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§ 51 Revidering av kommunstyrelsens riktlinjer 
avseende bostadssociala insatser (2021:73) 
Diarienummer: KS/2021:73 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för bostadssociala insatser enligt aktuellt 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för handläggning av bostadssociala insatser beskriver hur socialtjänsten i 
Eda kommun inom ramen för sitt uppdrag samt i enlighet med gällande lagstiftning 
skall verka för att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Riktlinjerna skall 
ses som stöd för handläggarna vid deras individuella biståndsbedömningar, 
utredningar och beslut samt som klargörande av hur gällande lagstiftning delegation 
skall tillämpas i Eda kommun. Dokumentet är en vägledning och i varje enskilt fall 
skall det ske en individuell behovsbedömning. Alla beslut skall prövas mot gällande 
lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter 
från Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 24 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Beslut enligt vårdutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.   

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Avdelningschef IFO, Annakarin Norbäck 
Socialsekreterare, Fredrik Olofsson 
För åtgärd 
- 
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§ 52 Revidering av kommunstyrelsens riktlinjer 
avseende handläggning av LSS (2021:74) 
Diarienummer: KS/2021:74 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderade riktlinjer för handläggning av LSS enligt 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för handläggning av LSS beskriver hur socialtjänsten i Eda kommun 
inom ramen för sitt uppdrag samt i enlighet med gällande lagstiftning skall verka för 
att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Riktlinjerna skall ses som stöd för 
handläggarna vid deras individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut samt 
som klargörande av hur gällande lagstiftning delegation skall tillämpas i Eda 
kommun. Dokumentet är en vägledning och i varje enskilt fall skall det ske en 
individuell behovsbedömning. Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, 
förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 25 
Vård och stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-09  
SAS och 1:e socialsekreterares förslag till riktlinjer avseende handläggning av LSS, 
2021-02-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Beslut enligt vårdutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
SAS 
1:e socialsekreterare, Fredrik Olofsson 
 

  



 
Sida 7 (35) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 53 Information från Eda Energi AB 
Diarienummer:  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Annbritt Adolfsson VD och Carl-Olov Sjöstedt ordförande som representanter för Eda 
Energi AB informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge i bolaget.  

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Eda Energi AB 
För åtgärd 
- 
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§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter januari 
månad och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Allmänna utskottet 

Kommunchefen informerar att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget 
avseendevärt att rapportera för januari månad. Arbetet med bokslutet fortsätter och de 
statliga stöden som utbetalas i samband med den pågående pandemin uppskattades 
från kommunens sida. 

Bildningsutskottet 

Verksamheten redovisar den ekonomiska uppföljningen för verksamhetsområdet 
bildning efter januari månad. Utfallet visar ungefär som förväntat. Hierneskolan har 
ett förväntat underskott och det har varit svårt att periodisera på grund av 
omstruktureringar i verksamheten. Efter februari kan denna avvikelse vara i fas igen. 

Vårdutskottet 

Verksamheten för verksamheten vård och stöd redovisade bokslutet 2020 som visar 
ett minus på ca 9,3 miljoner kronor.  

Redovisning av internbudget och utfall för januari månad, för respektive område, 
inklusive kostnader som varit kopplade till Covid-19. Om den statliga finansieringen 
går igenom så blir det ett plusresultat. 

Redovisning av placeringar på IFO, LSS, SÄBO och seniorboende samt utbetalt 
försörjningsstöd. 

Serviceutskottet 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerar att de ekonomiska sifforna följer 
plan. Det är inget avseendevärt att rapportera för januari månad förutom att siffror inte 
riktigt stämmer med tanke på bokslutet. Det som avviker är redovisade siffror för 
kostsektionen samt fastighets- och plansektionen. Detta beror på internersättningar, 
internhyror samt periodiseringar. Utskottet informeras också att skogsförvaltningen 
har en budgeterad intäkt, vilket påverkar samhällsbyggnads totala budget. 
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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 
Ekonomisk uppföljning efter februari månad 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 26 
Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 12 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 19 
Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 13 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige ha tagit del av 
myndighetsnämndens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchefen informerar om de ekonomiska siffrorna och meddelar att 
internbudgeten inte är inlagd i ekonomisystemet ännu. Under januari månad hade 617 
000 kronor förbrukats, huvudsakligen i lönekostnader. 

