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§ 137 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
för juni månad 2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsutskottets och serviceutskottets ekonomi redovisas muntligt under 
kommunstyrelsens sammanträde.

Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för juni månad 
2022. 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.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal)

Budget till och med juli 21 674

Redovisning till och med juli 21 950

Avvikelse till och med juli - 276

Procent av budget 101,3 %

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-15 § 90
Uppföljning KLS juni juli 2022-08-15

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med juni månad 2022 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska 
planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet.

Tillförordnad chef redovisar kort de ekonomiska siffrorna samt 
verksamhetsuppföljning.

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal)
Budget till och med maj 1 770,9

Redovisning till och med maj 2 604,4

Avvikelse till och med maj - 833,5

Procent av budget 147%

Verksamhetsuppföljning
Miljöskydd

 Ett klagomål angående omledning av avloppsspillvatten.
 En förfrågan om mellanlagring av trädgårdsavfall.
 Information om att kommunen/TiVAB eventuellt vill använda biodammen i 

tallmon för slutpolering.
 Beslut om avslut samt debitering i ett ärende gällande asfalten.
 Informationsmöte avseende deponigas samt lakvattenhantering Lunden.
 Information om användning av avfall för anläggningsändamål i två platser.

Avlopp
 Fortsatt arbete med slutrapportering av LOVA.
 Sju avloppstillstånd beviljade.
 Ett platsbesök.

Hälsoskydd
 Fem registrerade komposter.

Comfact Signature Referensnummer: 48580SE



Sida 6 (28)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-14

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Livsmedel
 Länsträff.
 FörRätt demo e-tjänst för registreringar.
 Klagomål – avsaknad av personal WC, avfallshantering
 Kontroll av en förskola och en restaurang.
 Registrering av restauranger.
 Skrivelse angående matavfallshantering.
 Kontroll av vattenverk tillsammans med Karlstad.

Miljöövervakning, LONA 
 Luftrapportering – objektiv skattning av luftkvalitén i kommunen genomförs. 

Kommunen är skyldig att minst göra en objektiv skattning av kommunens 
luftkvalitet varje år för att uppskatta om värden ligger under satta gränsvärden. 
Rapporten ska skickas in senast den 15 juni varje år.

Bygglov o Tillsyn
 Imkanal på en restaurang är ombyggd och godkänd enligt kontrollplan. 

Förhoppning finns att fler verksamheter ska kunna uppfylla regelverket och 
brandkraven samt att vi har en tydligare arbetsrutin i denna typ av ärenden.

 Många bygglov och anmälningar kommer in samt flera ärenden som söker 
start- och slutbesked.

 Beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus har upphävts av 
Länsstyrelsen. Beslutet överklagades av sökanden och överklagandet har nu 
avslagits från Mark- och Miljödomstolen. Sökanden har ej överklagat till 
Mark- och Miljödomstolen.

 Överklagande till Länsstyrelsen gällande: Beslut om åtgärdsföreläggande för 
olovlig åtgärd; Beslut om avslag för strandskyddsdispens för nybyggnation av 
bostadshus; och Beslut om negativt förhandsbesked.

 Padelbanan i Valfjället har tagit i bruk efter slutbesked. Ärende avseende 
byggsanktionsavgift kommer påbörjas.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-06-20 § 50

Beslutet skickas till
För kännedom
Myndighetsnämnden
För åtgärd
-
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§ 139 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter juli månad 2022 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefer för vård och stöd samt individ. och familjeomsorgen redovisar 
kort ekonomi och verksamhet efter sommarperioden. Statsbidragen är inte redovisade, 
vilket ger ett bättre resultat. 

Socialnämnden tog tidigare del av och godkände den ekonomiska uppföljningen efter 
juli 2022. Ekonomichef redovisade det ekonomiska läget efter juli 2022 för respektive 
område inom vård och stöd samt för Individ- och familjeomsorgen. 

