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§ 93 Kommunstyrelsens prövning av Eda Bostads 
ABs verksamhet 2020 
Diarienummer: KS/2020:80 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att den verksamhet som bedrivits i Eda Bostads AB 
under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 protokollsutdrag 2021-06-30 § 151 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Årsredovisning Eda Bostads 2020 
Revisionsberättelse Eda Bostads 2020 
Lekmannarevisorns granskningsrapport 2020 
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-12-09 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-01 § 203 
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-09-23 
Bolagsstämma Eda Bostads AB 2020-05-27 
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-05-27 
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-03-04 
Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-01-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
- 
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§ 94 Kommunstyrelsens prövning av Eda Energi ABs 
verksamhet 2020 
Diarienummer: KS/2020:81 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB 
under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 protokollsutdrag 2021-06-30 § 152 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Årsredovisning Eda Energi AB 2020 
Revisionsrapport för Eda Energi AB 2020 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-05 § 101 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-12-16 
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Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-11-30 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-29 § 151 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-10-05 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-09-17 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-08-26 
Bolagsstämma Eda Energi AB 2020-05-28 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-05-28 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-03-16 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
- 
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§ 95 Kommunstyrelsens prövning av Valfjället 
Skicenter ABs verksamhet 2020 
Diarienummer: KS/2020:82 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att den verksamhet som bedrivits i Valfjällets Skicenter 
AB under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 protokollsutdrag 2021-06-30 § 153 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Årsredovisning Valfjället Skicenter AB 2020 inkl. revisionsberättelse 
Granskningsrapport Valfjället Skicenter AB 2020 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-31 § 126 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-13 § 2 
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Sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB 2020-11-26 
Bolagsstämma Valfjället Skicenter AB 2020-06-26 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Valfjället Skicenter AB 

För åtgärd 
- 
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§ 96 Kommunstyrelsens prövning av Teknik i Väst 
ABs verksamhet 2020 
Diarienummer: KS/2020:83 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att den verksamhet som bedrivits i Teknik i Väst AB 
under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 protokollsutdrag 2021-06-30 § 154 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Granskningsrapport Teknik i Väst AB 2020 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 60 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 73 
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Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-12-11 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-03 § 181 
Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-10-30 
Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-09-25 
Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-05-12 
Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-04-01 
Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-02-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 
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§ 97 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt 
diskussion om god ekonomisk hushållning 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter maj 
månad 2021. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter maj 2021. 
Vårdutskottet har även fortsatt sina diskussioner om god ekonomisk hushållning 
genom följande inslag: 

Vårdutskottet har tagit del av följande granskningar. 

 Uppföljning gällande budgetöverskridande på särskilda boenden och 
korttidsboende 

 Uppföljning gällande budgetöverskridande på LSS-verksamheten 

 Uppföljning av bemanningscentral och pool 

På uppdrag av vårdutskottet har konsult May Hansson gjort en uppföljning gällande 
budgetöverskridande efter årets första fyra månader inom säbo, korttid, LSS samt 
bemanningscentral och pool. Utredningen innehåller även förslag på åtgärder på kort 
och lång sikt. 

Vårdutskottet önskade på sammanträdet ett förslag till beslut, gällande biståndsbeslut 
på Säbo, till nästa sammanträde, den 17 augusti. 

Ekonom Kerstin Hallgren redovisade placeringar, försörjningsstöd och ekonomisk 
uppföljning efter maj 2021. 

Placeringar inom socialpsykiatri 3, våld 3, missbruk 1, barn/unga 4, familjehem/barn 
16. Placeringar inom LSS: elevhem 4, externt gruppboende 1, socialpsykiatri 1. 
Nuvarande läge på särskilt boende, Petersborg 16 belagda platser, demensenheten 27, 
Älvgården nedre 16, Älvgården övre 13 och Hiernegården 21. 

Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 22 belagda platser, Åmotfors 16 och 
Koppom 11. 

Nuvarande läge inom LSS, Måsvägen 6, Svanen 3, Åsen 5 och Vargen 7 belagda 
platser. 