Verksamhetens uppföljning gällande miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol- och 
tobaktillsyn, miljöövervakning samt bygg redovisas för myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 9 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Myndighetsnämnden 
För åtgärd 
- 
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§ 56 Budget- och verksamhetsplanering 2021–2023 
samt Strategisk plan (stående punkt) 
Diarienummer: KS/2020:44 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens diskussioner kring ekonomisk 
hushållning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet ” Budget- och verksamhetsplanering 2021–2023 samt Strategisk plan” ska 
från och med hösten 2020 vara en stående punkt på dagordningen i alla utskotten. 

I revisorernas redogörelse 2019 står följande: 

”I vårt arbete med att bedöma de finansiella och verksamhetsmässiga målen och 
riktlinjerna har vårt uppdrag begränsats till att omfatta en bedömning av finansiella 
mål, mot bakgrund av att kommunfullmäktige inte fastställt några 
verksamhetsmässiga mål med tydlig anknytning till god ekonomisk hushållning för 
2019.” 

Frågorna som bör diskuteras är därför, men bakgrund till revisorernas uttalade: 

- Hur ska vi arbeta för en god ekonomisk hushållning för året 2021? 

- Hur ska vi arbeta för en god ekonomisk hushållning i framtiden? 

Beslutsunderlag 
Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 14 
Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 17 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 20 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 27 
Kommunstyrelsens ordförandens tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunrevisorerna 
För åtgärd 
- 
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§ 57 Verksamhetsplan 2021-2023 
Diarienummer: KS/2020:44 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 för verksamhetsområde bildning, 
samhällsbyggnad, kommunledningsstaben och vård och stöd antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheterna har tagit fram verksamhetsplaner för 2021-2023.  

Beslutsunderlag 
Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 17 
Bildnings verksamhetsplan 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Verksamhetsplan kommunledningsstaben 
Verksamhetsplan vård och stöd 
Vårdutskottets protokoll 2020-11-10, § 209 
Serviceutskottets protokoll 2020-09-10, § 74 
Verksamhetsplan samhällsbyggnad 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 58 Samverkansöverenskommelse Region Värmland 
och kommunerna gällande psykisk 
funktionsnedsättning (2021:71) 
Diarienummer: KS/2021:71 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna reviderad samverkansöverenskommelse för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Sammanfattning av ärendet 
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade 
samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Samverkansöverenskommelsen 
som gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar i alla åldrar är nu reviderad 
och godkänd i beredningsgruppen i Nya Perspektiv. Den har nu skickats ut till 
samtliga kommuner och Region Värmland för att antas politiskt. Ambitionen är att 
samtliga lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa revidering. 

Samverkansöverenskommelser mellan kommun och region tas fram som stöd för att 
tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och gemensamt 
ansvarstagande för grupper som behöver samplanerade insatser. Därigenom 
underlättar överenskommelserna skapandet av långsiktiga strukturer för samverkan. 
Huvudmännen är enligt lag skyldiga att upprätta överenskommelser för nämnda 
målgrupper: 

 Personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 

medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
 Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

En länsöverenskommelse är av övergripande karaktär och undertecknas vanligtvis av 
region- respektive kommunstyrelsens ordförande eller annan ledamot i styrelsen. I 
Värmland har de tre lagstadgade överenskommelserna hanterats i separata spår vad 
gäller upprättande, implementering, beslutsnivå och uppföljning. En orsak är att 
lagstiftningen har kommit i omgångar.  

Överenskommelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning skrevs första 
gången 2012 och har sen reviderats. 

Överenskommelsen för personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar 
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hanteras och ansvaras för inom Värmlands Läns Vårdförbund. Den första kom 2010 
och har sedan reviderats kontinuerligt och senast 2020. Beslutad av 
kommunfullmäktige i länets kommuner och Region Värmland. 

Överenskommelsen för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet togs fram 
första gången 2013 och har sen reviderats. Revidering pågår och förväntas bli klar 
2021. 

Ambitionen är att samla de tre överenskommelserna för att hantera dem mer lika vad 
gäller revidering, implementering, beslutsnivå och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 22 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-02-05 

Beslutet skickas till 
För kännedom  
Verksamhetschef vård och stöd, Malin Eklund 
Avdelningschef IFO, Annakarin Norbäck 
Områdeschef LSS/ socialpsykiatri,  

För åtgärd  
- 
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§ 59 Inriktningsbeslut för succesiv avveckling av de 
fyra avdelningarna vid förskolan Droppen 
Diarienummer: KS/2021:68 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

- successivt avveckla verksamheten vid förskolan Droppen, i den takt 
förskolekön i kommunen så medger utifrån Skollagens krav på erbjudande av 
förskoleplats inom fyra månader. 

- ge verksamhetsansvariga i uppdrag att ange lämpliga tidpunkter för den 
successiva avvecklingen, samt att i övrigt genomföra den föreslagna 
organisationsförändringen utifrån Skollag och andra gällande bestämmelser. 

Reservation 
Stefan Nilsson (SD) och Anders Gustafsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Hans Nilssons (Hela Edas Lista) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Jag reserverar mig mot en avveckling av förskolan Droppen i Hammar. Förskolan 
Droppen har med sina fyra avdelningar tjänat som en ventil och räddat kommunen i 
tider av ökat barnafödande. Nu finns det fler platser att tillgå i Charlottenberg och då 
är det naturligt att verksamheten på Droppen anpassas till det behov som finns i 
området. För att veta det verkliga behovet tycker jag att det behöver vara möjligt för 
föräldrarna att välja Droppen direkt i E-tjänsten. Hammar ligger ju inte i tätorten 
Charlottenberg. Jag är övertygad om att det finns ett tillräckligt barnunderlag för att 
åtminstone en avdelning bör finnas kvar på Droppen. Ett mål i verksamhetsplanen är 
att erbjuda förskola i närheten av hemmet. En nedläggning skulle göra att kommunen 
bryter mot sitt eget mål. Det har inte redovisats någon barnkonsekvensanalys över vad 
en nedläggning av Droppen skulle innebära för barnen i området. Kommunstyrelsen 
beslutade den 1 december 2020 att bevilja Hammar Folkets hus 180 000 kr i 
medfinansiering av värmekälla om de även får medfinansiering av Boverket. Det 
säkerställer en rimlig uppvärmningskostnad för Droppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolan Droppen består av fyra förskoleavdelningar uppdelade lokalmässigt i fyra 
byggnader. Byggnaderna ägs av Eda kommun, medan vatten/avlopp samt 
värmeförsörjning sköts av Hammars Folkets husförening. Lokalerna är inte anpassade 
för förskoleverksamhet. Separata personalutrymmen saknas och det är svårt att 
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samverka mellan avdelningarna då de ligger i fyra separata byggnader. Läget gör att 
det inte är möjligt för vårdnadshavare och barn att ta sig till förskolan utan egen bil, då 
de flesta familjer bor i Charlottenbergs tätort. Många av dessa familjer har blivit 
erbjuden och tackat ja till plats på Droppen då det tidigare varit svårt att få plats på 
någon av förskolorna i Charlottenbergs tätort. 

