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Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
Datum: 2022-02-23
Tid: klockan 19:00 - 21:50, sammanträdet ajournerades för partiöverläggningar 
klockan 20:11 – 20:31.
Plats: Digitalt sammanträde som utgick från KS-salen
Paragrafer: § 17 - § 41

Justering
Utses att justera: Odd Westby och Anders Gustafsson
Datum: 2022-02-28
Tid: klockan 15:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-23. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-02-28. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-03-22.

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) 
Christer Danielsson (M) ersättare för Mats-Åke Knutsson (M) 
Owe Magnusson (M)
Johanna Söderberg (C) 
Elsa Badh (C)  
Fredrik Karlsson (C)  
Annika Hugne (C) 
Eva Magnusson-Nilsson (C) ersättare för Lars-Eric Andersson (C)
Sylvia Jonasson (C)
Carl-Olov Sjöstedt (C) §§ 17–24
Ola Dahlström (L) 
Anders Gustafsson (KD)
Bengt Nilsson (KD)
Astrid Lillevold (S)
Didrik Lillevold (S) ersättare för Hans-Peter Jessen (S)
Jens Ericsson (S)
Birgitta Eklund (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Lena Olsson (S)
Bengt Hansson (S)
Evy Andersson (S)
Stefan Nilsson (SD)
Uno Hultman (SD) ersättare för Johnny Renström (SD)
Per-Olof Larsson (SD)
Helena Ringstrand (SD)
Nicklas Backelin (V)
Patric Carlsson (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) §§ 17–27
Hans Nilsson oberoende (tidigare Hela Edas Lista)
Birgitta Olsson oberoende (tidigare Hela Edas Lista)
Margaretha Persson oberoende (tidigare Hela Edas Lista) 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)

Övriga närvarande
Anders Andersson, kommunchef
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare
Mikael Edvardsson, receptionist
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§ 41 Revisionsgranskning av likvärdig skola 44
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§ 17 Eda i närmiljö
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen gällande Eda i närmiljö.

Sammanfattning av ärendet
Kultursamordnaren Ann-Christin Rönning och läraren Ann-Britt Lilja redovisar 
projektet Eda i närmiljö. Avslutningsvis spelas det upp en storyspot (inspelad 
ljudberättelse) från Morokulien. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 18 Information från valnämnden
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens ordförande, Margaretha Persson, informerar om det kommande valet 
under hösten 2022. Det kommer behövas fler röstmottagare för att kunna slutföra ett 
väl genomfört val med tanke på den pågående pandemin. Det uppmanas att uppmana 
bekanta att göra en intresseanmälan som röstmottagare. Kommunfullmäktige 
informeras att det kommer bli köer på valdagen med tanke på ny lagstiftning.

Beslutsunderlag
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av utskottens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning.

Allmänna utskottet

Ekonomichefen redovisade internbudgeten för kommunledningsstaben för allmänna 
utskottet. Ingen ekonomiuppföljning för december redovisades på grund av 
bokslutsarbete.

Bildningsutskottet
Ekonomisk uppföljning för december 2021 redovisas istället på sammanträdet i 
februari. Bildningsutskottet fick ta del av internbudget 2022. Just nu pågår arbetet med 
bokslut. Martin Bollner meddelade att det finns inga stora avvikelser mot tidigare 
uppföljningar. Den sammanställda internbudgeten är framtagen utifrån nuvarande 
elevprognoser, men kan komma att ändras beroende på elevantal.

2020 2021 2022

21. Verksamhetschef 66 888 75 075 75 492
22. Gärdesskolan 14 975 15 470 15 222
23. Gunnarsbyskolan 43 911 45 318 47 960
233. Grundsärskolan 5 582 6 189 6 119
24. Förskola Åmotfors/Koppom 17 040 15 780 17 348
25. Hierneskolan 19 600 19 860 20 155
255. Adolfsfors skola 5 230 5 503 5 601
26. Förskola Charlottenberg 13 996 13 184 12 037
(Nya Grottan/Gullvivan)
27. Vuxenutbildning/SFI 5 420 5 622 4 180
28. Förskola Adolfsfors/ 15 792 13 993 11 699
Skillingmark/Bysjön
29. Förskola Charlottenberg 12 661 14 401 16 286
(Solrosen/Hjorten)

Ram 221 095 230 395 232 099

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för december 
månad 2021 och diskuterade god ekonomisk hushållning.
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Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Dialogmöte kollektivtrafik i Värmland. 
 Styrgruppsmöte Gunnarsbyskolan, avstämning av projektet och 

inriktningsbeslut utformning av kök. 
 Avstämningsmöte med representant från Thongruppen om den parkerade 

planen vid Morast Handelsplats. 
 Möte med Solör för information om kommunens planerade utveckling av 

fastigheten Violen. 
 Webbinarium med tema 5G-möjligheter och utmaningar med koppling till 

fysisk planering. 
 Styrgruppsmöte demensboende Violen, väntar på beslut om eventuell 

fortsättning av etapp ett. 
 Projektavstämning av kalkyl LSS boende Åmotfors, avvaktar beslut om 

eventuell fortsättning.
 Cloudberry Wind - gått ut på offentligt samråd 8 december – 21 januari för 

projektet Vindkraft Björnetjärnsberget. Samrådstiden förlängdes till 15 mars. 
 Uppstartsmöte med Stadsbygg angående detaljplan för polisstation vid 

Morokulien. 
 Detaljplan Noresund – arbete med att sammanställa inkomna synpunkter under 

samrådet. Fortsatt dialog med Golfklubben.

Teknik i Väst AB

 Länsstyrelsens förslag till prioriteringsgrunder vid brist på fällningskemikalier.
 Övrigt normal verksamhet.

Kost

 Svårt att rekrytera vikarier - ansträngt personalläge när ordinarie medarbetare 
är sjuka.

 Kommande prisjusteringar på livsmedel under 2022 är oroväckande.

Räddningstjänsten

 Rekryteringsbehov vid räddningsstation i Charlottenberg.
 Ekonomin är i linje med budget.

