
Sida 1 (24)

                         
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
Datum: 2022-03-23
Tid: klockan 19:00 - 20:40, sammanträdet ajournerades kl. 19:47 – 19:59
Plats: Digitalt sammanträde som utgick från KS-salen
Paragrafer: § 42 - § 54

Justering
Utses att justera: Dan Säterman och Fredrik Karlsson
Datum: 2022-03-25
Tid: klockan 11:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-23. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-03-25. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-04-19.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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§ 42 Vindkraftprojekt vid Björnetjärnsberget - 
Genomgång av samrådet och processen framåt
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om vindkraftprojektet vid 
Björnetjärnsberget; genomgång av samrådet hittills samt processen framåt. 

Sammanfattning av ärendet
Cloudberry Wind besöker kommunfullmäktige för att presentera genomgången av 
samrådet hittills gällande vindkraftsprojektet vid Björnetjärnsberget som ingår i 
område två i Eda kommuns vindbruksplan.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 43 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med januari månad 2022.

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari 
månad 2022. Ingen ekonomiuppföljning för januari månad redovisas på grund av att 
bokslutsarbetet inte är klart ännu.

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av ekonomisk uppföljning efter januari 2022 för 
verksamheten bildning. Ekonomen redovisar januari månads resultat i förhållande till 
budget. Det är Hierneskolan och Gunnarsbyskolan som visar den största negativa 
avvikelsen, vilket till stor del beror på höga personalkostnader. Bokslutet 2021 pekar 
mot ett bra resultat för hela kommunen. Det blir ett större plus än väntat. 
Verksamheten bildning visar ett negativt resultat på 3,1 miljoner kronor, vilket är 
ungefär enligt prognosen efter augusti 2021.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med januari 
månad 2022 samt diskuterat god ekonomisk hushållning. Ingen ekonomiuppföljning 
för januari månad redovisas på grund av att bokslutsarbetet inte är klart ännu.

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Årlig rapportering genom bostadsmarknadsenkät till boverket är klart. 
 Möte med LBC (transportföretag) och dess advokat gällande avtalstolkning 

transporter. 
 Möte med Regionen angående planerna fastigheten Violen och hur dessa 

påverkar Regionen. 
 Bokslutsarbete. 
 Arbete/analyser inför kommande lönerevision. 
 Workshopar avfallsplan. 
 Iordningställande för norska polisen vid Morokulien info center pågår. 
 Migrering av geografiska data till SQL (structured query language) -

databas genomförd. 
 Morokulien info centerkontor etapp 1 färdigställt.
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Teknik i Väst AB

 Från och med 1 januari har kommunen ansvar för insamling och återvinning av 
returpapper (tidigare producentansvar). Ragnsells upphandlad entreprenör. 
Ingen skillnad för invånarna. 

 Arbetet med avfallsplan pågår och workshops med olika teman har genomförts 
(Minska mat- och restavfall och öka återvinningen i hushållen, Återbruk och 
avfallsförebyggande i kommunen, Nedskräpning, Avfallsfrågor 
i stadsbyggnadsprocessen). 

 Hälle, Växvik, Flogned och Rudsgården står på tur för insamling av matavfall, 
nya kärl körs ut under februari. 

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

Kost

 Svårt att rekrytera vikarier - ansträngt personalläge när ordinarie är sjuka.
 Kommande prisjusteringar livsmedel under 2022 är oroväckande.

Räddningstjänsten

 Ansträngt läge på grund av frånvaro kopplat till covid. Har varit lösbart hittills 
tack vare att personalen ansträngt sig för att kunna byta med varandra och på 
så sätt lösa det.

Arbete och integration

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

Fritid och kultur

 Verksamhet enligt plan, med undantag av fritidsgård, stängt på grund av covid.
 Bokslutsarbete 2021.
 Verksamhetsplan 2022 och 2023–2025
 Återremiss om kommunens badplatser.
 Medborgarförslag, utveckling av Eda Skans.
 Personalärenden, APT, SAM och rekrytering av vikarie folkhälsosamordnare.

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.