Kösituationen har lättat något, samtidigt som ytterligare två avdelningar vid förskolan 
Hjorten i Charlottenberg håller på att färdigställas. Därför föreslås att förskolan 
Droppen successivt avvecklas i takt med att platser kan erbjudas i Charlottenbergs 
tätort eller annan ort i kommunen. När de två nya avdelningarna vid förskolan Hjorten 
är klara, planeras för en flytt av två hela avdelningar från Droppen till Hjorten. De två 
återstående avdelningarna föreslås avvecklas vid lämplig tidpunkt/lämpliga tidpunkter 
utifrån behovet av plats enligt förskolekön. Verksamheten föreslås därför få i uppdrag 
att avgöra lämpliga tidpunkter för den successiva avvecklingen av Droppen, samt att i 
övrigt ansvara för genomförandet.   

Beslutsunderlag 
Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 13 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Nilsson (Hela Edas Lista): En succesiv anpassning av verksamheten vid 
förskolan Droppen med hänsyn till förskolekön och närhetsprincipen. 

Hanna Andersson (M) med bifall av Annika Hugne (C): Beslut enligt 
bildningsutskottets förslag med undantag för punkt 3 i förslaget. 

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) med bifall av Stefan Nilsson (SD) Anders 
Gustafsson (KD) och Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Återremiss med motiveringen 
att bildningsutskottet ska reda ut behovet av platser vid förskolan Droppen utifrån kön 
samt kommunens åtagande gentemot Hammars Folkets Hus förening gällande 
värmeförsörjningen. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för avgörande senare (återremiss) 
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Omröstningsresultat 
Med elva ja-röster för avgörande idag och fyra nej-röster för avgörande senare 
(återremiss) beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Annika Hugne (C) X  

Fredrik Karlsson (C) X  

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  X 

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)  X 

Anders Gustafsson (KD)  X 

Eva Aanerud Karlsson (V) X  

Stefan Nilsson (SD)  X 

Lena Olsson (S) X  

Jens Ericsson (S) X  

Dan Säterman (S) X  

Monica Aarholdt (S) X  

Odd Westby (S) X  

Hanna Andersson (M) X  

Ola Dahlström (L) X  

Johanna Söderberg (C) X  

Summa Elva (11) Fyra (4) 

Beslutsgång 2  
Ordföranden ställer Hanna Anderssons förslag mot Hans Nilssons förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Hanna Andersson mfl förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Hanna Anderssons förslag. 

Nej-röst för Hans Nilssons förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med elva ja-röster för Hanna Andersson mfl förslag och fyra nej-röster för Hans 
Nilssons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Hanna Anderssons förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Annika Hugne (C) X  

Fredrik Karlsson (C) X  

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  X 

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)  X 

Anders Gustafsson (KD)  X 

Eva Aanerud Karlsson (V) X  

Stefan Nilsson (SD)  X 

Lena Olsson (S) X  

Jens Ericsson (S) X  

Dan Säterman (S) X  

Monica Aarholdt (S) X  

Odd Westby (S) X  

Hanna Andersson (M) X  

Ola Dahlström (L) X  

Johanna Söderberg (C) X  

Summa Elva (11) Fyra (4) 

 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 
För kännedom 
Föreningen Hammars Folkets hus 
För åtgärd 
Rektor förskolan Droppen 
Rektor förskolan Hjorten 
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§ 60 Styrgrupp för utbyggnad av demensboende i 
Charlottenberg och styrgrupp för utbyggnad av 
Gunnarsbyskolan 
Diarienummer: KS/2019:216 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser följande deltagare i styrgrupperna: 

Byggnation Demensboende 
 Kommunalråd, ordföranden i vårdutskottet och oppositionens representant 

Hans-Peter Jessen 
 Kommunchef och ekonomichef 

Tillbyggnad Gunnarsbyskolan 
 Kommunalråd, ordföranden i bildningsutskottet och oppositionens 

representant Hanna Andersson 
 Kommunchef och ekonomichef 

Kommunalrådet är sammankallande till båda grupper. 

