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Närvarolista 
 

Beslutande 
Gun Andersson (M) ersättare för Jasmine Carlsson (M) 
Hanna Andersson (M) 
Christer Danielsson (M) ersättare för Mats-Åke Knutsson (M) 
Owe Magnusson (M) 
Johanna Söderberg (C) 
Elsa Badh (C) 
Fredrik Karlsson (C) 
Annika Hugne (C) 
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) 
Didrik Lillevold (S) ersättare för Jens Ericsson (S) 
Birgitta Eklund (S) 
Dan Säterman (S) 
Monica Aarholdt (S) 
Odd Westby (S) 
Lena Olsson (S) 
Ersättare saknas för 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) 
Muwafak Hamami (Hela Edas Lista) ersättare för Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) 
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) 
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Övriga närvarande 
Anders Andersson, kommunchef 
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare 
Michael Edvardsson, receptionist 
Marcus Karlsson, IT-tekniker 
Linnea Grankvist, utvecklingsledare, Nya perspektiv, Region Värmland § 62 
Kristin Törnqvist, Kristin, samordnare Nära vård, Region Värmland § 62 
Johan Örnberg, ekonomichef §§ 62–68 
Helena Persson, biträdande skolchef §§ 62–68 
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§ 62 Nära vård - Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård 
och omsorg i Värmland 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av information från Linnea Grankvist och Kristin 
Törnqvist. 

Linnea och Kristin informerade om arbetet med Nära vård – Tillsammans utvecklar vi 
hälsa, vård och omsorg i Värmland. Värmlands 16 kommuner och Region Värmland 
ställer tillsammans om till en Nära vård, en omställning som involverar alla 
värmlänningar och förändrar hälso- och sjukvården i grunden. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 63 Ekonomisk uppföljning efter mars 2021 med 
helårsprognos 
Diarienummer: KS/2021:146 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter 
mars med prognos för helåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för 
helåret 2021 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning av prognosen (tkr). 
Prognos 
Kommunledningsstaben 0 
Bildning - 1 000 
Vård och stöd -850 
Samhällsbyggnad  0 
Miljö och Bygg - 400 
Finansförvaltningen 6 000 
Budgeterat resultat 5 645 
Prognostiserat resultat   9 395 
 
Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 9 395 tkr 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05 §103 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §58 
Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §30 
Månadsuppföljning med helårsprognos, bildning efter mars 2021 2021-04-21 
Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §80 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos, vård efter mars 2021 2021-04-28 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter mars 
månad. Vid kommunstyrelsens sammanträde kommenterades utskottens eventuella 
avvikande kostnader inom verksamheterna: 

Allmänna utskottet 
Det som avviker är siffrorna för politisk verksamhet. Det gäller framförallt 
delbetalning gällande överförmyndarverksamheten. IT:s avvikande siffra beror främst 
på kostnader för årslicenser. 

Kommunchefen kommenterade att näringslivsenheten har ett litet överskott. 
Verksamheten i övrigt följer plan. 

Bildningsutskottet 
Verksamheten bildning visar ett positivt resultat hittills i år med 837 000 kronor. Mest 
avvikande gäller grundskolorna och då främst Hierneskolan där ytterligare 
anpassningar i verksamheten behöver göras för att komma inom budgetramen. En stor 
del av orsaken är att man ej kan fylla klasserna. Bildningsutskottet önskar en 
redovisning av kostnader för tomma platser i grundskolan och hur man räknar ut detta. 

Kommunchefen kommenterade att fördelningssystemet bygger på skolpeng. Det finns 
en osäkerhet gällande framtida resultat med tanke på att skolundervisning sker på 
distans. 

Serviceutskottet 
Det som avviker är utdebiteringarna från VA (vatten och avlopp) och avfall som inte 
följer kalendermånaderna, så att de intäkterna släpar. Fastighetsförsäljning visar ett 
överskott. Vad gäller intäkter från skog är dessa ännu ovissa. För perioden förväntas 
budgeten följa planen. 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerade följande: 

- Korsningen vid Eda glasbruk där avtal finns med trafikverket projekteras. 
Platsmöte sker 6 maj. 

- Arbete pågår med att skapa feriepraktikplatser till ungdomarna i kommunen. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet redovisar placeringar och försörjningsstöd i verksamheterna. 
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- Placeringar inom socialpsykiatri 3, våld 3, missbruk 1, barn/unga 5, 
familjehem vuxen 1, familjehem barn 17. 

- Placeringar inom LSS: elevhem 4, externt gruppboende 1 
- Nuvarande läge på särskilt boende, Petersborg 16 belagda platser, 

demensenheten 25, Älvgården nedre 14, Älvgården övre 12 och Hiernegården 
21 

- Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 22 belagda platser, Åmotfors 
15 och Koppom 11. 

- Oförändrat läge inom LSS, Måsvägen 6, Svanen 3, Åsen 5 och Vargen 6 
belagda platser. 

- Utbetalt försörjningsstöd i mars: 655 000 kronor 

Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen, till och med mars, visar en negativ 
avvikelse på 3 546 000 kronor totalt. Kostnader med anledning av corona 
särredovisades, möjlighet till återsökning inte klarlagt.  