Arbete och integration

 Stabilt läge.
 Arbete fortsätter med verksamhetsplan, bokslut, RUS-samtal.
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Fritid och kultur

 Uppstart i fritidsgården i Charlottenberg.
 Möte med arbetsgrupp fritid/kultur.
 Arbete med internbudget 2022 verksamhetsplan 2022
 Föreningsärenden, beslut om aktivitets- och investeringsbidrag för 2021 och 

Föreningsmeddelande december 2021.
 Personalärenden, APT.

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. 

Ekonomichefen redovisar på kommunstyrelsens sammanträde att det just nu ser ut 
som att det blir ett positivare resultat än vad som prognostiserades i augusti. Det finns 
dock fortfarande stora poster som ska ses över inför bokslutsarbetet. Ett återställande 
för 2021 är möjligt med tanke på att det utgått extra medel från regeringen och att 
finansförvaltningens resultat är positivt. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 22
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-17 § 9
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-01-19 § 3
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 5

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 20 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2021:385

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomiska uppföljning samt 
verksamhetsuppföljning.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har informerats om att ekonomi- och verksamhetsuppföljningen 
förverksamheten inom IFO, individ- och familjeomsorgen, från och med nu ska 
redovisas separat. Förändringen innebär att den tidigare budgeten för all verksamhet 
inom vård och stöd delas upp i två områden; Vård och stöd med verksamhetschef Sara 
Lundgren samt IFO med verksamhetschef Annakarin Norbäck. Dessa verksamheter 
ska i fortsättningen ha separat budget och redovisas på respektive sammanträde. 
Socialnämnden har nu två verksamheter under sig; vård och stöd samt IFO. Den 
fackliga förhandlingen gjordes 2022-01-14. Ekonom Jessica Brostedt ser på 
budgetfördelningen tillsammans med verksamhetscheferna.

Ekonomisk uppföljning för december 2021 kommer på socialnämndens sammanträde 
i februari. Socialnämnden fick ta del av en ekonomisk nulägesredovisning för 
respektive område. Den totala budgeten för hela verksamheten inom vård och stöd 
kommer att delas så att verksamheten inom IFO, individ- och familjeomsorgen, från 
och med nu ska redovisas separat. Jessica Brostedt, ekonom, redovisade för nämnden 
en preliminär ekonomisk uppföljning från december med covid-kostnader separerade.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 23
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-01-18 § 11
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-01-18 § 1

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
För åtgärd
-
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§ 21 Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033
Diarienummer: KS/2021:439

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige står bakom Region Värmland svar på remiss om förslag till 
nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033, RUN/210 468, 2022-01-07.

Eda kommun anser därutöver att:

 Staten / Trafikverket borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid.

 Satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - Göteborg och 
Stockholm – Malmö plockas bort från planen.

 Eda kommun vill att värmlandsbanan prioriteras i nuvarande sträckning och 
utvecklas för framtida persontrafik nationellt och internationellt.

Sammanfattning av ärendet
Eda kommun har mottagit Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 

Eda kommun kan konstatera efter en översiktlig granskning av dokumentet men också 
med de kommentarer som lämnats från Värmlands län och andra delar av Sverige att 
planen inte motsvarar de behov som finns i Eda kommun, Värmland eller Sverige. 

Eda kommun bakom Region Värmland svar på remissen. Eda kommun. För 
ytterligare understryka de ekonomiska obalanserna redovisas kostnadsfördyringarna i 
två lokala projekt. I ett av dessa finns det en fördyring på 500%. 

Om en så pass enkel åtgärd som genomförs med beprövad teknik; gräva och bredda en 
undergång på Värmlandsbanan i Lerot har en handläggningstid på 7 år och 
kostnadsökning på 500% så känns andra aktuella storsatsningar som snabbtåg på nya 
spår mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm – Malmö också som än mer osäkra.

Slutsatsen av detta blir då att satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - 
Göteborg och Stockholm – Malmö tas bort ur planen.

Kommunfullmäktige ajourneras för partiöverläggningar klockan 20:11 – 20:31. 
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Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M): Kommunfullmäktige står bakom Region Värmland svar på 
remiss om förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033, RUN/210 
468, 2022-01-07.

Eda kommun anser därutöver att:

 Staten / Trafikverket borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid.

 Satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - Göteborg och 
Stockholm – Malmö plockas bort från planen.

 Eda kommun vill att värmlandsbanan prioriteras i nuvarande sträckning och 
utvecklas för framtida persontrafik nationellt och internationellt.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 39
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-17 § 13
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 4
Sammanfattning av synpunkter på förslaget till nationell plan 2022–2033, 2022-02-01
Region Värmlands Tjänsteskrivelse angående svar på remiss om nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022–2033, 2022-02-01
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Region Värmlands svar på remiss om förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022–2033, RUN/210 468, 2022-01-07
Kopia på brev till infrastrukturminister Tomas Enerot - Värmland behöver prioriteras i 
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, 2021-12-14
Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033, 2021-11-30
Överklagan av Trafikverkets beslutundergång Lerot – väg 866 i Eda kommun     
2021-10-06

Beslutet skickas till
För kännedom
Trafikverket, enligt instruktion
För åtgärd
-
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§ 22 Remiss - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Värmland 2022–2033
Diarienummer: KS/2021:440

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppskattar att satsningar på Riksväg 61 och Värmlandsbanan 
finns med även om det finns ytterligare behov även då det som nu är planerat 
genomförts.

Eda kommun har inga ytterligare synpunkter på prioriteringarna.
Eda kommun vill lyfta in två ytterligare perspektiv; ambitionsnivå och 
finansieringsmetod:

Ambitionsnivå

Utbyggnaden till 2+1 är mycket resurskrävande även om det får en 
trafiksäkerhetseffekt som möjliggör en hastighet på 100 km/h på korta avsnitt. Är då 
detta rätt kvalitetsnivå på utbyggnaden eller finns enklare åtgärder som ger större 
effekt på längre sträckor. 

Finansieringsmetod

Staten / Trafikverket / Regionen borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid. Lånefinansiering sker redan idag indirekt då 
kommuner finansierar sin medfinansiering via lån.

