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 18/8,
8/9, 6/10, 10/11, och 8/12.
Kommunstyrelsens vårdutskott kl 9.00: 19/1, 16/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 17/8, 7/9,
5/10, 9/11 och 7/12.
Kommunstyrelsens serviceutskott kl 13.00: 21/1, 18/2, 11/3, 15/4, 12/5, 10/6, 19/8,
9/9, 7/10, 11/11 och 9/12.
Folkhälsorådet kl 13.00: 25/1, 26/4, 20/9 och 15/11.
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kl 14.00: 16/3, 15/6, 14/9 och 30/11.
Eda Bostads AB kl 13.00: 27/1, 3/3, 26/5, 22/9 och 8/12.
Eda Energi AB kl 10.00: 15/3, 27/5, 16/9 och 16/12.
Valfjället Skicenter AB kl 16.00: 28/1, 18/3, 28/5, 23/9 och 14/12.
Bolagsstämmorna äger rum i samband med bolagens sammanträden i maj.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
I styrdokumentet 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 2021 för samtliga politiska organ och
samordnat dessa så att inte sammanträden kolliderar.
Ärendet återremitterades 2020-11-03, § 198 från kommunstyrelsen för korrigering av
sammanträden som kolliderar med regionens sammanträden. Avstämning har nu skett
varför nytt reviderat förslag lämnas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-27
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03, § 198
Tjänsteskrivelse 2020-10-26

Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga politiker
Alla anställda
För åtgärd
Webbansvarig

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 25 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01

§ 216 Redovisning obesvarade motioner
Diarienummer: KS/2020:35

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att:
Följande motioner är obesvarade 2020-11-24:








2016-86 Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för avfallshantering.
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-11-27 i avvaktan på
utredning om ny avfallstaxa.
2019-267 Motion – en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som kan
försäljas Ärendet handläggs av Skogskommittén.
2020:190 Motion om socialt ansvarsfull upphandling. Handläggs inom
kommunledningsstaben.
2020:284 Motion om inställelseavgift vid sotning och kontroll av
rökkanaler. Handläggs inom räddningstjänsten.
2020:330 Motion om SMARTIS för äldre – aktiviteter på våra särskilda
boenden Nyinkommen motion som handläggs inom vård och stöd.
2020:334 Motion om ändrad delegationsordning rörande vissa
personalärenden. Nyinkommen motion som handläggs inom
kommunledningsstaben.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-24

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschefer
För åtgärd
Kommunchefen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 217 Redovisning obesvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2020:36

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att:
Följande medborgarförslag är obesvarade 2020-11-24:
•
•
•
•
•
•

2018-233 Medborgarförslag — sommarrodelbana i Valfjället. Ärendet
återremitterades på allmänna utskottets sammanträde 2019-03-14.
2020:133 Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans skolgård.
Handläggs inom bildning.
2020:250 Medborgarförslag angående övergångsställe i Skönnerud,
Koppom. Behandlades av serviceutskottet 2020-11-17.
2020:253 Medborgarförslag om att andra aktörer bör sköta tvätt och städ
inom vården. Handläggs inom vård och stöd.
2020:280 Medborgarförslag gällande rastgård för hundar. Behandlades av
serviceutskottet 2020-11-17.
2020:315 Medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör.
Nyinkommet medborgarförslag handläggs inom vård och stöd.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning § 33.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-24

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef vård och stöd
Skolchefen
Kommunchefen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 218 Redovisning av kommunstyrelsens ej
verkställda beslut
Diarienummer: KS/2020:187

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att ha tagit del av
redovisningen av ej verkställda beslut.
Följande beslut är ej verkställda från tidigare redovisningar:








2019-01-29, § 26 Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt
verksamhetsbidrag – beslut: Kommunstyrelsen är positiva till ett
verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland. Det finns ett intresse
från förvaltningen att ta del av de utbildningspaket som erbjuds till lärare via
Ung Företagsamhet. Verksamhetschef Bildning får i uppdrag att göra en plan
för genomförande av projekt Ung Företagsamhet. Ej verkställt, uppskjutet pga
Corona.
2019-04-23, § 99 Uppdrag översyn klimatstrategi – beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunförvaltningen att ta fram en
ny Klimatstrategi för Eda kommun. En första avstämning av arbetsläget sker
vid allmänna utskottets sammanträde i september 2019. Ärendet lyfts för
politiskt beslut i kommunfullmäktige december 2020.
2019-06-25, § 155 Förvaltning av kommunens skog – beslut: Förvaltningen
får i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Förvaltningen
får i uppdrag att ta fram styrdokument för kommunens skogsförvaltning. I
anslutning till budgetprocessen för kommande år anges en målsättning för
överskottet av skogsförvaltningen. Arbete pågår och kommer att färdigställas
under hösten 2020.
2019-12-17, § 249 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning –
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av
delegationsordningen vad gäller vård och stöds verksamhetsområde. Arbetet är
förenat pga Corona.