Resultatet visar en negativ avvikelse på 6 668 000 kronor efter juli 2022 för vård och 
stöd samt en positiv avvikelse på 1 367 000 kronor efter juli 2022 för Individ- och 
familjeomsorgen. 

Inom vård och stöd har sommarersättning utgått för semesterpass under sommaren, 
eftersom verksamheten inte har haft tillräckligt med vikarier. Verksamhetschef och 
personalchef kommer att göra en totalredovisning av kostnaden för semesterpass 
jämfört med kostnaden för vikarier.  

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-08-16 § 149

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
För åtgärd
-
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§ 140 Kompetensförsörjningsstrategi
Diarienummer: KS/2022:177

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kompetensförsörjningsstrategin enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Eda kommun liksom resten av landet står inför stora utmaningar gällande 
kompetensförsörjning. För att möta dessa utmaningar och för att kunna uppnå 
kommunens mål och visioner behöver kommunens arbete med kompetensförsörjning 
vara strategisk, strukturerat och långsiktigt. Kompetensförsörjningsstrategin är ett 
övergripande styrdokument som beskriver vilka framtida utmaningar kommunen står 
inför samt hur dessa bör bemötas. Strategin ger ledning, pekar ut riktningar och anger 
prioriteringar för att verksamheterna ska uppnå den kompetensnivå som krävs för att 
utföra verksamhetens uppdrag.

Kompetensförsörjningsstrategin och därefter framtagna verksamhetsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner med tillhörande aktiviteter ska integreras i framtida 
budgetarbete. Till dess ryms den i befintlig budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 166 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-15 § 91
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-08-11
Förslag till kompetensförsörjningsstrategi 2022-08-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Fackliga organisationer
För åtgärd
Verksamhetschefer
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§ 141 Revidering av renhållningstaxa gällande 
slamtömning
Diarienummer: KS/2022:229

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar renhållningstaxa Eda kommun. Punkt 3.1, lydelse för 
uttag av framkörningsavgift ersätts av följande:

”Framkörningsavgift får tas ut om slamtömning inte kunnat utföras på grund av 
exempelvis hinder som föremål eller fordon i vägen, föremål på brunnslocket, 
brunnslock som inte kunnat hittas, tungt brunnslock, buskage som inte röjts, vägbom 
eller otillfredsställande halkbekämpning.”

Sammanfattning av ärendet
Eda kommuns renhållningstaxa version kommunfullmäktige 2020-06-16, § 84 punkt 
3.1 föreslås att ändras avseende lydelse för framkörningsavgift. Detta för 
andmålsenliga förutsättningar för avgiftsuttag vid utebliven slamtömning, där kunden 
brustit i sitt ansvar att hålla tömningspunkten tillgänglig. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 167
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-08-18 § 58
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-07-08
Förslag till Renhållningstaxa 2020-06-16 

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Renhållningschef Teknik i Väst AB

För åtgärd
Utredare vid Teknik i Väst AB

Comfact Signature Referensnummer: 48580SE



Sida 10 (28)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-14

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 142 Miljöbedömning av avfallsplan för Eda kommun
Diarienummer: KS/2022:219

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den avfallsplan som är under framtagande för Eda 
kommun inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet
En ny avfallsplan är under framtagande för Eda kommun, gemensamt med Arvika 
och Årjängs kommuner. Vid framtagande av kommunala avfallsplaner ska alltid en 
bedömning av miljöpåverkan göras och det bör göras i ett tidigt skede. 