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag till 
länstransportplan. I direktiv 2020/21:409, som beslutades 23 juni 2021, gavs Region 
Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för perioden 2022-2033. 
Planens innehåll och omfattning regleras i förordning om länsplaner 1997:263.

Att det ekonomiska utrymmet är begränsat framgår tydligt av sammanfattningen på 
sidan 9

Om utbyggnad till 2+1 väg genomförs enligt plan så har det byggts ut 37 % av 
behovet till 2033. Med nuvarande årlig tilldelning dröjer det 137 år innan resterande 
delar är utbyggda.

Detta ger då två frågeställningar; ambitionsnivå och finansieringsmetod.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 40
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-17 § 14
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-12 § 5
Tabellunderlag arbetspendling
Sammanställning av nollalternativets och planalternativets bedömda påverkan på 
respektive aspekt
Miljökonsekvensbeskrivning – Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Värmlands län 2022–2033
Regional systemanalys Värmland 2021
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 2022–2033
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2020-11-13 § 128 och § 129 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Missiv – Remiss om Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2022–2033 
Framtagande av regional länsplan för transportinfrastruktur 2022–2033, 2021-12-07

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion
För åtgärd
-
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§ 23 Remiss - Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 
2022–2028
Diarienummer: KS/2021:441

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att svara på remissen – Värmlands 
forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022 – 2028, 
enligt föreslagna svar.

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar för att 
en strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs. Den nuvarande strategin 
sträckte sig fram till och med 2020 men har förlängts året ut eller till dess en ny 
strategi har fastställts av Region Värmlands nämnd för regional utveckling. Förslaget 
till den nya strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 41
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-17 § 15
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Svarsmall Eda kommun - Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar 
smart specialisering 2021-01-19
Smart specialisering förhandsinformation inför remiss 2021-11-29 - 2021-12-06
Remiss - Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart 
specialisering 2022-2028, 2021-12-08

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunchef, Anders Andersson
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§ 24 Arvika-Eda samordningsförbund, FINSAM - 
Viljeinriktning om sammanslagning av 
samordningsförbund
Diarienummer: KS/2021:427

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner hemställan och viljeinriktning om sammanslagning 
av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-Eda samordningsförbund.

Eda kommun anser vidare att det är viktigt att man lyckas bibehålla det lokala 
perspektivet och engagemanget och tar med goda erfarenheterna från mindre förbund, 
exempelvis genom att bevara de lokala beredningsgrupperna.

Eda kommun anser därutöver att det är viktigt att den totala tillgängliga budgeten inte 
minskas vid ett sammangående.

Sammanfattning av ärendet
Arvika-Eda Samordningsförbund har inkommit med en skrivelse där man beskriver att
Styrelserna för Arvika-Eda samordningsförbund och Samordningsförbundet BÅD-
ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng) hemställer till sina medlemmar om 
att ta ställning till samt att fatta beslut i fråga om ett framtida samgående av de båda 
förbunden.

Slutligt ställningstagande till sammanslagning kräver dock ett särskilt beslut som tas 
av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 38
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 7 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Arvika-Eda Samordningsförbund - Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 
Samordningsförbund 2021-11-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Arvika-Eda samordningsförbund, FINSAM
För åtgärd
-
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§ 25 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2022:55

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar i samband med den pågående pandemin, att det inom 
kommunens verksamheter är cirka 100 personer som är frånvarande. 

Kommunchefen informerar följande om andra aktuella frågor:

 Det arbetas med bokslutet för 2021.
 Det pågår fortsatt projektering för demensboende.
 Personalavdelningen fortsätter löneöversynen.
 Det pågår en medarbetarundersökning i kommunen.
 Det har skett ett möte om att starta upp ett kvinnligt nätverk, frukostmöte sker 

igen 8 mars.
 Miljööverenskommelsen har signerats att kommunalrådet.
 Det sker arbete med hållbarhetsarbetet. En hållbarhetsstrateg har anställts inom 

kommunledningsstaben. 
 Omvärldsanalys visar att oroligheterna i världen just nu kan komma att 

påverka kommunen på olika sätt. Idag, jämfört med tidigare, finns en ökad 
samverkan och krisledningsarbetet har pågått under pandemin.

Beslutsunderlag
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad gällande färdtjänst och skolskjuts. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen redovisar siffror för färdtjänst och skolskjuts från de senaste åren, 
hänsyn har inte tagits till volymer. 

Beslutsunderlag
Svar på allmänhetens fråga - Redovisning av färdtjänst och skolskjuts de senaste 15 
åren 2022-02-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 7
Allmänhetens fråga - Hur har kostnader för färdtjänst och skoltransporter förändrats 
de senaste 15 åren 2022-01-07

Beslutet skickas till
För kännedom
Frågeställaren
För åtgärd
-
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§ 27 Omföring av investeringsmedel från lagerlokal 
till Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:51

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen 
att se över kostnader och eventuella alternativa lokaler för verksamheten.

Reservation
Johanna Söderberg (C), Annika Hugne (C), Sylvia Jonasson (C), Eva Magnusson-
Nilsson (C), Gun Andersson (M), Hanna Andersson (M) och Elsa Badh (C) reserverar 
sig för förmån till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Skolchef och individ- och familjeomsorgens verksamhetschef informerade på 
kommunstyrelsens sammanträde om den skrivelse som kompletterats tillsammans 
med serviceutskottets protokollsutdrag. 

Ombyggnationen av fastigheten kopparen 11 visar sig få högre kostnader än beräknat. 
Kostnadsökningen beror på flera delar, bildning har gjort förändringar i sin 
verksamhet och det har skett stora kostnadsökningar på byggmaterial.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Beslut enligt serviceutskottets förslag. 
Kommunfullmäktige avslår omfördelning av medel på 2 600 000 kronor exklusive 
moms från projektet lagerlokal till renovering av fastigheten kopparen 11 
Charlottenberg.

Odd Westby (S) med bifall av Margaretha Persson och Hans Nilsson oberoende 
(tidigare HEL): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med 
motiveringen att se över kostnader och eventuella alternativa lokaler för 
verksamheten.

