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§ 84 Glaskogens naturreservat besöker 
kommunfullmäktige
Diarienummer: -

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från Glaskogens naturreservat.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefen för Glaskogen redovisar naturreservatets historia och att Eda 
kommun äger 2% av reservatet samt att Hans Nilsson är ledamot i dess styrelse. 
Kommunfullmäktige får redogörelser för finansiering i dagsläget, hur arbetet och 
verksamheten ser ut. Nu är budgeten i balans, det kommer säljas av två fastigheter 
som tidigare genererat fler kostnader än intäkter. Det finns möjlighet till 
effektiviseringsarbete och besparingar men också hot såsom inflation, ändrat 
resebeteende samt höja energipriser. Framåt vill Glaskogen utveckla de områden som 
förväntas höja attraktiviteten, få fler besökare och öka intäkterna. Just nu sker en 
dialog med stiftarkommunerna över Glaskogens framtid. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 85 Information från Valfjället Skicenter AB
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från Valfjället Skicenter AB. 

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden i bolagsstyrelsen redovisar styrelsens ledamöter och ersättare och 
förklarar hur styrelsen har tolkat ägardirektivet. Kommunfullmäktige informeras om 
olika siffror för verksamheten, med en tillbakablick över samma siffror före 
pandemin. 

De större projekten redovisas där flera aktörer är involverade med olika summor. Det 
byggs i nu en padelbana och det ska byggas en samlingssal som är helt 
tillgänglighetsanpassad. Belysning ska monteras på specifika platser i området. Det 
finns även planer på en höghöjdsbana, en mountainbikesbana och en pumptrack (En 
bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att 
trampa).  

Beslutsunderlag
-

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

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

Allmänna utskottet 

Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars månad 
2022.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)

Budget till och med mars 8 858

Redovisning till och med mars 9 197

Avvikelse till och med mars -339

Procent av budget 103,8%

Bildningsutskottet

Bildningsutskottet tog del av ekonomi och verksamhetsuppföljningen efter mars 2022. 
Uppföljningen visar en negativ avvikelse på 2 604 000 kronor. Det är framför allt 
grundskolorna som har den största avvikelsen med ett minus på 1 028 000 kronor. De 
höga kraven i grundskolan gör att eleverna inte klarar av skolan och behöver stöd i 
undervisningen. 

Serviceutskottet 

Serviceutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars 
månad 2022. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med mars 1763

Redovisning till och med mars 870

Avvikelse till och med mars 893

Procent av budget 49,3%
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Verksamhetsuppföljning 

Fastighet/Plan/Kontor 

- Deltagit vid årligt älvgruppsmöte gällande Byälven. 
- Beställning av lokalutredning för fastigheten Skolan 7.
- Uppdrag att snabbutreda om det finns andra lämpliga lokaler enligt bildnings 

kravspecifikation som ersättning till Kopparen 11. 
- LoK-möte med Länsstyrelsen angående detaljplan för polisstation vid 

Morokulien. Frågan om avverkning av skog inom området, NVI krävs. 
Statsbygg önskar förvärva mark inom området med skogen bevarad. 

- Genomfört fältinventering och beställt inmätning av objekt för aktualisering av 
grundkarta för detaljplan Tallmon-Morast (ny granskningsrunda krävs). 

- Möte med representant från Eda GK och GodBygd AB gällande detaljplan 
Noresund, med anledning av Eda GKs synpunkt och önskemål om möjlighet 
till längre uppställning av husvagnar/husbilar än bara 4-5 veckor. Planförslaget 
får ny bestämmelse ”Friluftsliv och camping”. 

- Möte med gränskommissionen (norsk och svensk) och Statsbygg. 

Teknik i Väst AB 

- Skillingsfors, Hälle, Växvik, Flogned och Rudsgården har fått nya kärl för 
sortering av matavfall. 

- Fråga om omförhandling av priser på befintliga avtal på grund av höjda 
bränslepriser har inkommit från flera entreprenörer. 