Baserat på befintligt arbetsmaterial som innefattar en lista med potentiella åtgärder 
inom avfallsplanens ram, bedöms avfallsplanen inte innebära en betydande 
miljöpåverkan. Samråd i frågan, har hållits med Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige föreslås att fatta beslut om att avfallsplanen inte bedöms 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 168
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-08-18 § 59
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-06-20
Avfallsplan, bilaga handlingsplan, arbetsmaterial 2022-06-13
Länsstyrelsens yttrande avseende betydande miljöpåverkan eller ej för avfallsplan 
2022-06-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Renhållningschef Teknik i Väst AB

För åtgärd
-
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§ 143 Svar på motion - Upphäv Eda kommuns 
vindbruksplan
Diarienummer: KS/2022:61

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen att upphäva Eda kommuns vindbruksplan.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Annika Hugne (C) och Sylvia Jonasson (C) i 
handläggningen i detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom till kommunfullmäktige 24 januari 2022. Motionärerna menar att 
förutsättningarna har förändrats på flera sätt sedan kommunens vindbruksplan antogs 
2015. Bland annat framför motionärerna att det nu projekteras för högre verk än vad 
som beskrivs i vindbruksplanen samt att planens miljökonsekvensbeskrivning bör 
anses föråldrad då denna avgränsas till år 2025, medans projektet Björnetjärnsberget 
förväntas som tidigast bli utbyggt 2028. Vidare ger motionärerna exempel på 
konsekvenser gällande synlighet, blinkande ljus, buller, skuggeffekt och påverkan på 
Eda kommuns attraktivitet samt påverkan på grannkommuner i Norge. Motionärerna 
föreslår med anledning av detta att Eda kommuns vinbruksplan upphävs.

Samhällsbyggnad har i uppdrag att bereda motionen inför politiskt beslut, 
sammanfattningsvis konstateras följande:

 Kommunen har inte gjort några absoluta ställningstaganden avseende 
begräsningar för maximal höjd på vindkraftverk i vindbruksplanen. 

 Vindbruksplanens miljökonsekvensbeskrivning avgränsas i tid till år 2025 och 
är idag fortsatt aktuell. I vinbruksplanen görs gällande att vissa frågor kan 
bedömas bättre i samband med tillståndsprövning av verksamheter eller 
åtgärder, ex. inom ramen för vindkraftprocesser där projektörer ska ta fram 
mer detaljerade och projekt-specifika miljökonsekvensbedömningar.

 Vid storskaliga vindkraftsutbyggnader är intresseavvägningar mer eller mindre 
en förutsättning. Människors hälsa, säkerhet och andra särskilda intressen får 
dock inte avvägas, därav föreligger krav på projektörer att följa riktvärden för 
bl.a. buller, skuggeffekter etc. och genomföra utredningar som krävs för detta. 
Därigenom hanteras den oro som motionärerna anser sig känna kring detta. 

 I ett enhälligt beslut 2015-05-27 § 68 antog Kommunfullmäktige 
vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
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Samhällsbyggnad bedömer att det saknas anledning att upphäva den kommunala 
vindbruksplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 169
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-29 § 78
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-02
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 16
Motion – Upphäv Eda kommuns vindbruksplan 2022-01-24
Kommunala vindbruksplanen 2015-07-07
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-05-27 § 68

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
-
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§ 144 Svar på motion - Att valfriheten att lämna avfall 
för glesbygd samt sophämtning för sommarstugor ska 
gälla i Eda kommun samt att dessa ska befrias från 
avgifter
Diarienummer: KS/2022:117

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen gällande valfriheten att lämna avfall för 
glesbygd samt sophämtning för sommarstugor ska gälla i Eda kommun samt att dessa 
ska befrias från avgifter som besvarad.

Reservation
Uno Hultman (SD), Stefan Nilsson (SD), Johnny Renström (SD) och Per-Olof 
Larsson (SD) reserverar sig till förmån för Uno Hultmans förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 22 mars en motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna.
Renhållningen i dagsläget upplevs inte vara anpassad efter människors behov och 
önskemål. Motionären anser att valfriheten att lämna avfall för glesbygden samt 
sophämtning för sommarstugor även ska gälla Eda kommun samt att dessa ska befrias 
från avgifter. Det önskats också besked hur Eda kommun har rätt att ta ut avgift för 
icke utfört arbete.

