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Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 

Datum: 2021-04-06 
Tid: klockan 13:00 - 13:20 
Plats: Kommunkontoret Charlottenberg 
Paragrafer: §98 - §99 
 

Utses att justera 
Dan Säterman 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret Charlottenberg 2021-04-06, klockan 13:40 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-04-06, klockan 13:40 i kommunkontoret Charlottenberg. 

 

Ordförande:  
 Johanna Söderberg 

 

Justerare:  
 Dan Säterman 

 

Sekreterare:  
 Anna Bryntesson 

 

 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-06. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-04-06. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-04-28. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg. 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Fredrik Karlsson (C)  
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)  
Anders Gustafsson (KD) 
Patric Carlsson (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) 
Stefan Nilsson (SD) 
Hans-Peter Jessen (S) 
Bo Sundbäck (S) ersättare för Jens Ericsson (S) 
Dan Säterman (S) 
Birgitta Eklund (S) ersättare för Monica Aarholdt (S) 
Odd Westby (S) 
Gun Andersson (M) ersättare för Hanna Andersson (M) 
Ola Dahlström (L) 

Övriga närvarande 
Sylvia Jonasson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Runar Johansson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare  
Bengt Nilsson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Anders Andersson, kommunchef  
Anna Bryntesson, kommunsekreterare 
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare 
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad 
Johan Örnberg, ekonomichef 
Martin Bollner, ekonom 
Ingrid Elmgren, skolchef 
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Innehållsförteckning 

 

§ 98 Anhållan om kapitaltäckningsgaranti Valfjället Skicenter AB 4 

§ 99 Förslag till tillfälliga lokaler från höstterminens start 2021 i avvaktan på 
permanent utbyggnad av Gunnarsbyskolan 5 
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§ 98 Anhållan om kapitaltäckningsgaranti Valfjället 
Skicenter AB 
Diarienummer: KS/2021:149 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Valfjället Skicenter AB en 
kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig till och med 2023-05-30. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Eda kommun vill att ägarformen 
och organisation för Valfjället Skicenter AB utreds seriöst i syfte att presentera 
alternativ driftform för anläggningen. 

Valfjället Skicenter AB kan inte årligen få tillåtas täcka så stora förluster som idag 
med kommunala medel. 

Våra skattekronor behövs i andra kommunala verksamheter. 

Vår mening är att Valfjället passar bättre som en ren kommunal anläggning med årlig 
budgetering för att upprätthålla drift vid anläggningen. 

Vi ser det som mycket positivt att kommunstyrelsen kan enas om att ge uppdraget om 
en översyn av framtida driftsform för Valfjällets skidanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Valfjället Skicenter AB har inkommit med en skrivelse om kapitaltäckningsgaranti 
från Eda Kommun. En garanti innebär att om aktiekapitalet förbrukas till mer än 50 % 
så skjuter ägaren till medel. Kapitaltäckningsgarantin föreslå vara villkorad vilket 
innebär att den ska återbetalas när det är möjligt enligt gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-01  
Skrivelse från Valfjället Skicenter AB 2021-03-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Revisorerna 

För åtgärd 
Ekonomichefen  
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§ 99 Förslag till tillfälliga lokaler från höstterminens 
start 2021 i avvaktan på permanent utbyggnad av 
Gunnarsbyskolan 
Diarienummer: KS/2021:103 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar placera tillfälliga moduler innehållande fyra klassrum på 
en tillfällig grund vid Gunnarsbyskolan. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna vill att modulerna placeras på pall 
eller liknande direkt på mark till höger sett från huvudentré mot soprummet. 
Cykelställ flyttas till annan lämplig plats. Avlopp och vatten finns direkt på plats för 
eventuell anslutning. Möjlighet till inkoppling av el finns också inom rimligt avstånd. 

Vi anser att förslaget innebär en tillfällig lösning som kan möjliggöras, till absolut 
lägsta kostnad i väntan på ett permanent bygge. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevantalet på Gunnarsbyskolan kommer successivt att öka med ca 100 elever de 
kommande fem åren. Samtidigt är lokalerna redan i dagsläget så trånga att man inte 
har tillräcklig plats för exempelvis personalarbetsrum och elevuppehållsrum. Kök och 
matsal är överutnyttjade, och skolbiliotekets lokaler har tagits i anspråk till extra 
matsal.  

Den utsedda styrgruppen för Gunnarsbyskolan arbetar med att ta fram förslag på en 
långsiktig lösning i samarbete med verksamhetens projektgrupp. Då detta arbete ännu 
inte är klart, behöver behoven inför höstterminen 2021 lösas temporärt. Här finns – 
p.g.a. ökning av elevantal - ett omedelbart behov av ytterligare två klassrum (inkl 
kringutrymmen) höstterminen 2021, och ytterligare två klassrum från höstterminen 
2022.  

För att möjliggöra olika långsiktiga lösningar föreslås därför en investering i en 
isolerad grund samt hyra av moduler med fyra klassrum (inkl kringutrymmen). Dessa 
moduler är möjliga att köpa i ett senare skede.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-03-31, § 82 där ärendet återemitterades 
till förvaltningen för att lämna kostnader för billigare alternativ till den tillfälliga 
lösningen. 
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Justerandes signaturer  
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads modulkalkyl  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31, § 82 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Exempel på modullösning – tillfällig modul 
Elevprognos 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Skolchefen 

Ekonomiavdelningen 

För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 


