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Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
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Paragrafer: § 156 - § 180

Justering
Utses att justera: Dan Säterman och Owe Magnusson
Datum: 2022-11-08
Tid: klockan 16:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-19. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-11-10. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-12-02.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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§ 156 Meddelande från Länsstyrelsen Värmland om 
valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige
Diarienummer: KS/2022:279

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om de nya ledamöterna och 
ersättarna i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har gjort en slutlig rösträkning och mandatfördelning efter valet den 11 
september. Resultatet, vilka som blir ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
framgår av ett protokoll som sänts till Eda kommun. Protokollet överlämnas till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Slutlig rösträkning och mandatfördelning - val till kommunfullmäktige inkl. bilagor 
2022-09-20

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 157 Presentation av ledamöter i kommunfullmäktige
Diarienummer: -

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av presentationen av Monica Aarholdt (S) och 
Martin Ståhlberg (M).

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 158 Val av kommunfullmäktiges presidium
Diarienummer: KS/2022:295

Kommunfullmäktiges beslut
Bo-Inge Nilsson (HEL) utses till ordförande i kommunfullmäktige från 2022-10-19 
till 2026-10-14.

Bo Sundbäck (S) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från 2022-10-19 
till 2026-10-14.

Ola Dahlström (L) utses till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från 2022-10-
19 till 2026-10-14.

Sammanfattning av ärendet
Nya kommunfullmäktige tillträdde den 15 oktober 2022. Enligt kommunallagen 5:11 
ska det bland ledamöterna utses en ordförande och en eller flera vice ordförande. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att det ska väljas en ordförande samt en 
första och andre vice ordförande, tillsammans utgör dessa personer 
kommunfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M): Bo-Inge Nilsson (HEL) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige från 2022-10-19 till 2026-10-14.

Charlotte Hansson (S) och Birgitta Eklund (S): Bo Sundbäck (S) utses till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från 2022-10-19 till 2026-10-14.

Hanna Andersson (M): Ola Dahlström (L) utses till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige från 2022-10-19 till 2026-10-14.

Beslut enligt förslag då inga motförslag ställdes. 

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 19:10-19:13.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 159 Val av kommunfullmäktiges valberedning
Diarienummer: KS/2022:296

Kommunfullmäktiges beslut
Följande ledamöter utses till valberedningen för tiden till och med 2026-10-14:

1. Jens Ericsson (S)
2. Sylvia Jonasson (C)
3. Bertil Börjeson (HEL)
4. Bengt Nilsson (KD)
5. Ola Dahlström (L)
6. Martin Ståhlberg (M)
7. Margaretha Persson (SiV)
8. Stefan Nilsson (SD)
9. Patric Carlsson (V)

Följande ersättare utses till valberedningen för tiden till och med 2026-10-14:

1. Helge Wiklund (S)
2. Linda Nordling (C)
3. Runar Johansson (HEL)
4. Anders Gustafsson (KD)
5. Sven-Olov Sylvén (L)
6. Ida Guttke (M)
7. Maud Eriksson (SiV)
8. Tedde Olsson (SD)
9. Eva Aanerud Karlsson (V)

 Jens Ericsson (S) utses till ordförande i valberedningen för tiden till och med
2026-10-14.

 Stefan Nilsson (SD) utses till vice ordförande i valberedningen för tiden till 
och med 2026-10-14.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningen är en fast beredning som har till uppdrag att lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Efter en revidering av instruktion för kommunfullmäktiges beredningar så består 
valberedningen av en ledamot från varje parti som är representerat i 
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kommunfullmäktige samt en ersättare från detsamma. Ordförande i valberedningen 
kommer från största partiet i kommunfullmäktige, vice ordförande från det näst största 
partiet.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ledamöter och ersättare
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist

Comfact Signature Referensnummer: 53358SE



Sida 11 (36)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-19

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 160 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

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

Allmänna utskottet
Ingen ekonomiuppföljning för augusti månad redovisas på grund av bokslutsarbete.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för augusti månad 
2022. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med augusti 39 229

Redovisning till och med augusti 37 904

Avvikelse till och med augusti 1 325

Procent av budget 96,6 %

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

- Samrådsmöte Oslo-Stockholm.
- Riskgruppsdag för Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. 
- Genomgång av nytt ramavtal av juridiska tjänster. 
- Beställning inmätning för detaljplan för utvidgning av Hilmer Anderssons 

sågverk. 
- Möte Landinfra Energy AB - utreder möjligheterna för vindkraftsetablering 

inom område 5 "Tobaksberget" i kommunala vindbruksplanen. 
- Uppstart med markarbeten för multiplan och utemiljö Gärdesskolan. 
- Uppgradering ventilation musiksal Gärdesskolan. 
- Uppstartsmöte gällande utbyggnad/ombyggnad omklädningsrum Gränshallen.
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Teknik i Väst AB