Utbetalt försörjningsstöd i maj: 583 000 kronor 
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Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen, till och med maj, visar en negativ 
avvikelse på 4 339 000 kronor totalt. Prognosen efter maj visar ett underskott på 
7 300 000 kronor, sedan tillkommer Statsbidrag med 4 200 000 kronor och 
Heltidsresan med 500 000 kronor så totalt visar prognosen ett underskott på 2 600 000 
kronor. 

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt 
diskuterat god ekonomisk hushållning. Det är en liten negativ avvikelse för maj 
månad som beror på att de tidigare eftersläpande fakturorna, gällande interkommunal 
ersättning, nu har betalats. Det finns även en positiv avvikelse gällande 
vuxenutbildningen, detta beror på att det inväntar fler fakturor. Prognosen som gjordes 
efter mars pekar på ett underskott på 1 000 000 kronor, vilket verkar hålla i sig om 
inga stora förändringar sker. 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
maj månad 2021. Kommunledningsstabens ekonomi har efter de första fem 
månaderna under 2021 ett överskott på 755 000 kronor. Detta beror på en för 
närvarande ganska slimmad organisation.  

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i tusental)  
Budget till och med maj 1  5 060  

Redovisning till och med maj  14 305  

Avvikelse till och med maj  755  

Procent av budget   95,0 %  
 
Ekonomiavdelningens verksamhet fungerar bra trots att arbetsbördan är något ojämnt 
fördelad under året. I samband med årsbokslut, delbokslut, rapportering och prognoser 
krävs större arbetsinsatser som avlöses av lugnare perioder. Man upplever en minskad 
sårbarhet i samband med sjukdom och semestrar då man har fått tillgång till bättre 
hjälpmedel, men också har organiserat verksamheten så att de anställda kan gå in och 
ersätta varandra vid planerad eller oplanerad frånvaro. 

Serviceutskottet 
Serviceutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen samt 
diskussion om god ekonomisk hushållning. Serviceutskottet har också tagit del av 
redovisning av Avslutade investeringsprojekt 2020, Verksamhetsplan 2020–2022 samt 
Investeringar - 10-årsprognos 2022–2031 från Teknik i Väst AB. 



 
Sida 14 (37) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-25 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i tusental)  
Budget till och med maj   25 961  

Redovisning till och med maj  23 442  

Avvikelse till och med maj  2 519  

Procent av budget   90,3 % 

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 protokollsutdrag 2021-06-30 § 155 
Ekonomisk uppföljning vård och stöd till och med maj 2021 
Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-06-15 § 121 
Ekonomisk uppföljning vård och stöd, maj 2021 
Ekonomiuppföljning per slag, vård och stöd, maj 2021 
Försörjningsstöd vård och stöd, maj 2021 
Ekonomisk redovisning, vård och stöd, maj 2021 
Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning säbo 2021-03-27 
Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning LSS 2021-06-07 
Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning bemanningscentral och pool 
2021-06-05 
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-06-09 § 40 
Ekonomisk uppföljning för maj 2021, bildning 2021-06-02 
Kommentarer till ekonomisk uppföljning, maj 2021, bildning 2021-06-02 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 82 
Redovisning – kommunledningsstaben maj 2021-06-07 
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 58 
Redovisning Samhällsbyggnad till och med 31 maj 2021  
Teknik i Väst AB - Investeringsuppföljning 2020  
Teknik i Väst AB - Verksamhetsplan 2020-2022  
Teknik i Väst AB - Investeringar, 10-årsprognos - 2022-2031 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 
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§ 98 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 
Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med 2021-05-20. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöchefen informerar om de ekonomiska siffrorna och prognos för 2021 
efter 2021-05-20. Prognosen efter maj ligger på 51%, riktvärdet är 42%. Budgeterad 
intäkt för Byggsidan var ett medskick från tidigare organisation och motsvarar 850 
000 kronor. Samtliga uppmärksammades redan vid starten 2020 på att det var högt 
räknat, vilket också visade sig i bokslutet för 2020 där intäkterna var cirka 700 000 
kronor. Om 2021 ser ungefär likadant ut så ligger avdelningen 150 000 kronor back 
redan vid årets början. Till detta kommer uteblivna tillsynsavgifter på grund av beslut 
om att ej ta ut avgifterna för alkoholtillsynen 2021, vilka motsvarar cirka 140 000 
kronor.  