Eda kommuns invånare betalar för renhållningstjänsterna genom renhållningstaxan. 
Taxan är uppdelad i en grund- och hämtningsavgift där grundavgiften täcker 
kostnader för drift och underhåll av till exempel Lundens deponi och 
återvinningscentral, fakturering och kundtjänst. Hämtningsavgiften täcker kostnader 
som är kopplade till sophämtning vid fastighetsgränsen. Renhållningstaxan är 
utformad för att främja miljönyttan och samtidigt ge så god service som möjligt för 
kommunens invånare. Det finns inom vissa ramar möjlighet till olika dispenser som 
främst innebär en ändring av hämtningsavgiften. Om det uppstår behov av undantag 
som inte uttalats i renhållningsföreskrifterna, prövas och handläggs detta av Miljö- 
och byggavdelningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 170
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-08-18 § 61
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-07
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 §77
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Motion - Att valfriheten att lämna avfall för glesbygd samt sophämtning för 
sommarstugor ska gälla i Eda kommun samt att dessa ska befrias från avgifter 2022-
03-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Utredare/ Beställare
Miljöutvecklare Teknik i Väst AB
För åtgärd
-
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§ 145 Svar på motion - Att Eda kommun med Tull, 
Polis och Region uppvaktar berörd myndighet med 
krav att resandetåg stannar vid gränsstationen för av- 
och påstigande
Diarienummer: KS/2022:70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionärens syn på att möjliggöra mer resande 
med tåg till Oslo och Stockholm och att Eda kommun därför återkommande, enskilt 
eller tillsammans med andra fortsatt förordar fler stopp vid befintliga stationer och 
andra kapacitetshöjande åtgärder.

Motionen anses därmed som besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motionären menar att Eda kommun tillsammans med Tull, Polis och Region 
Värmland uppvaktar regering, Trafikverket, SJ eller annan berörd myndighet med 
kravet att alla resandetåg ska stoppa vid gränsstationen för av- och påstigande, både 
för resande privatpersoner och gränskontrollerande tjänstepersoner.

Eda kommun delar motionärens syn på att möjliggöra mer resande med tåg till Oslo 
och Stockholm.

Värmlandsbanan är dock en av Sveriges mest trafikerade järnvägar och regeringens 
senaste förslag till fördelning av medel fanns det tyvärr inga medel till olika 
kapacitetshöjande åtgärder. Det är möjligt att kravet på att alla tåg skall stanna kan 
uppfattas som ett alltför kategoriskt krav vilken kan försvåra dialogen om flera stopp.

Eda kommun bör därför återkommande, enskilt eller tillsammans med andra fortsatt 
förorda fler stopp vid befintliga stationer och andra kapacitetshöjande åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 172
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-29 § 81
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-15
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 36
Motion - Att Eda kommun med Tull, Polis och Region uppvaktar berörd myndighet 
med krav att resandetåg stannar vid gränsstationen för av- och påstigande 
privatpersoner och gränskontrollerande tjänstemän 2022-02-03
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Kommunchef
För åtgärd
-
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§ 146 Svar på motion - Att Eda kommun avsätter eller 
öronmärker en viss summa för direkt trivselhöjande 
åtgärder på landsbygden
Diarienummer: KS/2022:71

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige hanterar motionens förslag i kommande årsbudgetprocess. 
Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motionären menar att Eda kommun (i detta fall budgetberedningen) avsätter eller 
öronmärker en viss summa av driftbudgeten årligen för direkt trivselhöjande åtgärder 
på landsbygden, exempelvis 0,2–0,3 %, motsvarande innebär 1,2 till 1,8 miljoner 
kronor.

Kommunen ger redan idag bidrag som till stor del kommer landsbygden till del. En 
ökad attraktivitet för kommunen med dess landsbygd är viktigt för inflyttning och att 
medborgare väljer att bo kvar. Satsningar på detta är punkter som bör hanteras i 
kommande års budgetarbete. Motionärens förslag kan därvid tas tillvara.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 173
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-29 § 82
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-15
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 37
Motion - Att Eda kommun avsätter eller öronmärker en viss summa för direkt 
trivselhöjande åtgärder på landsbygden 2022-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Kommunchef
För åtgärd
-
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§ 147 Allmänhetens frågestund
Diarienummer: KS/2022:38

Kommunfullmäktiges beslut
Ingen fråga lyfts, då ingen fråga inkommit till allmänhetens frågestund.