- Hittills är kört ut matavfallskärl till drygt 1 000 abonnenter. I slutet av oktober 
kommer den nya sidlastande renhållningsbilen och vi kan då fortsätta 
utrullningen i resten av kommunen. Projektet avslutas under 2023. Kostnaden 
ryms inom investeringsramen för renhållningen. 

- Från vecka 38 ligger i fas med orderhanteringen som tidigare legat efter, på 
grund av bland annat sjukfrånvaro.

Kost

- Livsmedelspriserna höjs med ytterligare cirka 11 %.

Räddningstjänsten

- Undertecknat hyresavtal på lägenheten vid brandstationen i Koppom. 
- Nya brandmän på utbildning vilket underlättar bemanningen i Charlottenberg 

och Koppom. 
- Rekrytering pågår av ytterligare säkerhetssamordnare samt förstärkning 

förebyggande/myndighetsutövning.

Arbete och integration

- Mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är i gång i 
kommunen.

- Personal på kontoret Arbete och Integration deltog digitalt på Region 
Värmlands suicidpreventions dag – Att förebygga psykisk ohälsa, skadligt 
bruk och självmord. 

- ESF-projekt ReAct utbildning startar andra veckan i september. 
- Utbildningsvecka för ungdomar med Civilisationen. 
- Folkuniversitetets utbildningssatsning på SFI samt utbildningar till både 

barnskötare och undersköterska lokalt i Eda.
- Översyn sjukfrånvaro BEA-anställda i samverkan med HR och Region.

Fritid och kultur

- Edakalaset blev en välbesökt tillställning med cirka 600 besökare.

Diskussion om god ekonomisk hushållning
Verksamhetschefen redovisar statistiken för elförbrukning som har gått ner. Den 
statistik som redovisas gäller för period från 1 januari 2012 till och med 31 december 
2022. Samt redovisning avseende nätkostnad inklusive moms för 2022. 
Genomsnittspris per kWh.
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Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av den ekonomiska uppföljningen för augusti 2022. 
Verksamheten bildning har en positiv avvikelse i augusti med 1 863 000 kronor och 
har förbrukat 91,5 % av budgeterat. Periodredovisningen till och med augusti visar en 
negativ avvikelse på 4 040 000 kronor. Ekonomen förklarar att det blir en tydligare 
bild efter september. Detta beror bland annat på att skolorna precis har börjat och att 
all personal inte har kommit in i systemen ännu.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 182
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 105
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 67
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 43

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

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

Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
augusti månad 2022. Miljö- och byggchefen redovisade för myndighetsnämnden de 
ekonomiska siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal) 
Budget till och med augusti  2 302,8 

Redovisning till och med augusti  2 539,6 

Avvikelse till och med augusti  - 236,8 

Procent av budget   110 %

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 185
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-09-26 § 75

Beslutet skickas till
För kännedom
Myndighetsnämnden
För åtgärd
-
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§ 162 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens information gällande ekonomi- 
och verksamhetsuppföljning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgick för socialnämnden. Detta då ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
efter augusti 2022 diskuterades under punkten delårsrapport med prognos för helåret.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 186
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 157

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
För åtgärd
-
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§ 163 Delårsbokslut med helårsprognos
Diarienummer: KS/2022:45

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med helårsprognos för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2022-08-31 med prognos för 
helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse med omvärldsanalys, 
prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inklusive koncernen) och 
redovisningsprinciper.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 183
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-27
Sammanställning delårsrapport med helårsprognos 2022-09-27
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-09-26 § 74
Uppföljning efter augusti för miljö- och byggavdelningen 2022-09-19
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2022-09-19
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 68
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 44
Delårsbokslut bildning med helårsprognos efter augusti 2022-09-14
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 158
Delårsrapport med prognos för helåret 2022, 2022-09-13
Delårsbokslut för samhällsbyggnad 2022, 2022-09-12
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-08-31
Mall för verksamhetsbeskrivning i samband med delårsbokslut 2022-06-27

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

Kommunfullmäktiges beslut
Ingen fråga lyfts, då ingen fråga inkommit till allmänhetens frågestund.