Sammanfattning av ärendet 
För att öka uppföljningsmöjligheter för projektbeställaren, kommunstyrelsen, skall det 
inrättas en styrgrupp. Likaledes inrättas även en styrgrupp för utbyggnaden av 
Gunnarsbyskolan. 

Grupperna skall ha deltagande från politisk ledning och opposition samt kommunchef 
och ekonomichef. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga deltagare i styrgrupperna 
För åtgärd 
- 
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§ 61 Försäljning industrifastighet Nolby 1:38 
(Skräddaren 2) 
Diarienummer: KS/2021:76 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar försälja del av fastigheten Nolby 1:38, Skräddaren 2 
(Snickarvägen 7, 673 32 Charlottenberg) till bokfört värde. Samtliga 
fastighetsregleringskostnader betalas av köparen. 

Sammanfattning av ärendet 
Eda Bostads AB har inkommit med en skrivelse om att förvärva Skräddaren 2, 
anledningen är att de behöver en lokal för sin verksamhet fastighetsskötsel och bygg. 

Beslutsunderlag 
Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 12 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Karta över Skräddaren 2, industrifastighet vid Nolby 1:38 2021-02-11 
Förfrågan om fastighetsförvärv 2021-02-02 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Eda Bostads AB 
För åtgärd 
Carina Wilke, utredare/beställare 
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§ 62 Svar på medborgarförslag om att bygga en 
rodelbana i Valfjället 
Diarienummer: KS/2018:233 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget på grund av för höga investerings- och 
driftkostnader för en rodelbana vid Valfjället. 

Eda kommun uppskattar dock engagemanget från frågeställaren med att använda sig 
av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet vid Valfjället. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen behöver undersöka 
möjligheten att anlägga en sommarrodelbana i Valfjället. Förslagsställaren poängterar 
problemen med lönsamheten för bolaget och tror att en sommarrodelbana skulle 
kunna bidra till att förbättra ekonomin för bolaget. 

I protokollet från styrelsen för Valfjället Skicenter AB framkommer att en utredning 
har skett angående aktiviteten rodelbana som skulle vara en trevlig sport att 
komplettera med vid Valfjället. Tyvärr bedöms kostnaden för en anläggning vara för 
betydande. Förslaget blir att medborgarförslaget avslås på grund av kostnaden, det är 
tyvärr en allt för stor investering i förhållande till budget. 

Beslutsunderlag 
Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 11 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Valfjället Skicenter AB:s sammanträdesprotokoll 2020-11-26 §8 
Tjänsteskrivelse, Svar på medborgarförslag om att anlägga en rodelbana vid Valfjället 
2020-08-06 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2019-03-14 §31 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Medborgarförslag - Sommarrodelbana i 
Valfjället 2018-10-17 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-10-02 §200 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-09-26 §95 
Medborgarförslag om att bygga en ”Sommerrodelbahn” i Valfjället 2018-08-06 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Initiativtagaren 
Valfjället Skicenter AB 
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För åtgärd 
- 
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§ 63 Revidering av "Taxa för Eda kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel" 
Diarienummer: KS/2021:114 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Myndighetsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 5 § i Taxa för Eda 
kommuns offentliga livsmedelskontroll skall ha följande lydelse: 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt 
de andra grunder som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme 
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Den reviderade taxan ersätter tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11 §159. 

Sammanfattning av ärendet 
Handläggningskostnaden per timme för livsmedelskontrollen har beräknats enligt 
SKR:s mall med de förutsättningar som gäller för livsmedelstillsynen 2021 samt 
miljö- och byggkontorets organisation. Den nya timavgiften vid tillämpningen av 
livsmedelstaxan är 1 250 kronor per timme kontrolltid. 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 1 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-22 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
 
För åtgärd 
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§ 64 Revidering av "Taxa inom miljöbalkens område" 
Diarienummer: KS/2021:115 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anta taxebestämmelser 
(paragrafer) i 1–33§§ samt taxebilaga 1-3 inom miljöbalkens område. Den reviderade 
taxan ersätter tidigare dokument beslutad av Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 245. 