Dessutom kan man generellt sett anta att tillsynsavgifterna kommer att ligga något 
lägre 2021 på grund av Corona, vilket kan reducera intäkterna med 5 till 10% vilket 
motsvarar ytterligare 100 000 - 200 000 kronor. Totalt sett blir det ett underskott på 
cirka 390 000 - 490 000 kronor 2021. Bygg- och miljöchefen redovisar också 
avdelningens verksamhetsuppföljning och informerar bland annat om följande; 

Miljöskydd  
Man har mottagit en anmälan om miljöfarlig verksamhet angående användning av 
avfall för anläggningsändamål. 

Avlopp 
Tre nya tillstånd för avlopp har utfärdats. 

Hälsoskydd  
 Klagomål har inkommit på en vit älg i Charlottenberg  

 Klagomål angående skällande hundar  

 Klagomål rörande inomhusmiljö i hyreslägenhet. 

 Det har skickats ut kontrollkvitton och förelägganden gällande yrkesmässig 
hygienisk verksamhet.  

 En granskning av systemtillsyn Vård och Stöd har påbörjats. 
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Livsmedel  
 De flesta skrivbordskontroller har kommit in.  

 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har inkommit med en rapport 
om att det har hittats ochratoxin i knäckebröd.  

 Avregistrering av två verksamheter.  

 Registrering samt underlag för registrering av tre verksamheter har inkommit; 
en pizzeria, en livsmedelsbutik och en sushirestaurang.  

 Kontakt har tagits med ansvarig för oregistrerad livsmedelsanläggning.  

 Information har getts om faro-analys enligt HACCP-princip 1 från Teknik i 
Väst AB angående vattenverket i Åmotfors. 

Alkoholtillsyn och Folköl  
 Riktlinjer och delegationsordning antogs i KLU 3 maj (Arvika kommun).  

 Den inre tillsynen är i stort sett klar. En mall för skrivbordstillsyn har 
påbörjats.  

 Det finns flera pågående ärenden gällande serveringstillstånd  

 Kontrollrapporter har skrivits för tillsyn av stängning av restauranger i Eda.  

 Två kunskapsprov har gjorts under maj månad.  

 Alkoholhandläggarträff och seminarium om regeringens förslag till ny 
ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) via 
Miljösamverkan och möte i MBL-gruppen (medborgarlöften i Arvika) 

Tobak och E-cigaretter  
 Riktlinjer och delegationsordning antogs i KLU 3 maj (Arvika kommun).  

 En livsmedelsbutik har inkommit med anmälan om försäljning av folköl och e-
cigaretter.  

 Det har börjats gå igenom egenkontrollprogrammen.  

 Handläggning pågår av ändring i ledning för två livsmedelsbutiker. 

Bygglov och Tillsyn 
 Slutsamråd för modulerna vid förskolan Uttern närmar sig, datum är bokat.  

 Ansökan har behandlats angående strandskyddsdispens för fritidshus. 
Bygglovet går ut och tidigare beviljad strandskyddsdispens är förverkad.  

 Det har inkommit en ansökan om nytt bygglov för fritidshus där tidigare 
bygglov gått ut.  

 Bygganmälan för tillbyggnad av garage, oklara tomtgränser. 

 Bygglov är sökt för tillbyggnad på prickad mark, byggrätten överskriden. 

 Det har kommit in flera signaler om att byggnationer kommer att fördröjas 
eftersom materialpriser gått upp kraftigt, detta kan medföra att 
bygglovsansökningarna blir färre den närmaste tiden.  
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 Cloudberry Wind AB har börjat projektera för en etablering av vindkraft inom 
Björnetjärnsberget (område 2 i vindbruksplanen). Miljö- och Byggavdelningen 
kommer tillsammans med Samhällsbyggnad delta på ett samrådsmöte i början 
av juni för mer information.  