Sammanfattning av ärendet
Folkbokförda i kommunen har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa frågor vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra ämnen som är av 
allmänt intresse och som handläggs inom den kommunala verksamheten. Frågorna får 
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktiges arbetsordning 
reglerar hur allmänhetens frågestund ska genomföras.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 148 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2022:55

Kommunfullmäktiges beslut 
Ingen information delgavs.

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 149 Kommunalt partistöd
Diarienummer: KS/2021:246

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningarna och beviljar samtliga partier 
partistöd.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 4 § 29–32 har kommuner rätt att ge partistöd till de 
politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Detta för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin.

Kommunfullmäktige fastställde 2021-04-14 § 59 bestämmelser för kommunalt 
partistöd som reglerar hur partistödet ska betalas ut till representerade partier i 
kommunfullmäktige.

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts 
till att stärka sin ställning i den kommunala demokratin och till politisk verksamhet 
med anknytning till Eda kommun. Den skriftliga redovisningen ska gälla perioden 1 
januari -31 december och inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 175
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-07-01
Redovisning av kommunalt partistöd - Liberalerna Eda 2022-07-01
Redovisning av kommunalt partistöd - Hela Edas Lista 2022-07-01
Redovisning av partistöd – Kristdemokraterna, 2022-06-30
Årsmötesprotokoll 2022, Redovisning av partistöd 202, Verksamhetsberättelse 2021 
Sverigedemokraterna 2022-06-30
Redovisning av partistöd - Arbetarpartiet socialdemokraterna, 2022-06-28
Eda Arbetarkommun Årsmöte 2022-03-30
Eda Socialdemokratiska Arbetarekommun verksamhetsberättelse för 2021, 2022-06-
20
Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Eda för verksamhetsåret 2021, 
2022-06-21
Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Eda för verksamhetsåret 
2021, 
2022-06-13
Årsmötesprotokoll 2022 för Moderaterna i Eda inkl. protokoll konstituerande möte 
samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021, 2022-04-06
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Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga partier
För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 150 Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning 
2021
Diarienummer: KS/2022:223

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021, resultat och balansräkningen 
fastställs och Värmlands länsvårdförbund beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Gustafsson (KD) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2021 till Eda kommun för 
godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av ansvarsfrihet. Medlemmar i 
vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands län. Vårdförbundet har till ändamål 
att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende och 
därvid, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som 
anges ibland annat socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 176
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-15 § 86
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-29
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund inkl granskningar och 
revisionsberättelse, 2022-06-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Värmlands läns vårdförbund
För åtgärd
-
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§ 151 Värmlands läns kalkningsförbunds 
årsredovisning 2021
Diarienummer: KS/2022:224

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021, resultat och balansräkningen 
fastställs och Värmlands läns kalkningsförbund beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns kalkningsförbund har översänt årsredovisning 2021 till Eda kommun 
för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av ansvarsfrihet. Värmlands 
Läns Kalkningsförbund (även kallat VLK eller Kalkningsförbundet) är ett förbund 
som bildades som ett samordningsförbund för huvudmän (kommuner) att administrera 
kalkningen inom dessa kommuner. Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans 
med Länsstyrelsen planera och kontrollera kalkningsinsatserna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 177
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-15 § 87
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-29
Revisionsberättelse för år 2021 för Värmlands läns kalkningsförbund 2022-03-28
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns kalkningsförbund 2022-03-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Värmlands läns kalkningsförbund
För åtgärd
-
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§ 152 Arvika - Eda samordningsförbundets 
årsredovisning 2021
Diarienummer: KS/2022:225