Comfact Signature Referensnummer: 34255SE



Sida 8 (24)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-23

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 54
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-02-14 § 18
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-02-16 § 10
Ekonomisk uppföljning, bildning 2022-02-15
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 12
Verksamhetsplan för Energi-och klimatrådgivning 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 44 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2021:113

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med december månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen informerar kort på nämndens sammanträde om 
budgetprognosen för bygg- och miljöavdelningen. Den uppgår till 64% till och med 
13 september 2021. Riktvärdet ligger på 79%. Eftersom utgifterna hittills är lägre än 
budgeterat så ser det ut som att det kan bli ett positivt resultat gällande ekonomin även 
i år. 

Bygg- och miljöchefen informerade på nämndens sammanträde bland annat följande 
om avdelningens verksamhetsuppföljning:

Miljöskydd:

 Två hanterade anmälan om miljöfarlig verksamhet.
 Fyra skrivbordstillsyner på drivmedelstationer har skickats ut.
 Tillsynsbesök på Lunden.
 Skrivbordstillsyn på två mellanlagringsverksamheter har skickats ut och 

kommit i retur.
 Begäran om redovisning av masshantering har skickats ut.
 Två klagomål på nedskräpade fastigheter i Stora Koppom.
 Deltagande i workshop inför framtagande av avfallsplanen.
 Försett kommunikatören med underlag för att ta fram folder om olovlig 

eldning.
 Ett anmälningsbeslut för krossningsverksamhet har utfärdats.
 En överklagan över arbetstiderna i beslutet för ovan verksamhet inkom.
 Ett värmepumpsärende har inkommit och handlagts. 
 Utbildning miljöfarlig verksamhet.
 Kompletteringsförfrågan om remisser avseende slutliga villkor, utsläpp till 

recipient och reningsverk.
 Fortsatt beslut om årliga avgifter för miljöskydd. Väntar på enstaka delgivning, 

annars klart.
 Årsfakturering miljöskydd.
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Avlopp

 Fyra avloppstillstånd utfärdade varav ett är tidsbegränsat.
 Platsbesök på Charlottenbergs avloppsreningsverk.

Hälsoskydd

 Tillsyn tobaksfria skolgårdar.
 Justering av kompostavgift.
 Samråd med förskola angående mattvätt.
 Två utredningar av klagomål. 
 Fakturering hälsoskydd.

Livsmedel

 Avregistrering.
 Registrering.
 Anmälan om eventuell matförgiftning.
 Provtagning av livsmedel för eventuell matförgiftning – inget påvisande.
 Kontroll av kosttillskott av Karlstad.
 Några vattenprover klara hos enskilda dricksvattenanläggningar.
 Skadedjurskontroll av småkryp påbörjad.
 Första kontroll av ett företag.
 Kontroll av spårbarhet på ägg.
 RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed)

Alkoholtillsyn och Folköl

 Pågående serveringstillstånd, väntar på kompletteringar, kunskapsprov gjort.
 Utredning nya ägare.
 Ansökan om serveringstillstånd har inkommit. Handläggning pågår.
 Restaurangs tillstånd är återkallat. 
 Utredning pågår gällande tillkommande ägare.
 Avvisande av ansökan.
 Uppföljning av misshandel utanför restaurang.
 Utbildning i att läsa och förstå bokslut.
 Har utfört tillsyn på dagtid i Arvika och Eda.
 Utredning och beslut tillfälligt tillstånd.

Tobak E-cigg

 Inre tillsyn och tillsyn av egenkontrollprogram slutfört.
 Onlinehandel slutfört.
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 Avgiftsbeslut.
 Utbildning i att läsa och förstå bokslut.
 Anmälan om försäljning av e-cigaretter. Avgiftsbeslut. Tillsyn e-cig,
 felmärkta varor.
 Avregistrerat e-cigarettförsäljning.
 Arbete för att implementera ”Tillsynen” som tillsynsportal för tillsyn av tobak, 

e-cigaretter och folköl. Tillsynen ska förenkla för företagarna att kommunicera 
med kommunen och utbilda de anställda.