 Under året har 64 nya lovärenden registrerats (t.o.m. 2021-05-16). Detta är en 
ökning från 2019 då 59 ärenden inkom och 2020 då antalet var 53 st.  

 Fortsatt klagomål i Åmotfors. Tidigare klagomål handlade om högt gräs och 
ett träd som förstörde ett grannhus. Nu handlar klagomålet om sikt i 
vägkorsning och fallande löv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 156 
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-05-24 § 33 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Myndighetsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 99 Förfrågan om kommunal borgen 
Diarienummer: KS/2020:351 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ett borgensåtagande för Folkets hus i Hammar med 
150 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkets hus i Hammar har inkommit med en förfrågan om en kommunal borgen för 
investering i ny värmekälla. Kommunen har i ett tidigare ärende, KS/2020:351 tagit 
beslut om att gå in som medfinansiär i projektet. Lånet som föreningen söker 
kommunal borgen för kommer uppgå till 150 000 kr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson(-): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 172 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Folkets Hus, Hammar 

För åtgärd 
- 
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§ 100 Politisk organisation 
Diarienummer: KS/2021:259 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare. 
2. Återkalla kommunstyrelsen uppdrag inklusive Krisledningsnämnd som är 

samma som kommunstyrelsens allmänna utskott, med hänsyn till att det är en 
omfattande överföring av uppgifter från kommunstyrelsen till socialnämnden 
som sker. Inrätta en ny kommunstyrelse och krisledningsnämnd. 

3. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument 
4. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig 

kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över 
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022. 

Reservation 

Hans Nilsson (-) reserverar sig mot beslutspunkt ett (1) och två (2) med följande 
motivering: 

Jag reserverar mig mot beslutet att bilda en socialnämnd och att återkalla 
kommunstyrelsens och krisledningsnämndens uppdrag. 

Detta är bara ett sätt att få bort mig ifrån kommunstyrelse och utskott. Det är tydligt 
att alla obekväma och rakryggade som säger vad vi tycker ska bort. Oavsett om det är 
politiker eller tjänstemän. 

Jag tror inte att det blir någon skillnad på det ekonomiska resultatet av att ärenden 
hanteras av en socialnämnd med samma personer som i det tidigare utskottet. Det är 
direkt olämpligt att föregå fullmäktigeberedningen som ska se över den politiska 
organisationen som ska redovisa sitt uppdrag i mars 2022 

Det finns ingen anledning att återkalla kommunstyrelsens uppdrag för att kunna bilda 
en socialnämnd. 

Eda kommun har tidigare under mandatperioden gjort en ännu större förändring i 
nämndorganisationen genom att inrätta en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden 
fick då ta över jävsnämndens uppgifter. Nämnden fick även en del uppgifter som 
samhällsbyggnad utfört tidigare. Det var bland annat bygglov och 
strandskyddsdispenser. Då var det inte tal om att återkalla kommunstyrelsens uppdrag. 
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Dessutom var det ju så att de som ville vara med i myndighetsnämnden själva fick 
avsäga sig sina platser i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och stöd har under året drabbats av kostnadsökningar som är 
långt över det budgeterade. Ett antal olika åtgärder för att komma tillrätt med detta har 
diskuterats. En åtgärd på politisk nivå för att hantera det ekonomiska läget inom vård 
och stöd är att inrätta en socialnämnd. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-
30 informerade kommunstyrelsen ordförande om läget och att en nämnd skulle kunna 
inrättas. 

Socialnämnden övertar i princip alla de uppgifter som kommunstyrelsen och 
vårdutskottet ansvar för gällande vård och stöd. Detaljer kring detta kommer att 
framgå av kommande styrdokument. Nämnden lyder direkt under 
kommunfullmäktige. 