Kost 

- Avdelningen tar fram en plan för Livsmedelsberedskap i kris tillsammans med 
Arvika kommuns kostservice. 

- Livsmedelspriserna höjdes med cirka 8% i februari men med vissa justeringar 
har avdelningen kunnat hålla budget hittills. 

Räddningstjänsten 

- Startat upphandling på ny släckbil till station Charlottenberg, eventuellt 
leverans sommaren 2023. 

- Säkerhetssamordningen arbetar i särskild organisation med anledning av kriget 
i Ukraina. 

- Avdelningen följer budget, inga onormalt stora räddningsinsatser hittills. 

Arbete och integration 

- Deltagit i arbetsgrupp för medarbetarundersökningens utformning. 
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- Arbete med vad ungdomarna kan sysselsättas med i sommar. Deltagit på möte 
med två leverantörer tillsammans med Pär Sundman av Sommarentreprenör, 
UF (Ung Företagsamhet) blev utvalda. 

- Rapportering statistik till Kolada 
- Utbildning i BIP-forskningen för handläggare, plus certifiering av A.B
- Samordning av Ukraina-frågan, inklusive direkt samverkan med 

säkerhetssamordningen och Länsstyrelsen. 
- Förberedelser sker inför sommaren bland annat praktik hos arbetsgivare och 

feriepraktik. 

Fritid och kultur 

- Utredning har gjorts gällande återremissen av ärendet kommunala badplatser.
- Föreningsbidrag, beslut/utbetalning.
- Möten arbetsgruppen Gärdeshallen, skolutrustning. 
- Möte Eda Bostads AB, angående samverkansavtal. 
- Möte Friskvården Värmland. 
- Föreningsmöten/kontakter; Koppoms IK-utvecklingsplaner, CHC-hyra av 

Gränshallen och Åmotfors IF-ungdomsplan 
- Personalärenden, introduktion vikarierande folkhälsosamordnare, 

Arbetsplatsträff, semesterplan, löneöversyn 2022.

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 2022-05-04 § 97
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 45
Uppföljning kommunledningsstaben efter mars 2022
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-04-13 § 23
Uppföljning Bildning efter mars 2022
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 32 

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 87 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för mars månad 2022.

Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
mars 2022. Miljö- och byggchefen informerade om att ekonomin ligger inom 
budgetram. Vad gäller verksamhetsuppföljningen informerade miljö- och byggchefen 
bland annat om följande: 

Miljöskydd: 

 Fem kontrollrapporter. 
 Skrivbordskontroll har skickats ut.
 Planering av tillsynsåret 2022. 
 Summering av 2021. 80% av den planerade tillsynen blev gjord. 
 Rådgivning kring avfall/massor på två fastigheter. 
 Beslut från Länsstyrelsen på miljöfarlig verksamhet. 
 Avslut av kadaverärende. 
 Information till Länsstyrelsen om anmälningspliktiga avloppsreningsverk för 

att länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten ska kunna 
göra en prioritering över avloppsreningsverk med känsliga recipienter. Detta 
behövs för att det ska kunna upprättas en prioriteringsordning i händelse av 
brist på kloridbaserade fällningskemikalier i enlighet med ett 
regeringsuppdrag. 

 Svar på remiss om rördragning från nya pumpstationen. 
 Inledande möte om nybyggnation. 
 Beviljad fem värmepumpar. 
 Tre remisser gällande vattenverksamhet. 
 Uppföljning av miljöbalkstillsynen 2021 till Naturvårdsverket har gjorts.
 Rapportering till Kemikalieinspektionen avseende tillsyn på biosidprodukter.

Comfact Signature Referensnummer: 39252SE



Sida 11 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-18

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Avlopp 

 En avloppsansökan beviljad. 
 Ett avlopp med markbädd beviljad. 
 En sluten tank och en torrtoalett beviljad. 
 Klagomål om avlopp. 
 Ansökan om längre tömningsintervall slamavskiljare. 
 Enkätutskick inom ramen av avloppsinvesteringen har gjorts. 
 Förslag till förbud har skickats ut till de avlopp som skulle fått förbud. 