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021, resultat och balansräkningen 
fastställs och Arvika-Eda samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Gustafsson (KD) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2021 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
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-08-31 § 178
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-15 § 88
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-29
Arvika Eda samordningsförbund -revisionsberättelse för årsredovisning 2021, 
2022-04-06
Arvika - Eda samordningsförbund - årsredovisning 2021, 2022-03-18

Beslutet skickas till
För kännedom
Arvika-Eda samordningsförbund
För åtgärd
-
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§ 153 Kommunrevisionens granskning av 
styrdokument
Diarienummer: KS/2022:259

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över revisionsgranskningen av styrdokument till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har på revisionernas uppdrag genomfört en granskning kommunens 
efterlevnad av styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att 
kommunövergripande styrdokument används på ett ändamålsenligt sätt.

På Eda kommuns hemsidan finns en sida för kommunens författningssamling, med 
taxor, policys och styrande dokument. Kommunfullmäktige har beslutat om en 
styrdokumentshierarki. Syftet med dokument är att fastställa en definition av vad som 
utgör ett styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för dokumenten 
samt angebeslutsnivå.

För varje dokument ska det enligt uppgift finnas en dokumentansvarig som har det 
yttersta ansvaret för dokumentet. I rollen som chef/specialist inom området ingår 
också att vara dokumentansvarig. Stickproverna visar att det finns dokumentansvariga 
på en stor del av dokumenten, men inte alla. För att säkra aktualitet och relevans för 
styrdokumenten finns det en checklista för framtagande eller revidering av 
styrdokument.

Information om aktuella styrdokument ingår i introduktion för nyanställda. Tanken är 
att både medarbetare och politiker ska hitta dem lätt. Granskningen visar att det finns 
ett behov av att styrdokumenten uppmärksammas mer inom verksamheterna och blir 
en större del av chefsintroduktionen.

När det gäller styrdokumentens relevans har det inom ramen för granskningen 
genomförts en genomgång av styrdokumenten på kommunens hemsida. I den 
granskningen upptäcktes ett antal dokument med datum äldre än fem år.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

 Se över formerna för uppföljning av styrdokument och uppdatera befintliga 
rutiner.
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 Ta fram rutiner för att kunna identifiera målkonflikter mellan övergripande 
mål och befintliga styrdokument.

 Säkerställa styrdokumentens aktualitet och relevans samt att aktuella 
styrdokument finns i författningssamlingen.

 Säkerställa att samtliga styrdokument har en angiven dokumentansvarig.
 Inkludera chefers ansvar för styrdokument inom sitt verksamhetsområde i 

arbetsbeskrivningen.

Beslutsunderlag
KPMG:s granskning av styrdokument på kommunrevisionens uppdrag 2022-08-30
Rapport för granskning av styrdokument 2022-08-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna
För åtgärd
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§ 154 Avsägelse av politiska uppdrag
Diarienummer: KS/2022:258

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns och kommunfullmäktige tackar Hans Nilsson för tiden som 
förtroendevald. Gäller till och med 30 september.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger sig Hans Nilsson oberoende (tidigare 
HEL) uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från politiskt uppdrag 2022-08-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL)
För åtgärd
Länsstyrelsen i Värmland
Personalavdelningen
Kommunsekreterare
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§ 155 Nytt medborgarförslag - Uppgradera en bit av 
elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och cykelväg 
till skolan
Diarienummer: KS/2022:254

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över till kommunstyrelsen medborgarförslaget om att 
uppgradera en bit av elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och cykelväg till skolan 
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 24 augusti. Initiativtagaren 
menar att biten av elljusbanan mellan norra ändan av Skogsvägen och Fridensgatan 
rustas upp med grus och skottas på vintern. Detta för att barnen säkrare skall kunna ta 
sig till skolan och slippa vägarna med mest trafik. Då kan barnen gå/cykla längs med 
Skogsvägen hela vägen fram till Fridensgatan, säkert korsa vägen och ta sig mot 
Långgatan där ett övergångställe finns. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Uppgradera en bit av elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och 
cykelväg till skolan 2022-08-24

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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