Bygglov o Tillsyn

 Både interna och externa efterhandsanmälningar på väsentlig ändring av 
ventilation/im-kanaler har inkommit efter att ha uppmärksammat 
fastighetsägare på saknad anmälan.

 Byggnadsinspektör har avslutat sin tjänst och ny byggnadsinspektör kommer 
påbörja sin anställning i början av mars 2022. Fram till dess är avdelningen 
underbemannad och endast inkommande ärenden prioriteras.

 Under året 2021 har 172 lovärenden inkommit (2019 inkom 168 st och 2020 
inkom 174 st), med reservation för vissa ändringar i arbetssättet.

 Deltagit i en Strandskyddsutbildning samt en utbildning om bygglov och 
förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

 Ett flertal pågående byggen besökts i samband med stomsyn samt slutbesked.
 En anonym anmälan har inkommit på en bastu som byggts inom strandskyddat 

område utan dispens. Byggnaden bedöms som olovligt och kommunicering har 
gjorts till fastighetsägare. Ärendet kommer tas upp i MN vid sammanträdet 
2022-03-21.

 Information om hiss med användningsförbud har inkommit. Kommunicering 
har gjorts till fastighetsägaren som informerat om att reparationstid är bokad. 
Om bekräftelse på åtgärd inte inkommer tas det upp i MN 2022-03-21.

 Muntlig information har inkommit om att en padelbana kommer anläggas vid 
Valfjället. Då placeringen önskas mitt på en fastighetsgräns kommer en 
fastighetsreglering först påbörjas för att kunna genomföra åtgärden.

 Nya funktioner har lagts till i verksamhetssystem (system för automatiska 
utskick vid ex bygglov mm). Här är möjligheterna till vidareutveckling stor. 
Även grundmallar i annat verksamhetssystem har justerats och lagts till för att 
effektivisera arbetet i handläggningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 57
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-01-31 § 2

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen. Verksamheten 
inom vård och stöd visar ett mer positivt resultat än vad prognosen i augusti visade. 
Ekonomen redovisar resultatet för 2021 inom vård och stöd. Utfallet är mer positivt än 
vad prognosen visade efter augusti 2021. Den totala avvikelsen mot budget visar ett 
minus på 5 139 000 kronor. Socialnämnden fick ta del av resultatet för respektive 
område. Verksamhetschef tillsammans med ekonom gav kommentarer till 
förändringarna. Ett reviderat resultat skickades ut till nämnden under sammanträdet. 
Det meddelades att ekonomen, Jessica Brostedt, avslutar sin tjänst på Eda kommun. 
Rekrytering pågår.

Socialnämnden tog också del av bokslut 2021 för hela verksamheten inom vård och 
stöd. Ekonomen visade att resultatet för område 11, IFO och bistånd, blev bättre än 
vad prognosen, i augusti 2021, pekade mot. Resultatet visar en negativ avvikelse på 1 
706 000 kronor.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 55
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 33
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 18

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
För åtgärd
-
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§ 46 Rapport avseende beslut enligt SoL och LSS ej 
verkställda inom kvartal 4, 2021
Diarienummer: KS/2021:153

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut inom tre 
månader för kvartal 4 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tog del av rapport avseende ej verkställda beslut inom tre månader för 
kvartal 4 2021. Rapporten lämnades vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beredning och beslut.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera detsamma.

Under fjärde kvartalet 2021 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun fyra 
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapporten innefattar: LSS 
Omsorg om personer med funktionsnedsättning fyra styck.

Rapporter för kvartal 4 2021 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 56
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 30
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-02-08

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad gällande Lerots badplats.

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.

Ordföranden informerar att det inkommit en fråga 21 mars till kommunfullmäktige. 

Frågeställaren konstaterar att Lerots badplats ska undantas underhåll från kommunens 
sida enligt beslut i kommunstyrelsen. Det finns dock ingen uppsägning av det avtal 
som kommunen tecknat med föreningen. 

På uppdrag från kommunfullmäktiges ordförande besvarar sekreteraren frågan med 
svar från handläggare. 