Kommunallagen ger fullmäktige möjligheten att återkalla uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen vid förändringar i nämndorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 §173 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Hans-Peter Jessen (S) och Patric Carlsson (V):  

5. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare. 
6. Återkalla kommunstyrelsen uppdrag inklusive Krisledningsnämnd som är 

samma som kommunstyrelsens allmänna utskott, med hänsyn till att det är en 
omfattande överföring av uppgifter från kommunstyrelsen till socialnämnden 
som sker. Inrätta en ny kommunstyrelse och krisledningsnämnd. 

7. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument 
8. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig 

kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över 
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022. 

Hans Nilsson (-): Ärendet återremitteras till allmänna utskottet och vårdutskottet. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avgörande idag.  

Nej-röst för senare (återremiss). 

Omröstningsresultat 

Med tjugosju (27) ja-röster för avgörande idag och sex (6) nej-röster för avgörande 
senare (återremiss) beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Jasmine Carlsson (M) X  

Hanna Andersson (M) X  

Christer Danielsson (M) X  

Owe Magnusson (M) X  

Johanna Söderberg (C) X  

Elsa Badh (C) X  

Fredrik Karlsson (C) X  

Annika Hugne (C) X  

Lars-Eric Andersson (C) X  

Sylvia Jonasson (C) X  

Carl-Olov Sjöstedt (C) X  

Ola Dahlström (L) X  

Anders Gustafsson (KD) X  

Bengt Nilsson (KD) X  

Astrid Lillevold (S) X  

Hans-Peter Jessen (S) X  

Jens Ericsson (S) X  

Birgitta Eklund (S) X  

Dan Säterman (S) X  
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Monica Andersson (S) X  

Odd Westby (S) X  

Didrik Lillevold (S) X  

Evy Andersson (S) X  

Stefan Nilsson (SD)  X 

Uno Hultman (SD)  X 

Helena Ringstrand (SD)  X 

Patric Carlsson (V) X  

Eva Aanerud Karlsson (V) X  

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X  

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)  X 

Margaretha Persson (Hela Edas 
Lista) 

 X 

Hans Nilsson (-)  X 

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X  

Summa Tjugosju (27) Sex (6) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson (-): Avslag till beslutsatsats ett (1) och två (2) då det inte finns något 
behov av en socialnämnd och ingen anledning att återkalla uppdragen för 
kommunstyrelsens uppdrag. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer Johanna Söderbergs förslag mot Hans Nilssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.  

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Johanna Söderbergs förslag.  

Nej-röst för Hans Nilssons förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med tjugosex (26) ja-röster för Johanna Söderbergs förslag och sex (6) nej-röster för 
Hans Nilssons förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Johanna Söderbergs förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Jasmine Carlsson (M) X  

Hanna Andersson (M) X  

Christer Danielsson (M) X  

Owe Magnusson (M) X  

Johanna Söderberg (C) X  

Elsa Badh (C) X  

Fredrik Karlsson (C) X  

Annika Hugne (C) X  

Lars-Eric Andersson (C) X  

Sylvia Jonasson (C) X  

Carl-Olov Sjöstedt (C) X  

Ola Dahlström (L) X  

Anders Gustafsson (KD) X  

Bengt Nilsson (KD) X  

Astrid Lillevold (S) X  

Hans-Peter Jessen (S) X  

Jens Ericsson (S) X  

Birgitta Eklund (S) X  

Dan Säterman (S) X  

Monica Andersson (S) X  

Odd Westby (S) X  

Didrik Lillevold (S) X  

Evy Andersson (S) X  
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Stefan Nilsson (SD)  X 

Uno Hultman (SD)  X 

Helena Ringstrand (SD)  X 

Patric Carlsson (V) X  

Eva Aanerud Karlsson (V) X  

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X  

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)  X 

Margaretha Persson (Hela Edas 
Lista) 

 X 

Hans Nilsson (-)  X 

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X  

Summa Tjugosju (27) Sex (6) 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 101 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 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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§ 102 Information från verksamheten 
Diarienummer: KS/2021:202 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar följande: 

