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Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 
Datum: 2021-02-24 
Tid: klockan 19:00 - 21:05 
Plats: KS-salen kommunkontoret Charlottenberg 
Paragrafer: §15 - §26 
 

Utses att justera 
Annika Hugne och Dan Säterman 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret Charlottenberg 2021-03-05, klockan 13:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-03-05, klockan 13:00 i kommunkontoret Charlottenberg. 
 

Ordförande:  
 Bo-Inge Nilsson 
 

Justerare:  
 Annika Hugne och Dan Säterman 
 

Sekreterare:  
 Anna Bryntesson 

 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-24. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-03-08. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-03-30. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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Närvarolista 
 

Beslutande 
Gun Andersson (M) ersättare för Jasmine Carlsson (M) 
Hanna Andersson (M) from § 17 (kl 20.00) 
Christer Danielsson (M) ersättare för Mats-Åke Knutsson (M) 
Owe Magnusson (M) 
Johanna Söderberg (C) 
Elsa Badh (C) 
Fredrik Karlsson (C) ej § 16 
Annika Hugne (C) 
Linda Nordling (C) ersättare för Lars-Eric Andersson (C) 
Sylvia Jonasson (C) 
Carl-Olov Sjöstedt (C) 
Ola Dahlström (L) 
Anders Gustafsson (KD) 
Bengt Nilsson (KD) 
Astrid Lillevold (S) 
Hans-Peter Jessen (S) § 15-16 (tom kl 20.00) 
Ersättare saknas för Hans-Peter Jessen § § 17-26 
Ersättare saknas för Jens Ericsson (S) 
Birgitta Eklund (S) 
Dan Säterman (S) 
Monica Aarholdt (S) 
Odd Westby (S) 
Lena Olsson (S) 
Bengt Hansson (S) 
Evy Andersson (S) 
Nicklas Backelin (V) 
Eva Aanerud Karlsson (V) 
Stefan Nilsson (SD) 
Uno Hultman (SD) ersättare för Johnny Renström (SD) 
Ersättare saknas för Per-Olof Larsson (SD) 
Helena Ringstrand (SD) 
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) 
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) 
Mattias Lindgren (Hela Edas Lista) ersättare för Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) 
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) 
Övriga närvarande 
Anders Andersson, kommunchef 
Anna Bryntesson, kommunsekreterare 
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Rebecka Nilsson, utskottssekreterare 
Michael Edvardsson, receptionist 
Kari Staatsen, VD Hilmer Andersson AB § 16 
Fredric Ernstson, projektledare Klara Arkitekter § 15 
Anna-Lena Bryntesson, MAS § 20 
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Parentation 

Med anledning av ledamoten Bo Guldbrandssons bortgång höll ordförande Bo-Inge 
Nilsson ett minnesanförande. Därefter hedrade kommunfullmäktige hans minne med 
en tyst minut. 
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§ 15 Inriktningsbeslut demensboende i 
Charlottenberg 
Diarienummer: KS/2019:216 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Demensboende i Charlottenberg om tre avdelningar, ny undercentral och entré, 
trygghetsboende med tillhörande samlingssal, rivning av gamla panncentralen, 
godsmottagning med mera i enlighet med de skisser som finns i 
beslutsunderlaget. 

2. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är stor brist på demensboende i Eda kommun, Kommunstyrelsen har diskuterat 
behovet av ett framtida centraliserat demensboende enligt inriktningsbeslut som tagits 
i demensutredningen. 

När budgetarbetet startades upp inför 2020 var en utökning av demensboende 
önskvärd redan 2020 vilket inte är genomförbart. Då kommunen inte har egna resurser 
till projektering av ett demensboende så föreslås uppdraget utföras av extern resurs.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11, § 28 
Allmänna utskottets protokoll 2021-01-18, § 7 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-12-22 
Illustration utbyggnadsetapper demensboende (bilaga 1) 2020-11-05 
Skissförslag nya demensavdelningar hus 8 och 9 (bilaga 2) 2020-10-22 
Skissförslag över ombyggnad, demensboende hus 10, västra delen (bilaga 3)  
2020-11-05 
Skissförslag över ombyggnad, demensboende hus 10, östra delen (bilaga 4)  
2020-10-22 
PM Demensboende 2018-12-13 
Demensutredning 2017 2017-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Verksamhetschef vård och stöd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
För åtgärd 
- 
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§ 16 Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 
(Noresunds Herrgård) 
Diarienummer: KS/2011:146 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförandeavtal med tillhörande 
bilagor. Med tillägget att exploatören ska återrapportera till kommunstyrelsen arbete 
med detaljplanen var tredje månad.  