Följande beslut under perioden januari-juni är inte verkställda


2020-02-04 § 1 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen
(GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning
av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger
förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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förbättringsförslag. Lyft i dataskyddsgruppen att förbättringsförslagen ska
åtgärdas men kommer att lyftas igen med tydligare krav på återrapportering
att förbättringsförslagen har blivit utförda.
2020-02-04 § 15 Samverkansavtal tillnyktringsenheten – beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal från Värmlands läns
Vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tillnyktringsenheten vid
Centralsjukhuset i Karlstad. Inväntar påskrivet avtal till diariet.
2020-04-28 § 80 Yttrande till revisorerna gällande granskning av
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre – beslut:
Kommunstyrelsen lämnar följande svar till kommunrevisorerna genom att
inleda med revisorernas rekommendationer och därefter kommunstyrelsens
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.
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
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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 IT-verktyget 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.
Resurserna som skulle ha arbetat med föreslagna åtgärder har arbetat
förebyggande med covid-19. Arbetet kommer att starta upp under 2021.
2020-04-28 § 88 Svar angående granskning av kommunens
näringslivsarbete – beslut: 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
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. Strategin ska upp i Allmänna utskottet 9 december.
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Handlingsplanen påbörjad men slutförs när strategin är godkänd.
Handlingsplan förhoppningsvis klar i januari. Uppföljning av
Näringslivsenheten sker redan nu varannan månad i AU och avstämningar
med Anders och Johanna sker varje vecka.
2020-06-02 § 92 Omföring av investeringsmedel 2020 för byggnation av
solskydd vid förskolor. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att 500 000 kronor
omföres från projekt 1274 Tillbyggnad och tak Morokulien till solskydd för
förskolor. Ej helt klart.
2020-06-02 § 95 Inriktningsbeslut samt utarbetande av
kulturhandlingsplan för barn och unga 2020-2025. Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Musikskolan i uppdrag att i samverkan med
kultur- och fritidsavdelningen utreda de ekonomiska och organisatoriska
förutsättningarna för att genomföra insatser enligt angivna delmål och/eller
kompletterande insatser i syfte att bredda inriktningen av nuvarande
Musikskolans verksamhet till att innefatta fler kulturyttringar. Utifrån detta
formulera förslag till Kulturhandlingsplan för barn och unga i Eda kommun för
perioden 2020-2025. Ej klart - utredning påbörjad.
2020-06-23 § 124 Detaljplanering Svensk-Norsk Polisstation i Morokulien.
Beslut: Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Polisstation vid
Morokulien och Eda kommun inleder snarast planarbete för ny detaljplan.
Detaljplanen ska tas fram med ett utökat förfarande med hänsyn till
kommunens översiktsplan.
Arbetet skall ske i nära samråd med Eidskogs kommune och
Polismyndigheterna i båda länderna. Inväntar respektive länders politiska
beslut

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 genomförde kommunrevisorerna en granskning av kommunens kontroll
av att politiska beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkställs. Utifrån
denna granskning har rutinerna skärpts då kommunfullmäktige sedan tidigare tar del
av ej verkställda beslut. Därför har denna rutin nu också införts för kommunstyrelsens
beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Justerandes signaturer
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För åtgärd
Skolchefen
Kommunchefen
Verksamhetschef vård och stöd
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§ 219 Redovisning av kommunfullmäktiges ej
verkställda beslut
Diarienummer: KS/2020:34

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att ha tagit del av
redovisningen av ej verkställda beslut.
Följande beslut är ej verkställda från tidigare redovisningar:










2017-06-14, § 89 Strategisk plan, budget och verksamhetsplan 2018-2020 –
beslut: Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta fram nya
ägardirektiv till de kommunala bolagen. Arbete pågår med uppdraget i första
hand med Eda Bostad. Nya ägardirektiv lyfts till allmänna utskottet i december
2020.
2018-02-21, § 21 Svar på revisorernas grundläggande granskning 2017 –
beslut: - En långsiktig riskanalys saknas. Kommunchefen kommer att ges i
uppdrag att komma med förslag på hur en sådan kan göras. Arbete pågår. I
budgetprocessen redovisas de kommande tre årens kostnader och intäkter och
detta ger en bakgrund till beslut för kommande budgetår.
- Utskotten följer varje månad upp de olika målen för verksamheten. I
fortsättningen kommer den uppföljningen att sammanställas i ett dokument till
kommunstyrelsen. På kommunstyrelsen kommer varje gång några av målen att
belysas och diskuteras. Vissa av målen är bara mätbara en gång per år medan
andra kan mätas mer regelbundet. Detta sker i dagsläget i varierande grad,
samt en gång varje år i årsredovisningen.
2019-07-03, § 91 Förprojektering av demensboende i Charlottenberg –
beslut: Kommunfullmäktige beviljar 300 tkr till förprojektering av ett
demensboende i Charlottenberg. Teknisk konsult ritar och gör underlag för
upphandling av nybyggnation/ombyggnation av demensboende.
2019-10-09, § 122 Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 – Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
och uppdrar till Räddningstjänsten att ta fram en handlingsplan för
identifierade åtgärder. Framtagande av handlingsplaner är planerat till hösten
2020.
2019-10-09, § 127 Svar på motion – förslag till upphandling av
skogsförvaltningen – Beslut: Motionen bifalles. Kommunen ska genomföra
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en upphandling för skogsförvaltningen. Arbete pågår, upphandling kommer att
ske under hösten 2020.
2019-12-11, § 149 Budget 2020 – Beslut:
-Förvaltningen ges ett utredningsuppdrag för att trygga kompetens och skapa
ekonomiskt utrymme, gällande samverkan med annan/andra kommun/er inom
områdena personal (HR), IT samt myndighetsnämndens verksamhet.
Utredningsuppdraget tidsbegränsas till juni 2020, samt delredovisas efter tre
månader. Arbete pågår då samverkan har påbörjats och en delredovisning
ägde rum under våren, arbetet är delvis försenat pga Corona. Årjäng kommun
har rekryterat en kommunjurist som både Arvika och Eda kommun kan nyttja.

 2019-12-11 Motion – gatubelysning i Eda Glasbruk – Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles med önskemålet om att
göra en översyn av möjligheterna att bygga ihop gatubelysningen längs
Glasbruksvägen. Utredning pågår av Teknik i Väst AB. Ärendet lyfts i
budgetberedningen.
Följande kommunfullmäktige beslut januari-juni 2020 är inte verkställda:





2020-02-19 § 15, Säkerhet och skötsel av kommunala badplatser. Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga samarbetsavtal avseende
skötsel och tillsyn av de tidigare B-badplatserna. Arbete kvarstår teckna
erforderliga samarbetsavtal avseende skötsel och tillsyn av de tidigare Bbadplatserna, men arbetet pågår
2020-04-21 § 50 Svar på medborgarförslag – Dagliga aktiviteter med
ledare, förbättra matupplevelsen och fler sällskapsrum på särskilda
boenden. Beslut: Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är
besvarat, och ger verksamheten i uppdrag att se över de aktiviteter på särskilda
boenden som erbjuds i syfte att utveckla och ge de boende en aktiv och
meningsfull tillvaro i Gemenskap med andra eller utifrån individuella
önskemål. Maten; Från och med vecka 6 2020 kommer det att erbjudas fler
maträtter att välja på inom kommunens särskilda boende.
Sällskapsrummet; Verksamheten ska ta önskemålet i beaktande vid framtida
utveckling av kommunens särskilda boenden. Pga Corona har inte
verksamheten kunnat verkställa beslutet.
2020-04-21 § 51 Värmeförsörjning förskolan Droppen. Beslut: uppdra åt
förvaltningen att tillse att förskolan Droppens värmeförsörjning säkerställs
from 2020-10-01. Utredning pågår om värme och verksamhet.
2020-04-21 § 52 Svar på motion förbättring av utemiljön vid
Gärdesskolan. Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och
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uppdra åt förvaltningen att lämna förslag på utformning utifrån de framtagna
önskemålen samt att beräkna investeringskostnaden för detta förslag. En grupp
är tillsatt för att planera och ta fram ett förslag på utrustning av utemiljön vid
Gärdesskolan samt Gärdeshallen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska förvaltningen i juni och december
redovisa ej verkställda beslut. Förvaltningen har tagit fram en redovisning av beslut
tagna under perioden första halvåret 2020 som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-11-27