Hälsoskydd 

 Framtagande och utskick av hälsoskyddsinspektion på skola/förskola och 
kroppsvårdare. 

 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet. 
 Klagomål för på lukt på skolan; klagomål om slaktavfall samt klagomål om 

hälsoskydd i väntsalen på tågstationen. 
 15 styck kompostanmälan. 
 Ärende till skadedjurskytt. 

Livsmedel

 Rapportering till Livsmedelsverket för föregående år. 
 Möte med statskontoret angående tidsåtgång till rapportering till 

Livsmedelsverket. 
 Planering av årets kontroller. 
 Planering om vilka områden samt ungefär när kontrollerna ska genomföras. 
 Registrering. 
 Avsluta det sista från föregående år och början av nytt under februari. 
 Möte angående olika livsmedelsprojekt under kommande år. 

Alkoholtillsyn och Folköl 

 Alla verksamheter fick skrivbordskontroll under 2021. 
 Länsrapporten som Länsstyrelsen skickar ut varje år är gjort. 
 Under året kommer utvalda serveringsställen ingå i en kartläggning av 

narkotika på krogen. Tillståndshavarna har kontaktats och informationen har 
skickats ut. 

 Arbetet med restaurangrapporterna är avslutade och avgifterna som grundas på 
restaurangrapporterna har skickats ut. 

 Besvarat Läkemedelsverkets enkät om kontroll av handel med receptfria 
läkemedel. 
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 Inre tillsyn avseende vandel pågår. 
 Avstämningsmöte. 
 Serveringstillstånd.
 Två tillfälliga tillstånd. 
 Möte med Musikhögskolan. 
 Arkivering.

Tobak E-cigg 

 Arbete med Tillsynsportalen. Registrerat alla verksamheter i tillsynsportalen 
och skickat ut information till verksamheterna. Lagt ut ny information på 
tillsynen. 

 Ärende som inkommit eller handlagts under året är: två anmälningar om 
ändring- distanshandel; avregistrering av e-cigarettförsäljning; anmälan om 
ändring i ledning och beviljat av tobakstillstånd. 

 Arkivering. 
 Inre tillsyn pågår. 

Miljöövervakning, LONA-projekt 

 Återrapportering till vattenmyndigheten har gjorts. Varje år ska kommunen 
återrapportera vad som gjorts under föregående år inom åtgärderna för vatten 
enligt åtgärdsprogrammet. Rapporteringen består av flera delar, bland annat 
fysisk planering, och en del består av miljötillsyn till exempel, tillsyn på 
avlopp, lantbruk. Rapporteringen gjordes i februari och redovisas i sin helhet 
för kommunstyrelsen. 

 Haraldstjärn LONA-projekt slutrapporterades. 

Bygglov och Tillsyn 

 Workshop avseende avfallsplan. 
 Diskussion/möte gällande frågor kring nybyggnadskartor. 
 Initiering av tillsynsärende om förråd/carport. 
 En överklagan till Länsstyrelsen om bygglovsbeslut gällande solpaneler. 
 GDPR – utbildning. 
 Informationsmöte gällande nybyggnad och tillbyggnad. 
 Flera tekniska samråd har hållits under årets första kvartal. 
 Nya byggnadsinspektören började sin anställning den 3 mars. 
 Under januari och februari har 30 styck nya lövärenden inkommit. 
 Muntlig förfrågan om att bygga globformade bostadshus/fritidshus inom 

detaljplan.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 98
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-03-21 § 15
Verksamhetsuppföljning miljö- och byggavdelning 2022-01-01 – 2022-03-08 (2022-
03-15)

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för mars månad 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöd 

Socialnämnden tog del av och godkände ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
mars månad 2022. Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter 
mars 2022 för respektive område. Resultatet visar en negativ avvikelse på 2 635 000 
kronor efter mars. Avvikelsen beror framför allt på hög sjukfrånvaro med anledning 
av pandemin. 