Protokollsanteckning  
Sverigedemokraterna anser att det troligen är olagligt att göra sådana affärer med 
skattebetalarnas pengar. Orsak. Kommunens påstående att värderingen av Herrgården 
samt anexet skulle vara värderat av en mäklarfirma Herrgården 2 000 000:- Annexet 
450 000:- verkar märkligt ! Dom har uteslutit markvärdet på x antal hektar, som 
kommunen får skänka bort. Utöver detta ges 2 års kredit med betalningen. Kommunen 
har avböjt kund nr 2 som även var intresserad vid 2 kunder Budgivning = högre pris. 
Fins ingen orsak att välja bort eftersom kravet var att vederbörande skulle presentera 
avtal med golfklubben, inga krav på en mans företag eller bolag hudfärg eller annat. 
Punkt 4:3 Delfastighetens gränser ska inte påverka pris = ytterligare mark som ges 
bort av kommunen. Kostnaden för planarkitekt är kalkylerat till mellan 3-400 000:- 
ska kommunen även där vara med & betala. Vi motsätter oss detta. Vårt krav är att 
upprättat muntligt avtal med golfklubben skall förkastas! Detta ska vara skriftligt. 
Påstående blir Detta har jag aldrig sagt Man säljer inte för miljonbelopp med muntligt 
avtal = (skattebetalarnas pengar) Vi kräver att hela Skarbol 1:2 säljs & intresent 
nummer 2 tas in = budgivning köpare får ingår avtal med golfklubben samt betala alla 
kostnader samt arkitekt. Kontant betalning eller bankgaranti med ränt! SD begär att 
detta ska protokollföras! 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna vill föra följande till 
protokollet: I underlaget saknas muntligt efterfrågat material i form av 
konsekvensbeskrivning för Eda Golfklubb och eventuella ekonomiska konsekvenser 
för Eda kommun.  

Från oppositionens sida har ärendet varit svårt att följa då endast ett fåtal politiker fått 
vara med på informationsmöte med exploatören och golfklubben under de år som 
inriktningsbeslutet gällt. 

Den typen av exkluderande process rekommenderas inte för framtiden om man från 
majoritetens sida vill ha konsensus i stora frågor. 
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Karlsson (C) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet  
Under 2018 påbörjades diskussioner med en grupp företagare som ville undersöka 
möjligheterna att kunna utveckla Noresund. 

Den 9 september 2020 hölls ett möte med representanter från företagsgruppen, Eda 
golfklubb och kommunen där företagsgruppen återigen presenterade sina idéer och 
planer för området samt innehållet i förslaget till genomförandeavtal.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01, § 202 
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 
Genomförandeavtal 
Bilaga 1.1 
Bilaga 1.2 
Bilaga 1.3 
Bilaga 1.4 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Uno Hultman (SD): Ärendet återremitteras med följande motivering, se 
protokollsanteckning. 

Annika Hugne (C): Beslut idag. 

Johanna Söderberg (C), Anders Gustafsson (KD), Hans Nilsson (Hela Edas Lista): 
Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
genomför en omröstning då mötet är digitalt, resultatet av denna omröstning är 27 
röster för beslut idag och 3 röster för beslut senare. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras idag.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Johanna 
Söderberg (C) m fl förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Johanna Söderberg (C) m fl förslag. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Intressegruppen 
För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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§ 17 Allmänhetens frågestund 
Diarienummer: KS/2021:81 

 

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 ämne 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. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 18 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomiavdelningens information om pågående 
arbetet med bokslut 2020. 

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. 

För närvarande arbetar ekonomiavdelningen med bokslut för 2020. Vid sammanträdet 
presenteras muntligt preliminära siffor för bokslutet 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11, § 30 
Allmänna utskottets protokoll 2021-01-18, § 10 
Bildningsutskottets protokoll 2021-01-20, § 2 
Serviceutskottets protokoll 2021-01-21, § 6 
Vårdutskottets protokoll 2021-01-19, § 3 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 19 Revidering av "riktlinje för hantering av 
personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR)" 
Diarienummer: KS/2020:361 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag ”riktlinje för hantering av personuppgifter 
enligt Dataskyddsförordningen” som ersätter tidigare dokument beslutat av 
kommunfullmäktige 2019-09-11 § 112. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation; GDPR) har som 
syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda enskilda personer 
mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Som 
personuppgiftsansvarig har Kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att 
lagstiftningen följs, och att den registrerades uppgifter hanteras korrekt.  