 Aktuellt läge gällande Covid-19 och pandemin 

 Resor och covidpass vid gränsen till Norge 

 Modulerna vid Gunnarsbyskolan är på plats 

 Fortsatt upphandling sker gällande projektet av demensboende 

 Skolstart i förhållande till pandemin 

 SFI (Svenska För Invandare) är överfört till Folkuniversitet 

 Vård och stöd planering utökning av Rehabiliteringens lokaler 

  Samverkan med Arvika kommun gällande IT-frågor 

 Arbetet med Fredmonumentet fortsätter 

 Svar har lämnats till Konkurrensverket 

 Rekryteringar fortsätter 

 Norge har uttalat att det kommer etableras en gemensam polisstation på 
gränsen 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 103 Omfördelning av medel till kompressor i 
Gränshallen, Nolby 1:38 
Diarienummer: KS/2021:224 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av medel på 240 000 kronor exklusive 
moms från projektet ”Omklädningsrum Gränshallen” till ”Renovering av kompressor 
Gränshallen” för kompressor till Gränshallen, Nolby 1:38. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ena kompressorn som idag är monterad i Gränshallen har ett oljeläckage vid drift. 
Vid underhåll och service har detta påtalats och kompressorn är utdömd av 
auktoriserad firma. För ishallsanläggningar som är i drift finns även ett krav att det ska 
finnas två väl fungerande kompressorer. Under föregående säsong måste olja påfyllas 
minst varje vecka och ett visst läckage av ammoniak kan ske under drift. Vid drift 
med slitna delar så ökar även energikostnaden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 158 
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 63 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-06-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson 

För åtgärd 
Projektledare, Mats Melin 
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§ 104 Revidering av riktlinjer för intern och extern 
representation, gåvor och uppvaktningar samt 
sponsring 
Diarienummer: KS/2021:194 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar styrdokumentet ”Riktlinjer för intern och extern 
representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring” enligt följande på punkten 
4.1 Hedersgåvor. 

Följande text införs efter fjärde punktsatsen: 

 Vid beräkning av tid, i det fall det inte varit en sammanhängande period, 
summeras de olika tidsperioderna. Såväl tillsvidareanställningar som 
visstidsanställningar skall medräknas. 

 25-årsgåva utgörs av guldur eller kristallvas. 

 Pensionsgåva överlämnas till tillsvidareanställda som slutar på grund av 
pension under aktuellt kalenderår. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt 
sponsring anger villkoren för hedersgåva till förtroendevalda och anställda samt 
pensionsavtackning av anställda. Dessa behöver förtydligas då det gäller beräkning av 
tid så att flera tjänstgöringsperioder kan summeras samt kompletteras då det avser 
pensionsavtackning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 163 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 84 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt 
sponsring  
2017-04-26 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2004-11-24 § 94 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunfullmäktiges presidium 
Personalavdelningen 
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För åtgärd 
- 
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§ 105 Arvika-Eda Samordningsförbunds 
Årsredovisning 2020 
Diarienummer: KS/2021:210 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbunds årsredovisning 2020. Resultat- 
och balansräkningen fastställs och Arvika-Eda samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (HEL) och Anders Gustafsson (KD) i 
handläggningen i detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2020 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. 

I beslutsunderlaget ”Arvika-Eda samordningsförbund Årsredovisning 2020 med 
revisionsrapport och berättelse, 2021-05-14” hade en av ledamöterna vid 
sammanträdet med allmänna utskottet noterat ett tryckfel på sidan 6 som sedan 
korrigerades på sidan 12. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 167 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 80 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Arvika-Eda samordningsförbund Årsredovisning 2020 med revisionsrapport och 
berättelse 2021-05-14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Arvika-Eda Samordningsförbund 

För åtgärd 
- 
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§ 106 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2021:171 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser följande medborgarförslag obesvarade 2021-08-25: 

 KS/2020:133 - Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans 
skolgård - Handläggs inom bildning 