Ordförande för vårdutskottet kommenterade covidkostnaderna. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05 §104 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §57 
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben 2021-04-12 
Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2021§-04-14 §29 
Månadsuppföljning med helårsprognos, bildning efter mars 2021 2021-04-14 
Kommentarer till ekonomisk redovisning bildning efter mars 2021 2021-04-14 
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §36 
Ekonomisk uppföljning till och med mars, samhällsbyggnad 2021-04-13 
Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §79 
Ekonomisk uppföljning januari- mars för vården 2021-04-09 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 10 (20) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-19

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 65 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 
Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för mars månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning 
Miljö- och byggchefen informerade på nämndens sammanträde om de ekonomiska 
siffrorna och meddelade att om prognostisering sker för samtliga intäkter under året 
innebär det en intäkt på cirka 360 000 kronor per månad. Det gör att 19% av budgeten 
är förbrukad från årets början till nu, vilket är i enlighet med planen. 

Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetens uppföljning gällande miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol- och 
tobaktillsyn, miljöövervakning samt bygg redovisades också för nämnden. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit beslut om tillfälligt slopade 
tillsynsavgifter som påverkar avdelningen. Eda kommun beslutade att inte debitera 
avgifter under 2021 för tillsyn hos restauranger med alkoholtillstånd; rörliga avgiften 
för 2020 och fasta avgiften för 2021, samt för torghandel och för markupplåtelse för 
uteserveringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05 §106 
Myndighetsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-22 §17 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
Myndighetsnämnden 
För åtgärd 
- 
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§ 66 Omfördelning av medel till låssystem vid 
Gunnarsbyn 1 
Diarienummer: KS/2021:152 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av medel på 140 000 kronor exklusive 
moms från projektet nr 1258 Utbyggnad Gunnarsbyskolan för låssystemet samt 
montage till Gunnarsbyskolan, fastigheten Gunnarsbyn 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Låssystemet som idag är monterat på fastigheten Gunnarsbyn 1 är uttjänt. Reservdelar 
till detta system finns inte eller är svårt att få tag i på marknaden. Idag är delar utbytta 
och använda från delar av Gunnarsbyhallen för att få de flesta dörrar att fungera, vissa 
ställen fungerar endast nyckel. Kommunen har även lånat utrustning från låssmed för 
att få systemet att fungera. 

Den långsiktiga lösningen bör då vara att kommunen byter ut Gunnarsbyskolans lås 
mot de modernare låssystemen som bostadsbolaget förordar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05 §109 
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §40 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Skolchef, Ingrid Elmgren 
För åtgärd 
Projektledare, Mats Melin 
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§ 67 Allmänhetens frågestund 
Diarienummer: KS/2021:81 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att frågorna är besvarade. 

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.  

Två frågor har inkommit till fullmäktige. En fråga inlämnades 2021-04-30. 
Frågeställaren funderar över vad som gäller då man för närvarande ej kan söka fritt 
bland kommunens förskolor, utan man placeras utifrån bostadsort. Detta då det 
föreslås från kommunens sida att en del barn flyttas över från förskolan Droppen, till 
förskolan Hjorten. Frågeställaren undrar också om nuvarande ansökningsprocess för 
en förskoleplats i kommunen är lämplig.  

En liknande fråga inlämnades 2021-05-18. Frågeställaren undrar vem som tagit 
beslutet att två avdelningar ska avvecklas vid förskolan Droppen samt om skolchefen 
kan ta ett sådant beslut utan att det förankras politiskt. Vidare anser frågeställaren att 
det vore rimligt med ett föräldramöte, personen önskar mer kommunikation till 
föräldrar som har barn vid förskolan.  

Ordförande i bildningsutskottet besvarar första frågan med svaret att förvaltningen ser 
det som ett lämpligt sätt att söka till plats i en tätort, det är lättare att fördela barnen 
utifrån ort istället för förskola. När man fått sitt svar kan man dock söka omplacering. 
Detta kan komma att utvärderas senare av skolchefen.  

Biträdande skolchef besvarar den andra frågan. Skolchefen har ansvar över 
organisationen och kan stänga avdelningar i en verksamhet utan att det ska behandlas 
politiskt. Det är när det blir en fråga om avveckling av en skola eller förskola som det 
ska behandlas politiskt. Det bör vara ett föräldramöte per läsår och det har tyvärr inte 
genomförts. Detta ska kunna ordnas.  

Beslutsunderlag 
Fråga till allmänhetens frågestund till kommunfullmäktige 2021-04-30 
Fråga till allmänhetens frågestund till kommunfullmäktige 2021-05-18 



 
Sida 13 (20) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-19

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Frågeställarna 
För åtgärd 
- 
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§ 68 Information från verksamheten 
Diarienummer: KS/2021:202 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen informerar följande: 

- Smittläget just nu för kommunen gällande covid-19. 

- Det finns uppdaterade riktlinjer för smittspårning gällande hushållskontakter – 
närkontakter. 