I kommande uppföljningar får ekonomen i uppdrag att specificera vilka statsbidrag 
som verksamheten har sökt.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Socialnämnden tog del av och godkände den ekonomiska uppföljningen efter mars 
2022.  Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter mars 2022. 
Resultatet visar en negativ avvikelse på 179 000 kronor. Budgeten är fördelad på tre 
olika verksamheter. Verksamhetschef visar ett plus på 47 000 kronor. Barnenheten ett 
minus på 90 000 kronor och vuxen ett minus 136 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 99
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 70
Ekonomisk uppföljning efter mars 2022, vård och stöd 2022-04-05 
Kommentarer till prognos för vård och stöd, efter mars 2022-04-05
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 79
Ekonomisk uppföljning IFO efter mars 2022 
Kommentarer till ekonomisk uppföljning IFO efter mars 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
-
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§ 89 Ekonomisk uppföljning efter mars 2022 med 
helårsprognos
Diarienummer: KS/2022:44

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk uppföljning efter mars 2022 med prognos 
för helåret. Sammanfattning av prognosen (tkr):
Kommunledningsstaben 200
Bildning - 7 000
Socialnämnden 2 870
Samhällsbyggnad 0
Myndighetsnämnden  - 455
Finansförvaltningen 6 000
Budgeterat resultat 9 302
Prognostiserat resultat  10 917

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 10 917 tkr 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för 
helåret 2022 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning av prognosen (tkr):
Kommunledningsstaben 200
Bildning - 7 000
Socialnämnden 2 870
Samhällsbyggnad 0
Myndighetsnämnden  - 455
Finansförvaltningen 6 000
Budgeterat resultat 9 302
Prognostiserat resultat  10 917

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 10 917 tkr 2022.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 100
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-27
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 46
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-04-13 § 24
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 33
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 71

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 39252SE



Sida 18 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-18

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 90 Ändrade principer för egenavgifter färdtjänst
Diarienummer: KS/2022:163

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Principerna för egenavgifter godkänns enligt ”Bilaga 1”. 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som 

tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar 
likalydande beslut för egenavgifter under 2022. 

3. Ny prissättning införs stegvis. 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i 

kraft.

Sammanfattning av ärendet
Bilaga 1 KTN/210289 ”Ändrad princip för egenavgifter” 

Priset för resan (egenavgift) ska vara skäligt. Grunderna för egenavgifterna är 
gemensamt fastställda av Region Värmland och kommunerna som överlåtit 
huvudmannaskapet för färdtjänsten till Region Värmland. Prissättning (egenavgift) för 
resa med färdtjänsten baseras på prissättning för resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. Trafikkostnaden per resenär inom färdtjänsten är högre i jämförelse 
med resa i den allmänna kollektivtrafiken. Prissättningen ska vara i nivå med hur 
färdtjänsten prissätts i övriga Sverige. 

Den färdtjänstberättigade erbjuds köpa särskilda produkter som gäller för resor inom 
färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken, såsom månadskort. Syftet med 
månadskorten är dels att minska på resenärers kostnader vid frekvent resande, 
exempelvis arbets- och studiependling, dels kunna styra kunder mot den allmänna 
kollektivtrafiken där så är möjligt. 

Vissa produkter inom den allmänna kollektivtrafiken kan inte erbjudas inom 
färdtjänsten på grund av trafikens utformning, exempelvis gruppbiljetter. Vissa 
produkter inom allmän kollektivtrafiken såsom närresa och tätortsbiljetter kan inte 
heller erbjudas inom färdtjänsten till följd av kostnadsskäl.

Regionen äger rätt att göra årliga prisjusteringar utifrån en allmän kostnadsutveckling 
baserat på överenskommen princip. 