 KS/2020:253 - Medborgarförslag om att andra aktörer bör sköta tvätt och 
städ inom vården - Handläggs inom vård och stöd 

 KS/2020:315 - Medborgarförslag om satsning på syn- och 
hörselinstruktör – Handläggs inom vård och stöd 

 KS/2021:42 - Medborgarförslag - Belysning vid lekparkerna vid 
vattentornet och Lärkvägen i Charlottenberg - Serviceutskottet 
återremitterade ärendet för beredning inom fritid och kultur 

 KS/2021:131 - Medborgarförslag - Utveckling av Eda skans – Handläggs 
inom fritid och kultur 

 KS/2021:159 - Medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt arbeta med 
kommunens handikappolitiska program – Handläggs inom staben 

 KS/2021:193 - Medborgarförslag - Kompletterande matarväg till 
Örnvallenområdet – Handläggs inom samhällsbyggnad 

 KS/2021:199 - Medborgarförslag - Att kommunen antar som standard att 
ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande – Handläggs 
inom fritid och kultur 

 KS/2021:200 - Medborgarförslag - Att kommunen anslår medel till 
Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel – Berett i 
serviceutskottet 

 KS/2021:221 - Medborgarförslag - Att kommunen ska undersöka 
möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med blinkande 
lampor vid Adolfsfors skola – Nyinkommet medborgarförslag 

 KS/2021:226 - Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en skateramp 
för barn och ungdomar – Nyinkommet medborgarförslag 

 KS/2021:239 - Medborgarförslag - Förslag till placering och lokalisering 
av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort – Nyinkommet 
medborgarförslag 
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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 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 165 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
Verksamhetschef vård och stöd 
Skolchefen 
Kommunchefen 
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§ 107 Redovisning av obesvarade motioner 
Diarienummer: KS/2021:172 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser följande motioner obesvarade 2021-08-25: 

 KS/2016:86 - Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för 
avfallshantering – Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-11-27 i 
avvaktan på utredning om ny avfallstaxa. Renhållningstaxan revideras i 
kommunfullmäktige 2021-06-16. Motionen ska därför besvaras i höst. 

 KS/2019:267 - Motion - en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som 
kan försäljas – Handläggs hos skogskommittén.  

 KS/2020:190 - Motion om socialt ansvarsfull upphandling – Handläggs 
som upphandlingsenheten Arvika/Eda. 

 KS/2020:330 - Motion om SMARTIS för äldre – aktiviteter på våra 
särskilda boenden – Handläggs inom vård och stöd. 

 KS/2020:334 - Motion om ändrad delegationsordning rörande vissa 
personalärenden – Handläggs inom kommunledningsstaben. 

 KS/2021:143 - Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och 
sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – Handläggs inom 
kommunledningsstaben. 

 KS/2021:238 - Motion - Återinför kön till förskolan Droppen i Hammar - 
Nyinkommen motion som ska handläggas inom bildning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-30 § 166 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunchef 
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Verksamhetschef samhällsbyggnad 
Verksamhetschef vård och stöd 
Skolchefen 
Kommunchefen 
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§ 108 Ny ersättare för Socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS/2021:249 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ersättare för 
Socialdemokraterna. 

Monica Andersson (S) utses till ny ersättare från och med 23 juni 2021 till och med 14 
oktober 2022.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 2021-06-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Personalavdelningen 

För åtgärd 
Kommunsekretaren 
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§ 109 Ny motion - ta fram ett styrdokument för 
föräldramöten i förskolor och skolor 
Diarienummer: KS/2021:308 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 18 augusti 2021. Motionären 
föreslår att det tas fram ett styrdokument för föräldramöten i förskolor och skolor med 
motiveringen att det på vissa förskolor/skolor var mycket länge sedan det hölls 
föräldramöten. 

Beslutsunderlag 

Motion - ta fram ett styrdokument för föräldramöten i förskolor och skolor 2021-08-
18 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Motionären 

För åtgärd 
- 
 

 

 

 