Sammanfattning av ärendet 
En behovsutredning för hela miljösektionens verksamhet har tagits fram för perioden 
2021-2023. I grunden används en modell framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner, SKR. Ett förslag till en ny behovsstyrd taxa har tagits fram i enlighet med 
SKR:s modell. Till skillnad från den tidigare taxemodellen som var risk- och 
erfarenhetsbaserad är den nya behovsstyrda modellen baserad på prioriteringarna i 
behovsutredningen. 

Handläggningskostnaden per timme för taxa enligt miljöbalken har beräknats till 1 
206 kr enligt SKR:s modell. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen enligt miljöbalken 
har för 2021 beräknats till ca 65%. 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 2 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-22  
Förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” 2021-01-22  
Taxebilaga 1 2021-01-22  
Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 2021-01-22  
Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 2021-01-22  
Sporadiskt tillsynsbehov 2021-01-22  
Avgiftsnivåer 2021-01-22  
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme 2021-01-22 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
 
För åtgärd 
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§ 65 Yttrande om inriktningen av EU-programmet 
Interreg Sverige-Norge 2021-2027 
Diarienummer: KS/2021:79 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande: 

Eda kommun delar programmets beskrivning av aktuellt läge, utmaningar och 
möjligheter. Inte minst med hänsyn till effekterna av pandemin krävs åtgärder för att 
återställa förtroende och tillit över gränsen. 

Det är därför glädjande att det föreslås möjligheten till Interregionala små projekt. I all 
enkelhet kan detta skapa tillfällen till dialog och kontakter. 

Men programmet i sin helhet behöver då främst inriktas till enkla och konkreta 
åtgärder för att öka tillit och samarbete innan de mer komplexa åtgärder som beskrivs 
i programmet kan genomföras. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Värmland har skickat remiss gällande inriktningen av EU-programmet 
Interreg Sverige-Norge 2021-2027. Kommunstyrelsen önskar överlämna ett yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Region Värmland 
För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 26 (35) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 66 Revidering av "Kommunrevisorernas 
reglemente" 
Diarienummer: KS/2021:62 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anta revidering av 
”Kommunrevisorernas reglemente”. Detta innebär att tidigare dokument beslutade av 
kommunfullmäktige 2015-09-30 §118 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorerna arbetat med en 
revidering av revisorernas reglemente. Arbetet har utgått från nu gällande reglemente 
och med underlag från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Underlaget från 
SKR innehåller ytterligare förtydligande text kring revisorernas uppdrag och roll den 
formella regleringen än nuvarande reglemente. Förslaget till det reviderade 
reglementet har därmed ny och mer text än det antagna dokumentet. De främsta 
förändringarna som finns i det reviderade reglementet är förtydligande kring 
lekmannarevisorernas ansvar och kostnader för deras arvode. Revisorerna får i 
förslaget till reglemente också välja en ordförande och vice ordförande själva inom 
revisionsgruppen.  

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 22 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Förslag till ”Revisorernas reglemente” 2021-02-05 
Antaget styrdokument ”Kommunrevisorernas reglemente” 2015-09-30 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 
För kännedom 
Kommunrevisorerna 
För åtgärd 
Anna Bryntesson, kommunsekreterare 
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§ 67 Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB 
Diarienummer: KS/2021:67 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige fastställa nya ägardirektiv och 
bolagsordning för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutade av 
kommunfullmäktige 2009-05-27 § 58 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.  

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning 
som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga 
särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första 
hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.  