Så länge som färdtjänsten inte är skatteväxlad ska regionen vid en förändring av 
principer för prissättning samråda och erhålla kommunernas godkännande. 
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Bakgrund 

Under 2009/2010 delegerade 15 av länets 16 kommuner i avtal ansvaret för färdtjänst 
och riksfärdtjänst till dåvarande trafikhuvudmannen Värmlandstrafik AB med stöd av 
lag för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB inrättade 2010 ett 
länstäckande gemensamt regelverk för färdtjänst, en länsfärdtjänst, vilket ur 
brukarperspektiv skapade mer likvärdiga förhållanden och större rörelsefrihet. Ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad gick över till nuvarande trafikhuvudman 
Region Värmland 2019-07-01. Kommunerna har kvar betalningsansvaret och 
principer kring egenavgifter måste därför beslutas av respektive kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 101
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 75
Vård och stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Region Värmlands tjänsteskrivelse "Principer för egenavgifter färdtjänst", 2021-12-07 
Bilaga 1 "Principer för egenavgift färdtjänst" 
Protokoll från Kollektivtrafiknämnden § 150, 2021-12-07 
Protokoll från Regionfullmäktige §19, 2022-02-16

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef vård och stöd 
Administratör vård och stöd
För åtgärd
Region Värmland, enligt instruktion
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§ 91 Handlingsprogram för skadeförebyggande 
insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2022 – 
2024
Diarienummer: KS/2022:116

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram för skadeförebyggande 
insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2022 – 2024.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram 
för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Föregående 
handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett sedan dess beror på att 
verksamheten har inväntat en revidering av lagstiftningen samt att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny föreskrift för 
handlingsprogrammets utformning (MSBFS 2021:1).

Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs föreskrift 
samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av Räddningsregion Bergslagen. I 
övrigt innebär förslaget på handlingsprogram en bibehållen ambitionsnivå. 
Fortsättningsvis kommer handlingsprogrammet att revideras en gång per 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 92
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-21
Förslag till handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i 
Eda kommun 2022 – 2024

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Räddningschef
Kommunsekreterare
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§ 92 Drift av kommunala badplatser
Diarienummer: KS/2021:119

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Från och med 2022 ska följande badplatser drivas i kommunal regi; Adolfsfors 
(Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och Åmotfors 
(Nysockensjön).

 Från och med 2022 avvecklas badvattnen Djupfors (Fjällsjön), Flogned 
(Ränken), Lerot (Bysjön) och Sandviken (Hugn). Eda kommun svarar endast 
för sophämtningen vid dessa anläggningar.

 Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka om ägaren av Bönnäsets 
camping är intresserad av att förvärva badplatsen i Skillingsfors (Askesjön) 
och att samhällsbyggnad i samband med affären upprättar nyttjanderättsavtal 
samt att det ingår skötselanvisning av badplatsen. 

Reservation
Ledamöter i Sverigedemokraterna, oberoende ledamöter samt Lars-Eric Andersson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Nilssons förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-12 § 6 att återremittera ärendet till 
serviceutskottet för att utreda om badvattnet vid Bönnäsets camping i Skillingsfors 
kan inrymmas i och drivas i kommunal regi inom tilldelad budget.

Samhällsbyggnad konstaterar att driftbudgeten för 2022 inte är tillräcklig för att klara 
driften och skötseln av kommunens samtliga badplatser/badvatten.

Dessutom finns det inget ekonomiskt utrymme för att teckna nya samarbetsavtal med 
föreningar för att samverka kring driften och skötseln av ytterligare badvatten.

Driftbudget: 252 000 kronor 

Beräknade kostnader: 440 000 kronor (grundas på de senaste årens 
verksamhetskostnader samt de tillkommande kostnaderna för vaktmästeri). 