Ärendet är under utredning efter kommunstyrelsens beslut om återremiss. Antagligen 
kommer ärendet upp för ny behandling i serviceutskottet på aprilsammanträdet. Då 
redovisas utredningen om badplatsen vid Askesjön, Skilllingsfors, kan inrymmas och 
drivas i kommunal regi. Det arrendeavtal som föreningen hänvisar till mellan 
markägaren och Eda kommun kommer att undersökas vidare. 

Kommunfullmäktige ajourneras kl. 19:47 – 19:59. 

Beslutsunderlag
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om stridsläget gällande invasionen i Ukraina. Ryssland 
har flera problem; stora avstånd, känslig logistik, begränsad stridsvilja samt stora 
ryska förluster. Ukraina visar istället motståndskraft, folkvilja och har en tilltalande 
ledare. 

Sverige kan komma att påverkas på olika sätt såsom flygbombning, robotar, 
cyberattacker och indirekt påverkan genom varubrist. Livsmedelsförsörjningen är en 
aktuell fråga för Sverige.  

Sektionschefen informerar om kommunens flyktingmottagande hittills och hur 
direktiven ser ut för att få skydd i Sverige. En hemställan gick ut till kommunerna och 
Eda kommun anmälde 120 platser. Skyddsfrågan är ett statligt ansvar, därmed också 
boendefrågan. Det sker just nu en inventering för långsiktiga lösningar om 
Migrationsverket skulle kontakta kommunen. 

Kommunens verksamheter arbetar på olika sätt med frågan för att kunna ta emot 
flyktingar, bland annat bildning och överförmyndarverksamheten då det anländer 
mycket kvinnor och barn. Totalt har 15 000–20 000 sökande finns till dags dato. 
Värmland är dock inte ett prioriterat län i nuläget. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 49 Svar på motion - Ändra avgiftstaxan, 
grundavgiften, för avfallshantering
Diarienummer: KS/2016:86

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anse motionen gällande ändring av avgiftstaxan, grundavgiften 
för avfallshantering beviljad. Detta då tiden verkat enligt motionärens förslag.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom Jens Ericsson 
justeringar i avfallstaxan där de fastigheter som betalar en grundavgift till kommunen 
för avfallshantering ska befrias från avgift vid avlämning av sopor vid Lundens 
sopstation. Dessutom bör personer som inte betalar grundavgift debiteras en avgift 
som minst täcker de kostnader som sophanteringen innebär för kommunen.

En revidering av renhållningstaxan antogs 2021-06-16 § 84 av kommunfullmäktige 
för hushåll i Eda kommun och taxan vid Lundens avfallsanläggning har genomförts i 
syfte att säkerställa en rättvis nivå för invånarna i Eda kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 61
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 11
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-15
Föreskrifter renhållningstaxa 2022 
Antagen reviderad renhållningstaxa 2020 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag § 171 - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 2017-11-27
Serviceutskottets protokollsutdrag § 93 - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 2017-10-20
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 
2017-10-04
Kommunstyrelsens protokollsutdrag § 95 - Ny motion - avgifter Lundens 
avfallsanläggning 2016-04-12
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 28 - Ny motion - avgifter vid Lundens 
avfallsanläggning 2016-03-23
Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för avfallshantering 2016-03-15
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Utredare/beställare, Carina Wilke
För åtgärd
-
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§ 50 Svar på motion - en arbetsgrupp utreder vilka 
skogsskiften som kan försäljas
Diarienummer: KS/2019:267

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen gällande skogsskiften som kan försäljas vara 
beviljad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en arbetsgrupp/skogskommitté tillsätts 
för att komma med förslag på vilka små skogsskiften i kommunal ägo som kan säljas. 
Bakgrunden till förslaget är att motionären anser att kommunen har en ansträngd 
ekonomi och litet handlingsutrymme för akuta ekonomiska åtgärder. Kortsiktiga 
lösningar kan vara att eventuellt avyttra skogsskiften för att få fram kapital. 

En skogskommitté har inrättats, en skogsförvaltare är upphandlad och styrdokumentet 
skogsstrategi har antagits i kommunfullmäktige. I styrdokumentet framkommer 
följande text under rubriken fastighetsförsäljningar; Som regel avyttrar inte 
kommunen sitt skogsinnehav, om det inte behövs för etablering av verksamhet som är 
gynnsamt för kommunen. Det är tänkbart med strategiska byten eller avyttring, för att 
till exempel få fler sammanhängande områden. 