Annika Hugne (C) och Johanna Söderberg (C) med bifall av Sylvia Jonasson (C): 
Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige omfördelar medel på 2 
600 000 kronor exklusive moms från projektet lagerlokal till renovering av fastigheten 
kopparen 11 Charlottenberg.
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Beslutsgång 1
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer Odd Westbys förslag mot Annika Hugne och Johanna Söderbergs 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Annika Hugne och Johanna 
Söderbergs förslag.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Annika Hugne och Johanna Söderbergs förslag.
Nej-röst för Odd Westbys förslag.

Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för Annika Hugne och Johanna Söderbergs förslag och 17 nej-röster 
för Odd Westbys förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Odd Westbys förslag.

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Gun Andersson (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
Eva Magnusson-Nilsson (C) X
Sylvia Jonasson (C) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Bengt Nilsson (KD) X
Astrid Lillevold (S) X
Didrik Lillevold (S) X
Jens Ericsson (S) X

Comfact Signature Referensnummer: 32275SE



Sida 21 (45)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-23

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Birgitta Eklund (S) X
Dan Säterman (S) X
Monica Aarholdt (S) X
Odd Westby (S) X
 Lena Olsson (S) X
Evy Andersson (S) X
Stefan Nilsson (SD) X
Uno Hultman (SD) X
Per-Olof Larsson (SD) X
Helena Ringstrand (SD) X
Nicklas Backelin (V) X
Patric Carlsson (V) X
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) X
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) X
Muwafak Hamami (HEL) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Bo-Inge Nilsson (HEL) X
Summa 16 17 0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 31
Beskrivning av behoven av föreslagen ombyggnad av tidigare förskolan Pillret 2022-
02-02
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 1
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef, Ingrid Elmgren
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson
Projektledare, Mats Melin
För åtgärd
-
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§ 28 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 
2021
Diarienummer: KS/2021:309

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av kommunstyrelsens tagna 
beslut under perioden september-december 2021 samt ej verkställda beslut.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från perioden september-
december 2021:

 2021-09-01 § 174 Avtal för Eda Energi AB (KS/2021:328) Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Energi AB och ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för bolagets utveckling. 
Processen pågår med hjälp av externt stöd.

 2021-09-01 § 179 Svar på medborgarförslag - Att kommunen anslår medel till 
Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel (KS/2021:200) 
Beslutet lyder: Kommunstyrelsen godkänner medborgarförslaget, dock med 
det tillägget att för att kunna tillmötesgå förslaget kommer det att ske i 
samverkan med Fritidsbanken Sverige och Fritidsbanken regionalt. Fritids- 
och kulturavdelningen får i uppdrag att följa upp det nystartade projektet inom 
Fritidsbanken Sverige, för att säkerställa att det kommer att finnas möjlighet 
att låna parasportutrustning och fritidshjälpmedel vid olika fritidsaktiviteter 
inom kommunen. Viss utrustning är på väg ut till kommunerna och då kommer 
information om utlåning.

 2021-09-01 § 183 Svar på medborgarförslag - Att kommunen ska undersöka 
möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med blinkande lampor 
vid Adolfsfors skola. (KS/2021:221) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beviljar 
medborgarförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att vara 
behjälpliga i kontakt med Trafikverket med syfte att öka säkerheten vid 
Adolfsfors skola. Möte äger rum med Trafikverket vecka 5.

 2021-09-01 § 184 Sammanställning över fastigheter i sämre skick för 
eventuella åtgärder (KS/2021:280) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen har tagit 
del av redovisningen och skickar ärendet till budgetberedningen. Ärendet finns 
hos budgetberedningen.

 2021-09-29 § 202 Revidering av riktlinje för rehabilitering och Habilitering 
(KS/2021:323) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad 
riktlinje gällande rehabilitering och habilitering. Arbete pågår.
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 2021-09-29 § 203 Revidering av riktlinje Myndighetsbeslut - biståndsbeslut 
SoL äldre och funktionshindrade (KS/2021:321) Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen anta förslaget till reviderad riktlinje gällande 
Myndighetsbeslut – Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade. Arbete 
pågår.

 2021-10-25 § 229 Svar på medborgarförslag - kompletterande matarväg till 
Örnvallenområdet (KS/2021:193) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget gällande kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. 
Samhällsbyggnad fortsätter planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bidrag 
har sökts hos trafikverket för ett målat övergångsställe med vägkuddar som 
fartdämpning, taktila plattor och pollare för synskadade. GC-vägen är idag 
utbyggd för sträckan längs förskolan. När åtgärderna är genomförda 
framkommer effekterna av dessa och därmed avgörs om det behövs fler 
åtgärder eller inte.

 2021-12-01 § 240 Svar på medborgarförslag - Att kommunen antar som 
standard att ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande 
(KS/2021:199) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att i samband med 
en rekrytering av personal till sommarsimskolan, i fortsättningen förutom 
kravet på genomgången grundutbildning för simlärare genom Svenska 
Livräddningssällskapet, även erbjuder en fortbildning för simlärare gällande 
barn i behov av särskilt stöd. Fortbildning för simlärare ska erbjudas inför 
säsongen

 2021-12-01 § 260 Medfinansiering av Valfjällets slalomklubb (Valfjällets 
SLK) och De Handikappades MF Falkens (Falken) projekt vid Valfjället 
(KS/2021:426) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun 
medfinansierar Valfjällets SLK och Falkens projekt i Valfjället med 75 tkr 
vardera under 2022, 2023 och 2024. Medlen skall i första hand tas från 
projektet Edas Framtid.
Beloppen ska betalas ut årligen

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

 2021-05-05, § 108 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika kommuner - 
beslutet: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
samverkan mellan Eda och Arvika kommuner gällande matdistributionen i 
äldreomsorgen. Utredningen tidsätts och redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen efter utredningens slut. Återrapportering sker i mars 2022.

 2021-05-31, § 13 Medborgarförslag - cykelbana för barn och unga i 
Charlottenberg – beslutet: Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en 
cykelbana vid vattentornet men ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
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medborgarförslaget om cykelbana, samt vilken plats som vore lämplig och till 
vilken kostnad. Utredning pågår.