Det saknas närmare 200 000 kronor för att klara driften och skötseln av samtliga 
anläggningar.
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Samhällsbyggnad föreslår därför att från och med 2022 ska endast badplatserna drivas 
i kommunal regi; Adolfsfors (Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och 
Åmotfors (Nysockensjön).

Vidare föreslår Samhällsbyggnad att från och med 2022 avveckla kommunens 
badvatten; Djupfors (Fjällsjön), Flogned (Ränken), Lerot (Bysjön), Sandviken (Hugn) 
och Skillingsfors (Askesjön). Vid dessa anläggningar föreslås Eda kommun endast 
svara för kostnaden som avser sophämtning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 108
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 40
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-11
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-12 § 6
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-12-07
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-03-11 § 26

Förslag till beslut på sammanträdet:
Stefan Nilsson (SD): Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nuvarande badplatser 
ska fortsätta drivas i kommunens regi.

Patric Carlsson (V): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

 Från och med 2022 ska följande badplatser drivas i kommunal regi; Adolfsfors 
(Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och Åmotfors 
(Nysockensjön).

 Från och med 2022 avvecklas badvattnen Djupfors (Fjällsjön), Flogned 
(Ränken), Lerot (Bysjön) och Sandviken (Hugn). Eda kommun svarar endast 
för sophämtningen vid dessa anläggningar.

 Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka om ägaren av Bönnäsets 
camping är intresserad av att förvärva badplatsen i Skillingsfors (Askesjön) 
och att samhällsbyggnad i samband med affären upprättar nyttjanderättsavtal 
samt att det ingår skötselanvisning av badplatsen. 

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 avgörande senare (återremiss)

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för avgörande idag och 10 nej-röster för avgörande senare 
(återremiss) beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.

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
Eva Magnusson-Nilsson (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
Didrik Lillevold (S) X
Jens Ericsson (S) X
Birgitta Eklund (S) X
Dan Säterman (S) X
Monica Aarholdt (S) X
Odd Westby (S) X
Lena Olsson (S) X
Jan Silverås (S) X
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Evy Andersson (S) X
Stefan Nilsson (SD) X
Uno Hultman (SD) X
Helena Ringstrand (SD) X
Johnny Renström (SD) X
Patric Carlsson (V) X
Eva Aanerud Karlsson (V) X
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) X
Birgitta Olsson oberoende (tidigare HEL) X
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Bo-Inge Nilsson (HEL) X
Summa 25 10 0

Beslutsgång 2
Då ett förslag återstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Patric 
Carlssons förslag. 

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 20:22-20:38.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av information från verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet
Vice ordföranden i överförmyndarnämnden informerar om arbetet som görs i 
verksamheten som ger stöd och hjälp till andra. Vid den senaste revisionen framkom 
ingen anmärkning. Det uppmanas till ledamöter och åhörare att anmäla sitt intresse 
som god man då människor behöver fortsatt stöd. 

Kommunchefen informerar om följande:

 Invasionen i Ukraina där Ryssland gör förluster av olika slag
 Sveriges ansökan till Natomedlemskap
 Information om flyktingmottagande i kommunen
 Budgetprocessen som fortskrider imorgon 19 maj
 Ett nytt pensionssystem för kommunanställda

Beslutsunderlag
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan om Lerots badplats besvarad. 

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.

En fråga ställs muntligen av ordföranden i Lerots badplatsförening. Ordföranden 
reagerade under tidigare ärende att Lerots badplats framöver ska kallas badvatten samt 
att underhållet av olika slag ska tas bort. Frågan lyder; Kan en arrendator under 
gällande avtalstid sluta med underhållet? 