Skogskommittén har en kontinuerlig dialog med skogsförvaltaren gällande skog och 
mark. Eventuella försäljningar behandlas politiskt. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-09 § 63
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 9
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-11-25
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 130
Motion - en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som kan försäljas 2019-08-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
-
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§ 51 Granskning av inköp och avtalstrohet
Diarienummer: KS/2022:108

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

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av 
kommunens inköp och avtalstrohet. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen har varit klar sedan våren 2021 men har inte blivit registrerad hos 
kommunen, därav kan det i granskningen finnas synpunkter som förändrats under 
tiden sedan granskningen slutfördes den 11 februari 2021.

Rapporten syftar till att på en övergripande nivå granska rutinerna kring kommunens 
upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att konstatera om inköp sker 
enligt träffade ramavtal och om rutinerna och hanteringen av ramavtal är 
dokumenterade och uppföljda.

Kommunrevisorerna rekommenderar kommunen att:

 säkerställa att information kring upphandling, inköp och ramavtal når de 
medarbetare som genomför inköp. Fokus på inköpsområden med låg 
avtalstrohet.

 uppdatera styrdokument, förtydliga vem som är ansvarig för att genomföra 
uppföljning och kontroll av kommunens inköp.

 agera för att höja köptroheten inom kommunen, förslagsvis tillsätta 
personalresurser för utökad och regelbunden kontroll avseende avtalstrohet 
inom kommunen. 

 utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

 utreda anledningar till felkonteringar och undersöka om det finns anledning att 
hitta alternativa lösningar eller arbetssätt för att öka förutsättningarna för 
korrekt kontering.

Beslutsunderlag
Missivbrev - Granskning av inköp och Avtalstrohet 2022-03-09
Granskning av inköp och avtalstrohet 2021-02-11
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna
För åtgärd
-
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§ 52 Beslut från Länstyrelsen i Värmland angående 
ny ersättare för Liberalerna i kommunfullmäktige
Diarienummer: KS/2022:105

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ersättare för Liberalerna i 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ersättare för 
Liberalerna. Björn-Åke Bergman (L) utses till ny ersättare från och med 3 mars 2022 
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
Kommunsekreterare
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§ 53 Ny motion - Utökad simskola med undervisning i 
Köla, Koppom och Åmotfors samt badbussar från 
tätorterna till simskolorna
Diarienummer: KS/2022:111

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom en motion till kommunfullmäktige 15 mars 2022. Motionären menar att 
simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott och hälsa. Krav på simkunnighet för 
att få godkänt betyg gäller för årskurs 6. Med tanke på pandemin och stängda badhus 
upplever motionären att de krav som finns varit svåra att leva upp till. Kommunen 
föreslår kompensera för de svårigheter som varit så barn får lära sig simma från 
säkerhetsperspektivet men också för att få vattenvana och utöva en rolig och fysisk 
aktivitet. Detta genom att: 

 Utöka simskola till alla de tre badplatserna: Kyrkviken (Köla), Vadljungen 
(Koppom) 
och Lögarberget (Åmotfors) med kompetent personal

 Badbussar till simskolan från tätorterna Koppom och Charlottenberg.

Beslutsunderlag
Motion - Utökad simskola med undervisning i Köla, Koppom och Åmotfors samt 
badbussar från tätorterna till simskolorna 2022-03-16

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Fritid- och kultur
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§ 54 Avsägelse av politiska uppdrag från Björn-Åke 
Bergman (L)
Diarienummer: KS/2022:114

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns och kommunfullmäktige tackar Björn-Åke Bergman för tiden 
som förtroendevald.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse till kommunfullmäktige avsäger sig Björn-Åke Bergamn (L) uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från politiskt uppdrag 2022-03-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Björn-Åke Bergman
För åtgärd
Länsstyrelsen i Värmland
Personalavdelningen
Kommunsekreterare
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