 2021-05-31, § 139 Medborgarförslag – Tillgänglighetsanpassade aktiviteter i 
samband med simskola – beslutet: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
förslaget till att starta en anpassad simskola med vattenaktiviteter för barn med 
funktionsvariationer, samt till att det inom organisationen görs en utredning i 
ärendet. Utredning inte gjord ännu.

 2021-06-30, § 161 Inriktningsbeslut – utbyggnad av Gunnarsbyskolan – 
beslutet: Kommunstyrelsen beslutar följande: Gunnarsbyskolan byggs ut med 
separat byggnad innehållande kök/matsal på nedre plan (inklusive tillfartsväg), 
samt klassrum med tillhörande utrymmen på övre plan. - En ny träslöjdsal 
byggs som tillbyggnad i anslutning till nuvarande slöjdsal och huvudentré - 
Ombyggnad sker i befintlig byggnad då den separata byggnaden är klar, för att 
omdisponera befintligt kök/matsal till undervisningslokaler, arbetsrum för 
personal, elevutrymmen med mera enligt utförd behovsinventering Arbete 
pågår.

 2019-01-29, § 26 Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt 
verksamhetsbidrag – beslutet: Kommunstyrelsen är positiva till ett 
verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland. Det finns ett intresse 
från förvaltningen att ta del av de utbildningspaket som erbjuds till lärare via 
Ung Företagsamhet. Verksamhetschef Bildning får i uppdrag att göra en plan 
för genomförande av projekt Ung Företagsamhet. Delvis verkställt, fördröjt på 
grund av pandemin. Generell positivitet för att fortsätta – främst insatsen som 
Handelskammaren i Värmland står för. (åk 9)

 2019-06-25, § 155 Förvaltning av kommunens skog – beslut: Förvaltningen
får i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Förvaltningen
får i uppdrag att ta fram styrdokument för kommunens skogsförvaltning. I
anslutning till budgetprocessen för kommande år anges en målsättning för
överskottet av skogsförvaltningen. I anslutning till budgetprocessen för
kommande år ska en målsättning för överskottet av skogsförvaltningen anges.

 2020-02-04 § 1 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen
(GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning
av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger
förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets
förbättringsförslag. Lyft i dataskyddsgruppen att förbättringsförslagen ska
åtgärdas men kommer att lyftas igen med tydligare krav på återrapportering
att förbättringsförslagen har blivit utförda.
2020-02-04 § 15 Samverkansavtal tillnyktringsenheten (2019:361) – beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal från Värmlands läns
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Vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tillnyktringsenheten vid
Centralsjukhuset i Karlstad. Inväntar påskrivet avtal till diariet.

 2020-04-28 § 80 Yttrande till revisorerna gällande granskning av samverkan
kring psykisk ohälsa bland äldre – beslut: Kommunstyrelsen lämnar följande
svar till kommunrevisorerna genom att inleda med revisorernas
rekommendationer och därefter kommunstyrelsens svar:
1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa. 
Arbetsgrupperna inom ramen för Nya Perspektiv bör få uppdraget, via 
beredningsgruppen, att se över gemensamma överenskommelser med 
regionen. Överenskommelsen mellan Eda kommun och Edas vårdcentral bör 
kompletteras med samverkansformer kring denna målgrupp. En 
överenskommelse med öppenvårdspsykiatrin i Arvika ska även revideras.
2. Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla 
aktörer.
Överenskommelser inom detta område finns idag samlat hos administratör. De
kommer framöver att även läggas in i verksamhetens ledningssystem som
finns på Insidan, där det blir tillgängligt för all personal inom verksamheten.
3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta 
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. 
Verksamheten ser fördelar med att genomföra en målgruppsanalys för att få 
fram konkreta handlingsplaner. Verksamheten har dock inte de resurser som 
krävs för att genomföra en sådan analys i kommunen. Verksamheten kommer 
att följa övriga värmländska kommuners arbete med målgruppsanalys, för att 
ta del av deras erfarenhet och därefter påbörja arbetet i Eda.
4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. 
Se svar under punkt 3.
5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg 

för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk 
ohälsa.

Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp av 
statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara organisationerna 
behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk ohälsa. Verksamheten 
ser mycket positivt på detta initiativ. I verksamheten har arbete med att 
utveckla användandet av SIP redan påbörjats. I februari 2020 genomfördes 
utbildning i verktyget SIP där deltagare inom flera olika professioner deltog. 
Under hösten kommer utbildning att erbjudas till IFO samt att utbildning 
kommer att ske inom IT-verktyget Cosmic Link 2. I verksamhetsplanen finns 
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en ökning av användandet av SIP som en målsättning. Måluppfyllelse kommer 
att följas upp i slutet av 2020.

6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, 
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen 
äldre med psykisk ohälsa.

Verksamheten anser att planering och samordning kring den enskilde alltid ska 
ske genom SIP, därefter ska den sedan följas upp i samråd med brukaren. 
Verksamheten kommer att se över metoder för planering och uppföljning av 
äldres psykiska hälsa samt utveckla kopplingen till ambitioner och mål för 
äldre med psykisk ohälsa. Uppstarten sker när socialt ansvarig samordnare 
påbörjar sin tjänst. Resurserna som skulle ha arbetat med föreslagna åtgärder 
har arbetat förebyggande med covid-19. Arbetet kommer att starta upp under 
2021.