- Vid en reflektion om historiken angående pandemin från mars 2020 tills idag kan det 
uppmärksammas att kommunen trots allt, under hela pandemins tid, haft låg 
smittspridning. En frågeställning kan vara; ”Hur vill du berätta vad du gjorde under 
pandemin?” 

- Eda kommun är en av tre kommuner som ska delta i en forskningsstudie om 
arbetsvardag i offentlig sektor. Totalt kommer 20 medarbetare involveras. 

- Arbetsmiljöverket inspekterar kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det har upplevts positivt med en inspektion då det goda arbetet 
med arbetsmiljön framkommer samtidigt som kommunen kan ta del av konstruktiv 
kritik. 

- En ny rapport gällande sjukfrånvaro har inkommit. Eda kommun har en bra 
placering.  

- Arbetet vid Morokulien fortsätter. Turistbyråverksamheten har upphört och idag 
finns en 50% tjänst inom staben som turistsekreterare. Digitala lösningar spås ta större 
plats inom turismen. Samtidigt använder sig kommunen sig också av infopoints. 
Renovering av huset vid Morokulien kommer påbörjas. Restaurering av 
Fredsmonumentet är påbörjad och ska vara klart i slutet av oktober. 

- Det har varit inbrott vid Gunnarsbyskolan där förövarna sökte i första hand efter 
datorer. 

- Fritid och kultur har under pandemin blir en symbol för restriktivitet. Eda har varit 
återhållsamma med öppettider. Dock kommer vissa evenemang se ut att kunna 
genomföras under sommaren, som till exempel simskolan. 
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- Det finns en ny app som heter Storyspot, vilket är Sveriges ledande plattform för 
muntligt berättande om platser. Appen laddas ned och i en karta finns flera berättelser 
på olika platser i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 69 Revidering av "Riktlinjer gällande digital 
kommunikation för politiker" 
Diarienummer: KS/2021:87 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer gällande digital kommunikation för politiker”. 
Styrdokumentet ”Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till 
förtroendevalda", beslutad av kommunfullmäktige 2016-12-14 § 150, ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av det dokument som reglerar Eda kommuns användning av digital 
kommunikation för politikerna har sett över. Målet med den digitala 
kommunikationen och hur den används inom organisation har förändrats sedan 
dokumentet beslutades. Ändringarna innebär ändrat mål med den digitala 
kommunikationen samt kompletteringar kring hantering av digitala sammanträden 
samt detaljer om att plattor ska kvitteras genom användande av en e-tjänst. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05 §119 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §51 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Förslag till riktlinjer digital kommunikation politiker 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
IT-avdelningen 
Samtliga förtroendevalda 
För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 70 Nytt medborgarförslag - Hundrastgård i 
Charlottenberg 
Diarienummer: KS/2021:176 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med önskemål om en 
hundrastgård. Det framkommer i förslaget att det skulle vara ett positiv alternativ för 
hundar och hundägare som bor i lägenhet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om hundrastgård 2021-04-15 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
För åtgärd 
Utredare/beställare, samhällsbyggnad 
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§ 71 Nytt medborgarförslag - Kompletterande 
matarväg till Örnvallenområdet 
Diarienummer: KS/2021:193 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med önskemålet att tidigare 
matarväg till Örnvallenområdet öppnas mot Mariebergsvägen vid Brandsborgsgatan 
ned mot Löpargatan. Initiativtagaren föreslår att denna åtgärd medför minskad trafik 
på Ringvägen vilket skulle öka trafiksäkerheten väsentligt vid förskolan Hjorten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – kompletterande matarväg till Örnvallenområdet 2021-04-30 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
För åtgärd 
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-19

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 72 Nytt medborgarförslag - Att kommunen antar 
som standard att ledare för simskola utbildas i Nelms 
Metod eller liknande 
Diarienummer: KS/2021:199 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen antar som 
standard att de ledare som utbildas för Eda kommuns simskola också får utbildning i 
Nelms metod eller liknande. Nelms metod använder vatten som terapeutiskt verktyg 
för att ge personer med funktionsvarianter ökad rörelseförmåga och sensorisk 
medvetenhet. Detta skulle leda till att simskolan bättre kan ta emot barn med olika 
funktionsvarianter på ett bra sätt och på så sätt öppna upp simskolan för alla barn. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Simskola för alla 2021-05-06 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
För åtgärd 
Fritid- och kulturchefen 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-19

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 73 Nytt medborgarförslag - Att kommunen anslår 
medel till Fritidsbanken för inköp av 
parasportutrustning och hjälpmedel 
Diarienummer: KS/2021:200 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen anslår medel 
till Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel såsom badrullstolar, 
anpassade pulkor, goalball, biski och cyklar etcetera för barn med exempelvis nedsatt 
rörelse- och synförmåga eller intellektuella funktionsvariationer. 

Initiativtagaren lyfter fram att ny utrustning är dyrt vid inköp och andrahandsvärdet är 
högt. Idag finns inte någon speciell utrustning för parasportutrustning vid 
Fritidsbanken samtidigt som behovet för dessa barn och unga är stort för att kunna 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande fritidsbanken och parasportutrustning 2021-05-06 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
För åtgärd 
Fritid- och kulturchefen
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