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchefen
För åtgärd
Kommunchefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 220 Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-01
Diarienummer: KS/2020:332

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2020-12-01.
Beslut i allmänna utskottet
2020-11-03
§ 118 Begäran från stiftelsen Glaskogens Naturreservat om förlusttäckningsbidrag
2020 samt ställningstagande kring framtida investeringar
2020-11-13
§ 122 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Värmlands läns Kalkningsförbund 2020
§ 128 Fördjupad utredning Värmlandsbanan - dubbelspår Kristinehamn- riksgränsen
§ 129 Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland
Beslut inom kommunledningsstaben
Kommunchefens delegationsbeslut 2020-11-01—2020-11-27
Beslut i bildningsutskottet
2020-11-09
§ 50 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan 2020
Beslut inom verksamhetsområde bildning
Skolchefen IE beslut 2020-10-21- 2020-11-18
Beslut i serviceutskottet
2020-11-17
§ 103 Upprättande av optionsavtal för del av Åmotfors 2:81
Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Verksamhetschef samhällsbyggnad JEE delegationsbeslut 2020-11-23
Integrationssamordnare AV delegationsbeslut 2020-10-21-2020-11-20
Utredare/beställare CW delegationsbeslut 2020-11-01--2020-11-30
Justerandes signaturer
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Beslut i vårdutskottet
2020-10-29
§ 202 Ansökan om vård enligt §§ 1 och 2 LVU
§ 203 Yttrande till Kammarrätten gällande ansökan om vård enligt 1 § och 2 § LVU
2020-11-10
§ 207 Utdelning ur Karin och Henning Erikssons stiftelse
§ 213 Ansökan om bostadsanpassning
§ 215 Omplacering av vuxen familjehemsplacering 4 kap 1 § samt 6 kap 6 § SoL
§ 216 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU
§ 217 Beslut om hemlig vistelseort enligt § 14 2 st p2 LVU
§ 218 Beslut om umgängesförbud enligt 14 § 2st p1 LVU
§ 219 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU
§ 220 Beslut om hemlig vistelseort enligt § 14 2 st p2 LVU
§ 221 Beslut om umgängesförbud enligt 14 § 2st p1 LVU
§ 222 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 223 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 224 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
§ 225 Övervägande av vård vid placering jml 13 § LVU
§ 226 Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU
§ 227 Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU
§ 228 Beslut om placering enligt 4 kap. 1 § och 6 kap. 1 § SoL
§ 229 Beslut om placering enligt 4 kap. 1 § och 6 kap. 1 § SoL
§ 230 Komplettering av vårdplan i samband med ansökan om vård enligt §§ 1 och 2
LVU
§ 231 Överklagan gällande ansökan om personlig assistans enligt LSS 9:2
Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd
LSS-handläggare IS delegationsbeslut 2020-03-01 -2020-11-23
Biståndsbedömare MG delegationsbeslut 2020-10-01 - 2020-11-23
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Avgiftshandläggare ANG delegationsbeslut 2020-10-01--2020-10-31
Biståndsbedömare AJ delegationsbeslut 2020-10-24 -2020-11-19
Biståndsbedömare ALBF delegationsbeslut 2020-10-21 - 2020-11-19
Socialt ansvarig samordnare BH delegationsbeslut 2020-09-29 -- 2020-11-03
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2020-10-01 - 2020-10-31
Extern delegation genom avtalssamverkan
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner
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.
Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-24

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-
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§ 221 Meddelanden till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-12-01
Diarienummer: KS/2020:331

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden:
•
•

Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2020-10-14
Sammanträdesprotokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2020-11-20

Sammanfattning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-24

Beslutet skickas till
För kännedom
För åtgärd
-

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 39 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01

§ 222 Revidering av arvodesreglementet för
förtroendevalda
Diarienummer: KS/2020:343

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat arvodesreglementet för förtroendevalda godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet om revidering av
arvodesreglementet. Revideringen handlar dels om ett förtydligande av
årsarvodesutbetalning till vice ordförandena i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Presidiet har föreslagit att både 1:e vice och 2:e vice ordförande
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska arvoderas med ett årsarvode.
Ett förtydligande har också föreslagits vad gäller arvoden till lekmannarevisorer och
dess närvaro vid möten för bolagsstyrelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-27
Reviderat arvodesreglemente

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalavdelningen
För åtgärd
Kommunsekreteraren
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