För att ge vägledning i hur dataskyddsarbetet ska bedrivas i Eda kommun har en 
riktlinje tagits fram. Denna har reviderats i syfte att förtydliga: 

 Dataskyddsförordningen krav på dokumentation om hur organisationen 
efterlever förordningens regler  

 Hantering av personuppgifter på kommunens hemsidor 
 Offentlighetsprincipens relation till Dataskyddsförordningen 
 Kommunens (de personuppgiftsansvarigas) ansvar 

Härutöver har mindre förtydliganden gjorts, och två rutiner tillkommit under rubriken 
”Interna styrdokument”. Samtliga revideringar är gjorda i röd text.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11, § 43 
Allmänna utskottets protokoll 2021-01-18, § 13 
Kommunledningsstadens tjänsteskrivelse 2020-12-16 
Förslag på reviderad riktlinje för hantering av personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 2020-12-16 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Dataskyddsombud 
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För åtgärd 
Dataskyddssamordnare 
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§ 20 Information från verksamheten 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av följande information från kommunchefen: 

 Aktuellt läge inom verksamheten med anledning av pandemin 
 Crem flyttar produktionen till Storbritannien, kvar i Åmotfors blir lager och 

administration. 
 Samarbete med Arvika, Torsby, Årjäng samt Region Värmland för en 

kraftsamling för utveckling i Västra Värmland 
 Projektering av demensboende och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan 
 Skogsförvaltningen är upphandlad. 
 Biblioteken är öppna med restriktioner. 
 Underlag för upphandling av restaureringen av fredsmonumentet är publicerat. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om kommunens vaccinationsplan mot 
covid-19. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 21 Kommunstyrelsens prövning av Valfjället 
Skicenter ABs verksamhet 2019 
Diarienummer: KS/2020:82 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens beslut: 

”Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Valfjällets Skicenter 
AB under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.” 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 
skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över: 

Bolagens verksamhet 

• Övriga nämnders verksamhet 
• Verksamhet enligt avtalssamverkan 
• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 
uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 
finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§. 

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift 
att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

I Eda kommun regleras detta i: 

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11, § 45 
Tjänsteskrivelse 2021-02-04 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Valfjället Skicenter AB 
För åtgärd 
- 
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§ 22 Medborgarförslag - Utveckling av badplatsen 
Kyrkviken vid sjön Hugn 
Diarienummer: KS/2021:55 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige lämnas förslag på utveckling av 
badplatsen Kyrkviken vid sjön Hugn. Förslaget handlar om tillgänglighet, städning 
och underhåll, gräsklippning och röjning, sophantering, säkerhet samt en 
informationstavla. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-02 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
För åtgärd 
- 
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§ 23 Medborgarförslag - Tillgänglighetsanpassade 
aktiviteter i samband med simskola 
Diarienummer: KS/2021:56 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Eda kommun startar en 
anpassad simskola och vattenaktiviteter för barn med olika funktionsvariationer i 
samband med den traditionella simskolan. För att undersöka vilket behov och 
efterfrågan som finns bör ett samarbete med särskolan och föreningar inledas. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-02 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
För åtgärd 
- 
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§ 24 Medborgarförslag - Belysning vid lekparkerna 
vid vattentornet och Lärkvägen i Charlottenberg 
Diarienummer: KS/2021:42 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att belysning monteras intill 
lekparkerna vid Lärkvägen samt vattentornet i Charlottenberg. Enligt förslagsställaren 
lyser det endast ute vid gatan men under vinterhalvåret önskas att det lyser en lampa 
inne vid lekparkerna. Förslagsställaren öppnar även upp för att det kan behövas 
belysning vid andra lekplatser runt om i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-21 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
För åtgärd 
- 
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§ 25 Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot 
och ersättare i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna 
Diarienummer: KS/2021:85 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ledamot och ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ledamot och 
ersättare för Socialdemokraterna. 

Evy Andersson (S) utses till ny ledamot from 19 februari tom 14 oktober 2022. 

Arne Guldbrandsson (S) utse till ny ersättare from 19 februari tom 14 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens protokoll 2021-02-19 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Personalavdelningen 
För åtgärd 
Kommunsekreteraren  
 

  



 
Sida 22 (22) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-24

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 26 Medborgarförslag - Cykelbana i Charlottenebrg 
Diarienummer: KS/2021:89 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen anlägger en 
cykelbana i Charlottenberg både för yngre och äldre barn. Förslaget är att cykelbanan 
anläggs i närheten av lekplatsen vid vattentornet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-20 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
För åtgärd 
- 
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