Kommunchefen redovisar förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 24 
Förslag till ”Ägardirektiv för Eda Energi AB” 2021-02-02 
Förslag till ”Bolagsordning för Eda Energi AB” 2021-02-02 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 
För kännedom 
Eda Energi AB 
För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 68 Ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB 
Diarienummer: KS/2021:65 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige fastställa nya ägardirektiv och 
bolagsordning för Valfjället Skicenter AB. Detta innebär att tidigare dokument 
beslutade av kommunfullmäktige 2009-08-26 § 83 samt 2019-03-13, § 23 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.  

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning 
som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga 
särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första 
hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.  

Kommunchefen redovisar förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 25 
Förslag till ”Ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB” 2021-02-02 
Förslag till ”Bolagsordning för Valfjället Skicenter AB” 2021-02-02 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 
För kännedom 
Valfjället Skicenter AB 
För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 69 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:48 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-03-10. 

Beslut i allmänna utskottet 

2021-01-13 

§ Organisering personalavdelningen 

2021-01-18 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

2021-02-11 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

2021-02-15 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom kommunledningsstaben 

Kommunchefens beslut 2021-01-01--2021-01-31 om avslag på utlämnande av allmän 
handling, överenskommelser i ekonomiska förhållanden i samband med anställnings 
upphörande samt direktupphandling av tf personalchef 

Kommunchefens beslut 2021-02-01--2021-02-28 om lokalt avtal om tillämpning av 
HÖK 20 

Fritids- och kulturchef LS beslut 2020-12-24--2021-02-02 om föreningsstöd och 
uthyrning av lokaler 

Beslut i bildningsutskottet 

2021-01-20 

§ 7 Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2021-2022 
§ 8 Revidering: Läsårstider 2021/2022  

2021-02-17 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 
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Skolchefen IE beslut 2020-1-20--2021-01-13 Yttrande om förskoleplatsplats i annan 
kommun  

Skolchef IE beslut 2020-12-18--2021-02-01 om skolskjuts utöver fastställd norm 

Rektor HL beslut 2021-01-01--2021-01-31 om platser på Gunnarsbyskolans fritids 

Beslut i serviceutskottet 

2021-01-21 

§ 2 Beslut om arrendeavtal för Åmotfors 2:65 och Noreborg 1:1 
§ 3 Beslut om samråd över detaljplan för del av kv. Kojan 2 & 3, Charlottenberg 
§ 4 Lokal trafikföreskrift vid Ringvägen, Charlottenberg 
§ 5 Lokal trafikföreskrift vid Södra Länken, Charlottenberg 

2021-02-18 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 

GIS-ingenjör MJ beslut 2021-01-01--2021-02-01 om adressärenden 

Utredare/beställare CW beslut 2020-11-01--2020-11-30 avslag på ansökan om 
befrielse från kommunal renhållning 

Integrationssamordnare AV beslut 2021-01-21--2021-02-20 om ekonomiskt bistånd 

Beslut i vårdutskottet 

2021-01-15 

§ 1 Ansökan om vård enligt 2 § LVU 

2021-01-19 

§ 6 Ansökan om förlängd insats skyddat boende enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 7 Ansökan om förlängd insats skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL 
§ 8 Anmälan ordförandebeslut LSS 9 § 2 
§ 9 Ansökan om fortsatt personlig assistans enligt LSS 9 § 2 
§ 10 Övervägande enl 6 kap 8 § SoL 
§ 11 Umgängesbegränsning enl LVU 14 § p 1 
§ 12 Medgivande familjehem SoL 6 kap 6 § 
§ 13 Ansökan om fortsatt placering skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL 
§ 14 Ansökan om boende med särskilt stöd för barn och ungdom enligt LSS 9 § 8 

2021-01-28 

§ 16 Överklagande av omplaceringsbeslut enligt § 11 LVU 
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2021-02-09 