 2020-04-28 § 88 Svar angående granskning av kommunens näringslivsarbete –
beslut: En näringslivsstrategi tas fram under hösten 2020 med fokusområden
som ligger väl i linje de av kommunfullmäktige fastställda målen. Till strategin
tas även en årlig handlingsplan fram. Dokumenten tas fram i samverkan med 
det lokala näringslivet. Dokumenten ska årligen följas upp och revideras för att 
främja utvecklingen av kommunens arbete med näringslivsfrågor. Uppföljning 
av näringslivsstrategi och handlingsplan föreslås ske - årligen i 
kommunstyrelsen - varannan månad i allmänna utskottet - månadsvis med 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande En etableringsgrupp har 
bildats med representanter från Näringslivsenheten, Samhällsbyggnad, Miljö 
och Eda Bostad. I gruppen sker månadsvis avstämning av alla pågående och 
planerade näringslivsärenden. Etableringsgruppens ansvar är att se till att det 
finns rutiner och samverkan mellan olika delar av den kommunala 
organisationen för att kunna ge effektiv service till såväl befintliga företag som 
till företag som önskar etablera sig i kommunen. Strategin är behandlad 
politiskt. Handlingsplanen är påbörjad och ska men ska slutföras av den nya 
näringslivsutvecklaren. Uppföljning av Näringslivsenheten besöker allmänna 
utskottet ungefär varannan månad och avstämningar sker.

 2020-06-02 § 92 Omföring av investeringsmedel 2020 för byggnation av
solskydd vid förskolor. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att 500 000 kronor
omföres från projekt 1274 Tillbyggnad och tak Morokulien till solskydd för
förskolor. Antalet solskydd till förskolor är klart. Samtliga fakturor är dock
inte betalda, projektet är ej avslutat.

 2020-06-23 § 124 Detaljplanering Svensk-Norsk Polisstation i Morokulien. 
Beslut: Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Polisstation vid
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Morokulien och Eda kommun inleder snarast planarbete för ny detaljplan.
Detaljplanen ska tas fram med ett utökat förfarande med hänsyn till
kommunens översiktsplan. Arbetet skall ske i nära samråd med Eidskogs
kommune och Polismyndigheterna i båda länderna. Utredningsarbete pågår
på norsk resp. svensk polismyndighet för att se på möjligheterna och ta fram
underlag för projektering. Arbete med detaljplan avvaktas då det behöver ske i
samarbete med polismyndigheterna.

 2021-03-10 § 61 (KS/2021:76) Försäljning industrifastighet Nolby 1:38
(Skräddaren 2) beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar försälja del av
fastigheten Nolby 1:38, Skräddaren 2 (Snickarvägen 7, 673 32 Charlottenberg)
till bokfört värde. Samtliga fastighetsregleringskostnader betalas av köparen.
handlingar inväntas.

 2021-03-31 § 85 (KS/2018:176) Skolorganisation beslutet lyder: Ärendet
överlämnas till budgetberedningen. Lämnades till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. 

Beslut där kommunstyrelsen tagit del av information eller tagit del av uppföljning 
framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan följas upp i 
en process som återrapportering. Detsamma gäller för inkomna motioner och 
medborgarförslag, de redovisas istället i ärendet ”Redovisning av obesvarade 
motioner/medborgarförslag”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 32
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-28
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut; september – december 2022-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 29 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 
2021
Diarienummer: KS/2021:310

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av tagna beslut under 
perioden september - december 2021. 

Det konstateras att följande beslut inte är verkställt från perioden september – 
december 2021:

 2021-10-25 § 134 Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt arbeta med 
kommunens handikappolitiska program (KS/2021:159) Beslutet lyder:
• Ett nytt program tas fram, I avvaktan på detta så förslås dessutom att
• Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens 
webbplats
• Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive 
verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt
• I årsredovisningen ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts
Med detta anses förslaget besvarat. Protokoll finns tillgängliga på kommunens 
webbplats, arbete pågår med programmet.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

 2019-12-11 § 149 Budget 2020 - Beslut: -Förvaltningen ges ett 
utredningsuppdrag för att trygga kompetens och skapa ekonomiskt utrymme, 
gällande samverkan med annan/andra kommun/er inom områdena personal 
(HR), IT samt myndighetsnämndens verksamhet. Utredningsuppdraget 
tidsbegränsas till juni 2020, samt delredovisas efter tre månader. Arbete pågår 
ständigt med beslutet, för närvarande delar Eda och Årjängs kommuner chef 
för miljö- och byggavdelningarna under en prövoperiod.

 2019-12-11 § 157 Motion – gatubelysning i Eda Glasbruk – Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles med önskemålet om att 
göra en översyn av möjligheterna att bygga ihop gatubelysningen längs 
Glasbruksvägen. Ärendet har inte lyfts i budgetberedningen.

 2020-02-19 § 15 Säkerhet och skötsel av kommunala badplatser. Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga samarbetsavtal avseende 
skötsel och tillsyn av de tidigare B-badplatserna. Arbete kvarstår med att
teckna erforderliga samarbetsavtal avseende skötsel och tillsyn av de tidigare
B-badplatserna.
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 2020-04-21 § 52 Svar på motion förbättring av utemiljön vid Gärdesskolan. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt 
förvaltningen att lämna förslag på utformning utifrån de framtagna 
önskemålen samt att beräkna investeringskostnaden för detta förslag. En grupp 
är tillsatt för att planera och ta fram ett förslag på utrustning av utemiljön vid 
Gärdesskolan samt Gärdeshallen.

 2020-10-14 § 116 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats
till Kommuninvest Ekonomisk förening (2020:274) – beslut: - Eda kommun
till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300
000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningen. - Kommunfullmäktige årligen ska 
besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. Beslut ska 
tas årligen.

 2020-11-18 § 135 Förändring av turistverksamheten i Eda kommun 
(KS/2020:309) – beslut: - Eda kommun stänger turistbyråverksamheten i 
Infocentret i Morokulien senast 2020- 12-31. Ett giltigt avtal med Eidskog 
kommune kring drift av fastigheten ska tas fram innan turistbyråverksamheten 
stängs. - Infocentret skall vara öppet för besök vid gränsen inne i byggnaden 
och som mötesplats för gränsöverskridande samarbete. Eda kommun skall 
fortsättningsvis ha en central resurs för att bedriva turistinformation genom 
digitala medier och till del tryckt media. Detta kompletteras med 
informationsmöjligheter vid Info Point, servicepunkter mm. - Eda 
kommunskall verka för ytterligare etablering av gränsöverskridande 
information i Infocentret. Verksamhetsavtal ska signeras.