Sammanfattning av ärendet
Folkbokförda i kommunen har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa frågor vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra ämnen som är av 
allmänt intresse och som handläggs inom den kommunala verksamheten. Frågorna får 
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktiges arbetsordning 
reglerar hur allmänhetens frågestund ska genomföras.

Beslutsunderlag
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande: 

- Nya och rutinerade förtroendevalda hälsas välkomna till första sammanträdet 
för kommunfullmäktige för mandatperioden.

- Kommunen som arbetsgivare.
- Läget i omvärlden.
- Energiproblematiken.
- Läget i kommunen.
- Upplägget för förtroendevalda.

Birgitta Eklund informerar om överförmyndarnämndens verksamhet. Det pågår en 
kampanj för att rekrytera gode män och förvaltare. Ledamöter och närvarande 
ersättare får ett informationsblad gällande rekryteringen.

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 19:37- 19:57.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 166 Svar på motion - Att Eda kommun ser över 
möjligheten att sälja de byggnader man inte har behov 
av och vid eventuell försäljning överför vinsten till 
övriga byggnader i kommunens ägo där behov av 
upprustning föreligger
Diarienummer: KS/2022:160

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Frågan kommer lyftas i 
budgetberedningen inför 2024. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Arbetarpartiet-
Socialdemokraterna. Motionären menar att Eda kommun är innehavare till 
byggnader/lokaler runt i kommunen där det brister i underhåll och eftersyn. Bristerna i 
underhåll och eftersyn bidrar till att över tid sänka värdet på byggnader/lokalerna och 
kan ses som betydande kapitalförstörelse. 

Motionären föreslår att:

   Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader som det inte finns behov 
av. 

  Eda kommun vid eventuell försäljning överför vinsten till övriga byggnader i 
kommunens ägo där behov av upprustning föreligger.

Köp, försäljning eller byte av fastigheter eller del av fastighet utanför detaljplanelagt 
område under förutsättning att köpeskillingen inte överstiger 500 000 kronor 
exklusive förrättningskostnader beslutas av serviceutskottet enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning (5.5.1) Övriga fastighetsaffärer beslutas av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnad har inte fått uppdraget att se över vilka fastigheter som kan avyttras 
och om eventuell vinst kan fördelas som motionären framställer och frågan har därför 
inte lyfts i budgetberedningen inför 2023.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 192
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 65
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-14
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 81
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Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader man inte har
behov av 2022-04-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Carina Wilke, utredare/beställare
För åtgärd
-
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§ 167 Svar på motion - Att Eda kommun omfördelar 
medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på kulturhistoriska byggnader, att Eda 
kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att 
långsiktigt underhålla byggnader och grönområden 
samt undersöker om det finns regionala och statliga 
stöd för underhåll och renovering
Diarienummer: KS/2022:162

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Frågan kommer lyftas i 
budgetberedningen inför 2024. Samhällsbyggnad får uppdraget att undersöka 
kostnaden för medfinansiering om bidrag söks hos Länsstyrelsen för underhåll och 
renovering och att även denna fråga därefter lyfts i budgetberedningen inför 2024.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att Eda kommun är innehavare till kulturmiljöer innehållande 
byggnader bestående av ett stort kulturhistoriskt värde. Bristande underhåll över tid 
har bidragit till att delar av kulturhistorien börjat förfalla och detta kräver därmed 
omedelbara åtgärder för att vidareföra kommunens brukshistoria till kommande 
generationer. 

Motionären föreslår att: 

 Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på byggnaderna. 

 Eda kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att långsiktigt underhålla 
byggnader och grönområden. 

 Eda kommun undersöker om det finns regionala och statliga stöd underhåll 
och renovering.

Omfördelning av medel för underhåll har inte prioriterats i budgetberedningen för 
2023. 
Då det har skett en kraftig prisökning inom många områden så har kommunen fått en 
kostnadsökning för fastighetsunderhåll med en miljon kronor och därmed finns inget 
utrymme för de åtgärder motionären syftar till.
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Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan innebära särskilda kostnader till 
följd av antikvariska hänsyn. Sådana kostnader kan täckas av statliga bidrag, som 
länsstyrelsen beslutar om. Medlen tas från det statliga kulturmiljövårdsanslaget som 
Riksantikvarieämbetet årligen fördelar merparten av till länsstyrelserna, efter prövning 
av länsstyrelsernas äskanden. 
Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till:

 vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som 
byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för 
kulturmiljövården.

 vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska 
sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.

 projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 193
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 66
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-15
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 83
Motion - Att Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på kulturhistoriska byggnader 2022-04-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Samhällsbyggnad
För åtgärd
-
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§ 168 Revidering av riktlinjer för administration, 
dokument- och ärendehantering
Diarienummer: KS/2022:215

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar riktlinjer för administration, dokument- och 
ärendehantering. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-22 § 36 
ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Det styrdokument som finns för administrationen, dokument- och ärendehanteringen i 
kommunen och de kommunala bolagen behöver revideras. För att skapa en effektiv 
organisation är det viktigt att administrationen, dokument och ärendehanteringen sköts 
på ett korrekt sätt. Förvaltningen reviderar rutiner inom styrdokumentets område.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 191
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 102
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-09
Förslag till riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering 2022-09-05

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Informationschef
Kommunsekreterare
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§ 169 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 
2022-08-31
Diarienummer: KS/2022:282

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 
2022-08-31 och lämnar över utlåtandet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat delårsrapport 2022-08-31. Revisorerna har noterat att 
kommunen redovisar ett resultat på 18,9 mnkr i delårsrapporten. Prognosen för helåret 
2022 utgör 11,1 mnkr vilket är ett bättre resultat än budgeterat men lägre än fastställt 
resultatmål. Det finns en motsägelse i dessa två beslut.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte 
är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då kommunstyrelsen 
inte gör någon samlad bedömning av om resultatet av de tre finansiella målen innebär 
att kommunen förväntas uppfylla god ekonomisk hushållning har kommunrevisorerna 
ingen bedömning att utgå ifrån. Det konstateras att två mål bedöms uppfyllas men den 
övergripande finansiella målsättningen bedöms inte uppnåtts. Kommunrevisorerna gör 
således ingen bedömning om kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur det 
ekonomiska perspektivet eller inte.

Utöver ovanstående konstaterade revisorerna att delårsrapportens uppställning med 
förvaltnings-berättelse, driftredovisning för respektive styrelse och nämnd, resultat- 
och balansräkning samt kassaflödesanalys i huvudsak följer god redovisningssed. 
Samtidigt menar revisorerna att utrymme för förbättringar finns utifrån ett 
läsarperspektiv på bland annat dokumentets överskådlighet, layout och relevans. Det 
finns även en förbättringspotential i att samma principer för periodisering används i 
delårsrapporten som i årsredovisningen. 

Revisorerna noterar utöver detta framförallt en förbättringspotential avseende följande 
områden:

 Målstyrningen är enligt vår bedömning bristfällig och målstyrningen behöver 
stärkas, framförallt de verksamhetsmässiga målen.

 Inkludera de kommunala bolagen på ett tydligare sätt i målstyrningen.
 Tydligare balanskravsutredning i delårsrapporten.
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Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-08-31, 2022-09-29
Rapport KPMG delår Eda kommun 2022, 2022-09-29

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna
För åtgärd
-
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§ 170 Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
enligt SoL och LSS
Diarienummer: KS/2022:182

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapport/information avseende ej verkställda 
beslut inom tre månader för kvartal två 2022. 

Sammanfattning av ärendet
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 
kvartal två 2022 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun tre gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader.

Fördelat enligt nedanstående:

LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning; tre.

Rapporter för kvartal två 2022 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 197
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 163
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-09-05

Beslutet skickas till
För kännedom
Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd
Yvonne Andersson-Gran, Administratör vård och stöd
För åtgärd
-
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§ 171 Ny motion - Att Eda kommun köper in fällor och 
hjälper till att minska granbarkborren
Diarienummer: KS/2022:272

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen gällande granbarkborrar till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 16 september en motion till kommunfullmäktige från 
Sverigedemokraterna. Motionären menar att granbarkborren har blivit ett mycket stort 
problem de senaste åren. Fler och fler skogsägare sätter upp fällor i skogen för att 
minska antalet granbarkborrar. Motionären önskar att Eda kommun är ett föredöme 
för skogsägare genom att sätta upp fällor i de kommunala skogarna. 