§ 17 Ansökan om vård enligt 3 § LVU 

2021-02-16 

§ 27 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 29 Beslut om hemlig vistelseort enligt § 14 2 st p 2 LVU 
§ 30 Beslut om umgängesförbud enligt 14 § 2 st p 1 LVU 
§ 31 Beslut om hemlig vistelseort enligt § 14 2 st p 2 LVU 
§ 32 Beslut om umgängesförbud enligt 14 § 2 st p 1 LVU 

2021-02-24 

§ 33 Placeringsbeslut i enligt 11§ LVU 
§ 34 Placeringsbeslut enligt 11§ LVU 
§ 35 Medgivande familjehem SoL 6 kap 6§ 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Avgiftshandläggare ANG beslut 2020-12-01--2020-12-31 om avgifter inom hemtjänst 
och ålderdomshem 

Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-01-01--2021-01-31 om avgifter hemtjänst 

Avgiftshandläggare AJ beslut 2021-01-01--2021-01-31 om avgifter hemtjänst och 
demensboende 

Biståndsbedömare ALBF beslut 2020-12-18--2021-02-01 om växelvård enligt SoL 
4:1, korttidsplats enligt SoL 4:1, hemtjänst enligt SoL 4:1, särskilt boende enligt SoL 
4:1, larm enligt SoL 4:1 och matdistribution enligt SoL 4:1. 

Biståndsbedömare ALBF beslut 2021-02-02--2021-02-23 om hemtjänst, ledsagare, 
larm, korttidsplats, avlösning, särskilt boende och matdistribution 

Biståndsbedömare AJ beslut 2020-12-29--2021-02-01 om hemtjänst enligt SoL 4:1, 
matdistribution enligt SoL 4:1, korttidsplats enligt SoL 4:1 och larm enligt SoL 4:1 

Biståndsbedömare AJ beslut 2021-02-02--2021-02-24 om hemtjänst, matdistribution, 
larm, korttidsplats och dagaktivering 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag EB beslut 2020-12-01--2020-12-31 om avslag 
på bostadsanpassningsbidrag 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag KA beslut 2021-02-01--2021-02-28 om bifall 
till bostadsanpassningsbidrag 
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Socialsekreterarnas beslut 2021-01-01--2021-02-22 om utredningar barn och vuxna, 
beviljad familjebehandlare, försörjningsstöd, placeringar och faderskapsbekräftelse 

Extern delegation genom avtalssamverkan 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner 
enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Beslut som är fattade 
med stöd av delegation skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 
inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att 
återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. 
Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 70 Meddelanden till kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:106 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden: 

 Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnden 2021-02-18 
 Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2021-01-27 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över övriga 
nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller uppsiktsansvaret 
också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta ärende presenteras 
inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som 
kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 34 (35) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 71 Information från verksamheten 
Diarienummer:  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchefen informerar om: 

 Coronaläget 
 Gränsstängningen 
 Positiva näringslivshändelser då Rudolfssons trafikskola samt butiken Fröken 

Lövås har öppnat i Charlottenberg. I Åmotfors har Bränslecompaniet 
kompletterat befintlig mack med bensinförsäljning. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 35 (35) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 72 Arbetsgrupp och politisk referensgrupp för 
framtagande av avfallsplan 
Diarienummer: KS/2021:123 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att serviceutskottet blir referensgrupp samt att Runar 
Johansson (Hela Edas Lista) och Dan Säterman (S) utses som representanter till 
arbetsgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Eda Kommun har kommit överens om att Arvika, Eda och Årjäng tillsammans ska ta 
fram en avfallsplan som till stora delar kommer att likna varandra. Den planerade 
arbetsgången är att olika grupper skall delta i det gemensamma arbetet med ledning 
från Teknik i Väst AB och nu först ska politiker gruppen utses. Förslaget är två 
politiker från varje kommun utses som skall delta i en gemensam arbetsgrupp med de 
andra kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Arvika Kommun 
Årjäng Kommun 
Teknik i Väst AB 
För åtgärd 
- 
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