 2021-01-27 § 8 (KS/2020:329) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda 
Bostads AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Eda Bostads AB som ersätter de tidigare dokumenten 
beslutade av kommunfullmäktige 2008-08- 26 § 84. Styrdokument ska 
färdigställas.

 2021-02-24 § 15 (KS/2019:216) Inriktningsbeslut demensboende i 
Charlottenberg Kommunfullmäktige beslutade 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. Arbete pågår.

 2021-02-24 § 16 (KS/2011:146) Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 
(Noresunds Herrgård) beslutet lyder: Kommunfullmäktige godkänner förslaget 
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till genomförandeavtal med tillhörande bilagor. Med tillägget att exploatören 
ska återrapportera till kommunstyrelsen arbete med detaljplanen var tredje 
månad. Planarbete pågår.

 2021-03-24 § 37 (KS/2021:67) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och 
bolagsordning för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument 
beslutade av kommunfullmäktige 2009-05-27 § 58 ersätts. Styrdokument ska 
färdigställas.

 2021-03-24 § 38 (KS/2021:65) Ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Valfjället Skicenter AB. Detta innebär att tidigare 
dokument beslutade av kommunfullmäktige 2009-08-26 § 83 samt 2019-03-
13, § 23 ersätts. Styrdokument ska färdigställas.

 2021-06-16, § 74 Redovisning av utredning samt förslag gällande nyttjande av
fastigheten Kopparen 11 (f.d. förskolan Pillret) – beslutet: 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja fastigheten Kopparen 11 till 
förskoleexpedition samt särskild undervisningsgrupp för grundskolan enligt 
bilagd utredning, samt för detta ändamål avsätta investeringsmedel 
motsvarande 3,1 miljoner kronor för 2021. Arbete pågår.

 2021-06-16, § 83 revisionsgranskning av intern kontroll i HR-processer –
beslutet: Kommunfullmäktige har tagit del av kommunrevisionens granskning.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att nyttja detta enligt
kommentarer till resultat av granskningen i det fortsatta arbetet. Arbete pågår.

 2021-08-25, § 100 Politisk organisation – beslutet: 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. Arbete pågår i
den parlamentariska gruppen, återrapportering i mars.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
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både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. 

Beslut där kommunfullmäktige tagit del av information eller tagit del av uppföljning 
framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan följas upp i 
en process som återrapportering. Detsamma gäller för inkomna motioner och 
medborgarförslag, de redovisas istället i ärendet ”Redovisning av obesvarade 
motioner/medborgarförslag”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 33
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut; september – december 2022-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 30 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning
Diarienummer: KS/2022:18

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar kommunfullmäktiges arbetsordning.

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: Jag reserverar mig mot tillägget i §40 med ordalydelsen ”och bör avfattas 
kort.” Tillägget innebär en inskränkning av den demokratiska processen. Den som 
reserverar sig mot ett förslag ska ha möjlighet att påtala alla omständigheter om varför 
beslutet borde ha varit ett annat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 5 § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning för att ange 
ytterligare föreskrifter för sitt arbete utöver vad som finns reglerat i lag. En översyn av 
arbetsordning har skett med vissa förändringar och förtydliganden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 45
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 3
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning 2022-01-04 

Förlag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson: Kommunfullmäktige reviderar kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under förutsättning att den föreslagna ändringen i § 40 stryks.

Johanna Söderberg (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
reviderar kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Johanna Söderbergs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
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För åtgärd
-
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§ 31 Svar på medborgarförslag - Utveckling av Eda 
Skans
Diarienummer: KS/2021:131

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Eda kommun genom samhällsbyggnad och fritids- 
och kulturavdelningen, tillsammans med huvudmannen Statens Fastighetsverk, ska 
försöka verka för en förbättring och utveckling av driften och skötseln av 
försvarsanläggningen Eda Skans. 

Eda kommun uppskattar engagemanget från initiativtagaren med att använda sig av ett 
medborgarförslag som ett sätt att bidrag till förbättringsarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås en utveckling av Eda Skans 
såsom att utreda ansvarsfördelning, underhåll, information, tillgänglighet med mera. 
Initiativtagaren betonar särskilt vikten av på olika sätt förbättra situationen vid Eda 
Skans för att säkerställa att det kulturella värdet bevaras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-09 § 34
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 3
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-19

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
För åtgärd
Fritid- och kulturchef
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§ 32 Nytt medborgarförslag - Förslag på hur man kan 
göra skolmaten bättre
Diarienummer: KS/2022:65

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 31 januari ett medborgarförslag från två elever som har förslag på hur 
skolmaten kan göras bättre. Deras förslag är att personalen, utifrån budget kan välja 
ungefär 10 olika maträtter och sallader som barnen kan rösta emellan. Eleverna lyfter 
fram att det är viktigt att barn äter skollunchen, för att kunna prestera i skolan som 
sedan ger flera goda följdeffekter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Förslag på hur man kan göra skolmaten bättre 2022-01-31

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 33 Nytt medborgarförslag - Bygg en mountainbike-
bana vid vattentornet i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:66

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 31 januari ett medborgarförslag från tre elever som har hört talas om att det 
ska bli en mountainbikebana vid Valfjället. Eleverna önskar att det ska byggas en bana 
vid vattentornet i Charlottenberg istället. Detta då de tror att fler skulle använda den 
och det skulle bli bättre för miljön med tanke på resandet till och från Valfjället.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Bygg en mountainbike-bana vid vattentornet i Charlottenberg 
2022-01-31

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 34 Nytt medborgarförslag - Utomhusrink på 
Gunnarsbyskolan
Diarienummer: KS/2022:68

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 3 februari ett medborgarförslag från elever vid Gunnarsbyskolan som har 
förslaget att anlägga en utomhusrink vid skolgården. Eleverna menar att det inte finns 
så mycket aktiviteter att sysselsätta sig med på skolgården när man på sin fritid ägnar 
sig åt innebandy och/eller ishockey. Deras förslag är att anlägga rinken nere på åkern i 
anslutning till skolan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Utomhusrink på Gunnarsbyskolan 2022-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 35 Nytt medborgarförslag - Badhus i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:69

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 3 februari ett medborgarförslag från tre elever vid Gunnarsbyskolan som 
har ett förslag om anläggningen av ett badhus i Charlottenberg. Eleverna menar att det 
skulle blir bättre för miljön med tanke på minskade avgaser och kostnadsbesparingar 
gällande resandet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Badhus i Charlottenberg 2022-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 36 Ny 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
Diarienummer: KS/2022:70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom en motion till kommunfullmäktige 3 februari. 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. Motionären lyfter fram att detta skulle underlätta 
gränskontroll samt ge möjlighet för Eda kommuns invånare att direkt nå Sverige och 
Norges båda huvudstäder med tåg, samt skapa förutsättning för Eda som ett direkt 
resmål.