Kommunsekreteraren får i uppdrag av kommunfullmäktiges ordföranden att besvara 
frågan. Svaret lyder; Enligt tidigare ärende är Lerot badplats inte längre en kommunal 
badplats, men det kan mycket väl vara en badplats. Det avtal som finns gäller. 
Verksamheten får nu verkställa det beslut som kommunfullmäktige tagit och de 
konsekvenser som följer. Detta innebär att sophantering kommer finnas, dock inte 
gräsklippning och skräpplockning. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Frågeställaren
För åtgärd
-
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§ 95 Svar på medborgarförslag - Bygg en 
mountainbikebana vid vattentornet i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:66

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till en cykelbana för barn och ungdomar i 
Charlottenberg. Lokaliseringen vid vattentornet avslås emellertid i enlighet med 
tidigare beslut. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta lokala föreningar då 
föreningsdrift av en cykelbana är att föredra. 

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

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.

Ärendet är utrett sedan tidigare. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 104
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 37
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 33
Medborgarförslag - Bygg en mountainbike-bana vid vattentornet i Charlottenberg 
2022-01-31

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
Utredare/beställare
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§ 96 Svar på motion - Att Eda kommun inventerar och 
ersätter där det finns asbest i ledningsnätet samt tar 
regelbundna vattenprover hos konsument
Diarienummer: KS/2021:449

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen om asbest i ledningsnätet besvarad.

Reservation
Owe Magnusson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige. Motionären beskriver i sin motion 
att det kommit till dennes kännedom att kommunen fortfarande använder 
vattenledningar av det cancerframkallande ämnet eternit. Eternit är en blandning av 
asbest och cement som slutade tillverkas i Sverige 1978 på grund av riskerna och den 
då uppblommande asbetsdebatten. 

Motionären menar att eterniten "anses" ofarlig så länge som den inte skadas men det 
är bevisat att det frigörs asbetsfibrer som leds ut till dricksvattnet och konsumenter 
utsätts för stora risker. Ledningarna som finns kvar är dåliga och skador sker. 
Vattenprover tas regelbundet i kommunen men dessa anser motionären bör tas i 
kranen hos konsumenten istället för i vattentornet för att säkerställa att dricksvattnet 
inte är farligt. Motionären föreslår att kommunen snarast inventerar var det finns 
asbest i ledningsnätet och ersätter dessa samt tar vattenprover ute hos konsument 
regelbundet för att undersöka om asbest förekommer.

Eda kommun har genom Teknik i Väst AB inventerat kvarstående vattenledningar av 
eternit som är i drift. Dessa kommer att prioriteras för utbyte vid kommande 
reinvesteringar. Vid kontakt med ledande analysföretag i branschen konstateras att 
analys av asbest i dricksvatten inte erbjuds med motivering att asbest endast är farligt 
vid inandning och därmed är det irrelevant att mäta i dricksvatten. Vid produktion av 
dricksvatten följs Livsmedelsverkets föreskrifter om vattenkvalitet för att förhindra 
korrosion i vattenledningsnätet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 105
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 38
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 13
Motion - Att Eda kommun inventerar och ersätter där det finns asbest i ledningsnätet 
samt tar regelbundna vattenprover hos konsument 2021-12-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Magnusson (M): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. Miljö- och 
byggavdelningen får i uppdrag att utreda motionen. 

Johanna Söderberg (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
anser motionen om asbest i ledningsnätet besvarad.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremiss). 
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2
Då ett förslag återstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Johanna Söderbergs förslag.

Beslutet till
För kännedom
Motionären
Utredare/Beställare
För åtgärd
-
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§ 97 Svar på medborgarförslag - Utomhusrink vid 
Gunnarsbyskolan i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:68

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då inga medel är avsatta för 
anläggande av en utomhusrink på skolgården vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

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

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det anläggs en utomhusrink 
på skolgården vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Varje år upprättas en investeringsbudget, strategisk plan samt verksamhetsplaner för 
de olika verksamhetsgrenarna inom Eda kommun, som även innehåller investeringar 
på sikt, och i dessa planer finns inga medel avsatta för en utomhusrink på skolgården 
vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 106
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 39
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-11
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 34       
Medborgarförslag om utomhusrink vid Gunnarsbyskolan 2022-02-03   

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
För åtgärd
-
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§ 98 Svar på revisionens granskning av inköp och 
avtalstrohet
Diarienummer: KS/2022:108

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten gällande granskning av inköp och 
avtalstrohet och förvaltningens förslag på åtgärder.