Beslutsunderlag
Motion - Att Eda kommun köper in fällor och hjälper till att minska granbarkborren 
2022-09-16

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 172 Ny motion - bevaka och ta fram förslag till 
artiklar från kommunens idrottshändelser för 
publicering på kommunens webbsida
Diarienummer: KS/2022:280

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen om förslag till artiklar på kommunens 
webbsida till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 28 september en motion till kommunfullmäktige från Arbetarpartiet-
socialdemokraterna. Motionären menar att vissa inlägg ligger ute under en längre tid 
på kommunens webbplats. Det önskas fler inlägg från fritid- och kulturavdelningen, 
framförallt idrottshändelser. Motionären önskar att kultur- och fritidsavdelningen ska 
bevaka och ta fram förslag på artiklar gällande kommunens idrottshändelser som kan 
publiceras på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Motion - bevaka och ta fram förslag till artiklar från kommunens idrottshändelser för 
publicering på kommunens webbsida 2022-09-28

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Kommunledningsstaben
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§ 173 Nytt medborgarförslag - Att Eda kommun 
undersöker möjligheten att etablera en 
fångvårdsanstalt
Diarienummer: KS/2022:270

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 13 september ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
Initiativtagaren menar att det råder stor brist på fångvårdsanstalter i Sverige. 
Initiativtagaren föreslår därför att Eda kommun undersöker möjligheten att etablera 
och bygga en fångvårdsanstalt tillsammans med kriminalvården. Detta för att skapa 
arbetstillfällen och inflyttning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Att Eda kommun undersöker möjligheten att etablera en 
fångvårdsanstalt  2022-09-13

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 174 Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Diarienummer: KS/2022:289

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Margaretha Persson (SiV) till ledamot i kommunstyrelsen 
från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ledamoten Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Emelie Wennerstrand (SiV): Kommunfullmäktige utser Margaretha Persson (SiV) till 
ledamot i kommunstyrelsen från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till
För kännedom
Margaretha Persson
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 175 Fyllnadsval till krisledningsnämnden
Diarienummer: KS/2022:290

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Margaretha Persson (SiV) till ledamot i 
krisledningsnämnden från 2022-10-19 till 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ledamoten Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Emelie Wennerstrand (SiV): Kommunfullmäktige utser Margaretha Persson (SiV) till 
ledamot i krisledningsnämnden från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Margaretha Persson
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 176 Fyllnadsval till Kommuninvest
Diarienummer: KS/2022:291

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Oliver Thyberg (HEL) till ombud för Kommuninvest från 
2022-10-19 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ombudet Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske som ombud för Kommuninvest. 

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Runar Johansson (HEL): Kommunfullmäktige utser Oliver Thyberg (HEL) till ombud 
för Kommuninvest från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Oliver Thyberg
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 177 Fyllnadsval till Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
Diarienummer: KS/2022:292

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Runar Johansson (HEL) till ombud för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB från 2022-10-19 till 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ombudet Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske som ombud för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Runar Johansson (HEL): Kommunfullmäktige utser Runar Johansson (HEL) till 
ombud för Kommunassurans Syd Försäkrings AB från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Runar Johansson
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
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§ 178 Fyllnadsval till drifts- och servicenämnden
Diarienummer: KS/2022:293

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Oliver Thyberg (HEL) till ersättare i drifts- och 
servicenämnden från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ersättaren Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till drifts- och servicenämnden.

Beslutsunderlag
 -

Förslag till beslut på sammanträdet
Runar Johansson (HEL): Kommunfullmäktige utser Oliver Thyberg (HEL) till 
ersättare i drifts- och servicenämnden från 2022-10-19 till 2022-12-31.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Oliver Thyberg
För åtgärd
Kommunsekreterare
Lönespecialist
Region Värmland
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§ 179 Fyllnadsval till överförmyndarnämnden
Diarienummer: KS/2022:294

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Monika Johansson (HEL) till ersättare i Arvika-Edas 
överförmyndarnämnd från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ersättaren Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till Arvika-Edas överförmyndarnämnd.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Runar Johansson (HEL): Kommunfullmäktige utser Monika Johansson (HEL) till 
ersättare i Arvika-Edas överförmyndarnämnd från 2022-10-19 till 2022-12-31. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Monika Johansson
För åtgärd
Kommunsekreterare
Arvika kommun
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§ 180 Ny motion - Användning av egen dator för det 
politiska arbetet som förtroendevald
Diarienummer: KS/2022:300

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen om användning av egen dator för det 
politiska arbetet som förtroendevald till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 16 september en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att fritidspolitiker ska kunna välja om de vill använda sin egen 
dator eller om de önskar använda kommunens surfplatta. Detta då politikern får 
använda ett verktyg denne är van vid. Det skulle generera miljömässig och ekonomisk 
vinst för kommunen.

Beslutsunderlag
Motion - Användning av egen dator för det politiska arbetet som förtroendevald 2022-
10-12

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Kommunledningsstaben
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