Beslutsunderlag
Motion - angående berörd myndighet bör kontaktas gällande av- och påstigande vid 
gränsstationen 2022-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Kommunledningsstaben
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§ 37 Ny motion - Att Eda kommun avsätter eller 
öronmärker en viss summa för direkt trivselhöjande 
åtgärder på landsbygden
Diarienummer: KS/2022:71

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom en motion till kommunfullmäktige 3 februari 2022. 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 % (2-3 promille). Detta då många av de som bor på landsbygden inte tycker 
de får del av den stora penningpåse som Edas budget omfattar.

Motionären menar att landsbygdsboende redan är "straffade" med extra kostnader för 
transporter till nästan all social service, såsom läkarbesök och affärsbesök. För att ge 
tillbaka lite trivsel till landsbygden skulle åtgärden visa att Eda kommun vill att 
landsbygden ska leva. 

Beslutsunderlag
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
För åtgärd
Kommunledningsstaben

Comfact Signature Referensnummer: 32275SE



Sida 41 (45)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-23

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 38 Avsägelse från Kim Kim (L) gällande politiska 
uppdrag
Diarienummer: KS/2022:82

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns och kommunfullmäktige tackar Kim Kim för tiden han haft de 
olika politiska uppdragen.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger sig Kim Kim (L) uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt 
som styrelsesuppleant i Valfjället skicenter AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från flera politiska uppdrag 2022-02-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Kim Kim
Valfjället skicenter AB
För åtgärd
Länsstyrelsen i Värmland
Personalavdelningen
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson
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§ 39 Fyllnadsval till revisor
Diarienummer: KS/2021:404

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Kim Kim (L) som kommunrevisor från och med 2022-02-
24 till och med 2023-06-01.

Sammanfattning av ärendet
Då en revisor entledigats sitt uppdrag behöver fyllnadsval ske till revisor. Uppdraget 
gäller för perioden till och med 2023-06-01.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Kim Kim (L)
För åtgärd
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson
Personalavdelningen
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§ 40 Fyllnadsval som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning
Diarienummer: KS/2022:84

Kommunfullmäktiges beslut
Sven-Olov Sylvén (L) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och 
med 2022-02-24 till och med 2022-10-14.

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ersättaren Kim Kim (L) behöver fyllnadsval ske till 
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Sven-Olov Sylvén

För åtgärd
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson
Personalavdelningen
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§ 41 Revisionsgranskning av likvärdig skola
Diarienummer: KS/2022:85

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten gällande likvärdig skola och 
lämnar den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har genom KPMG AB genomfört en granskning av 
likvärdigheten i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

Kommunrevisorerna bedömer att det finns brister i likvärdighet mellan skolenheterna i 
Eda kommun. Det konstateras dock att skillnaden i måluppfyllelse inte är särskilt stor 
även om Gunnarsbyskolan både har större socioekonomiska utmaningar och en lägre 
grad av legitimerade och behöriga lärare. Det bedöms att resurser fördelas så att olika 
förutsättningar hos enheterna beaktas. Det förefaller dock som att resurstilldelningen 
inte motsvarar behoven. Kommunen avgör själv sin skolstruktur, men då ska varje 
skolenhet ges förutsättningar att arbeta för hög måluppfyllelse i enlighet med lag och 
andra styrdokument.

Det bedöms att alla elever inte får det särskilda stöd som de behöver, vilket påverkar 
måluppfyllelsen. Det saknas bland annat specialpedagoger och speciallärare som 
motsvarar behoven. Studiehandelning på modersmål är inte heller tillgodosett. Vidare 
konstateras att elevhälsan inte främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vilket 
är en brist. Det bedöms att kommunen för att klara kompetensförsörjningen av 
personal i skolan bör ha en uppdaterad kompetensförsörjningsplan som ger goda 
underlag för att besluta om åtgärder på både kort och på lång sikt. Åtgärder behöver 
också vidtas för att öka likvärdigheten vad gäller tillgången till legitimerade och 
behöriga lärare mellan skolenheterna.

Det bedöms också att huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, men att 
kvalitetsarbetet behöver utvecklas bland annat avseende aggregerad analys och 
dokumentation av kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Det framkommer inte att 
huvudmannen särskilt har följt upp förutsättningar för likvärdig skola även om 
insatser för att säkra likvärdigheten har vidtagits. Vidare delas bilden att en tydligare 
koppling mellan det systematiska kvalitetsarbetet och resurstilldelning och 
resursfördelning skulle kunna bidra till en bättre likvärdighet och högre 
måluppfyllelse.

Efter genomförd granskning rekommenderar kommunrevisorerna kommunen att:
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 följa upp huruvida befintlig resurstilldelning och resursfördelningar ger 
enheterna likvärdiga förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse.

 tillse att elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver. 
(3 kap. 7 § 3 st. SkolL). Det gäller till exempel studiehandledning på 
modersmål.

 upprätta en kompetensförsörjningsplan med insatser att vidta på kort och lång 
sikt.

 utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå både vad gäller 
doku- mentation, analys och åtgärder att vidta. (4 kap. 3, 6-7 §§. SkolL).

Beslutsunderlag
Missivbrev - Granskning av likvärdig skola 2022-02-11
Granskning av likvärdig skola 2022-02-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionerna
För åtgärd
Skolchef
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