Kommunen rekommenderas att: Kommentar och förslag på åtgärder:

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

Upphandlingsprocessen finns 
beskriven på intranätet. Där finns 
även kontaktuppgifter till våra 
upphandlare. Det görs 
utbildningsinsatser för att säkerställa 
information kring upphandling. Ett 
led i att inköp ska göras rätt och för 
att höja lagförståelse samt köptrohet 
på tecknade avtal. Texten om 
avtalstrohet kan utvecklas. 
Funktionsansvarig för upphandling 
besöker årligen respektive 
verksamhets ledningsgrupper.

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

Kan ske vid kommande 
chefssamlingar

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

Eda kommun anser också att 
köptrohet är viktigt. Men 
revisionsrapporten beskriver inte 
närmare orsakerna till låg köptrohet. 
Det kan ju varit så att de leverantörer 
som vi har avtal med inte kunde 
leverera vid aktuell tidpunkt. Det 
finns en ambition att vi tillsammans 
med Arvika ökar uppföljningen av 
köptrohet.
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utvärdera nuvarande inköpsorganisation, 
finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, 
utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd.

Kommunen har en starkt 
decentraliserad verksamhet där vi har 
en stark tilltro till att den lokala 
chefen skall lösa problemen. Det 
innebär också ett behov att snabbt 
kunna agera. En del i detta är 
möjligheten att göra inköp.

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

Kontoplanen kan utvecklas med 
förtydliganden till på respektive post

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna 
kring upphandlingar och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att konstatera om inköp sker enligt träffade ramavtal och 
om rutinerna och hanteringen av ramavtal är dokumenterade och uppföljda. 

Eda kommun har tagit del av lämnade synpunkter på:

 information
 styrdokument
 köptrohet 
 inköpsorganisation
 felkonteringar 

Synpunkterna är ett stöd i kommunens fortsatta arbete med att utveckla sin 
upphandling. Kommentarer och förslag på åtgärder återfinns under förvaltningens 
beredning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 109
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 48 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-05
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-23 § 51
Missivbrev - Granskning av inköp och Avtalstrohet 2022-03-09
Granskning av inköp och avtalstrohet 2021-02-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen
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För åtgärd
Respektive verksamhet
Gemensamma upphandlingsenheten
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§ 99 Redovisning av kommunal samverkan
Diarienummer: KS/2022:95

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kommunal samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och regioner får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av annan kommun eller region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
denna samverkan och därför finns det lagkrav på att kommunstyrelsen årligen ska 
rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan, även samverkan 
enligt annan lag eller förteckning ska redovisas.

Eda kommun har valt att redovisa mer än lagkravet och har även med tjänsteköp/sälj, 
projektsamverkan och övrig samverkan för att visa bredden av den kommunala 
samverkan som förekommer. Förteckning utgår från samverkan som var aktuell i 
slutet av mars 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 110
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 37
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-25
Förteckning över kommunal samverkan 2022-04-04

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
För åtgärd
-
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§ 100 Nytt medborgarförslag - avveckla kommunens 
samtliga farthinder
Diarienummer: KS/2022:180

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget om att avveckla kommunens 
samtliga farthinder till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 15 maj. Initiativtagaren 
menar att kommunen omedelbart avvecklar samtliga så kallade farthinder i Eda 
kommun. Det skulle göra underhållet av gator enklare och billigare. Det skulle minska 
slitage på fordon och minska avgasutsläpp till närmiljö från upprepade gaspådrag när 
hindren passerats. Strategiskt placerade övergångsställen där ljussignaler varnar för 
gångtrafikanter löser säkerhetsfrågan gott nog.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - avveckla kommunens samtliga farthinder 2022-05-15

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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