
Sida 1 (48) 
 

 

 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 

Datum: 2021-05-05 
Tid: klockan 13:00 - 15:15 
Plats: KS-salen/Digitalt 
Paragrafer: §100 - §124 
 

Utses att justera 
Dan Säterman 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret 2021-05-10, klockan 12:30 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-05-10, klockan 12:30 i kommunkontoret Charlottenberg. 

 

Ordförande:  
 Johanna Söderberg 

 

Justerare:  
 Dan Säterman 

 

Sekreterare:  
 Rebecka Nilsson 

 

 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-05. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-05-11. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-06-02. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg. 



 Sida 2 (48) 
 
 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Närvarolista 

 

Beslutande 
Johanna Söderberg (C) ordförande 
Annika Hugne (C) 
Sylvia Jonasson (C), ersättare för 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) 
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista), ersättare för Stefan Nilsson (SD) 
Hans-Peter Jessen (S) 
Bo Sundbäck (S) ersättare för Jens Ericsson (S) 
Dan Säterman (S) 
Monica Aarholdt (S) 
Odd Westby (S) 
Hanna Andersson (M) 
Gun Andersson (M), ersättare för Ola Dahlström (L) 
 

Övriga närvarande 
Runar Johansson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare  
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare 
Carl-Olov Sjöstedt, ordförande Eda Energi AB §§100–101 
AnnBritt Adolfsson, VD Eda Energi AB §§100–101 
Johan Örnberg, ekonomichef §§100–106 
Martin Bollner, ekonom §§100–106 
Kerstin Hallgren, ekonom §§100–106 
Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare §§100–107 
Annika Bryngelsson, kostchef §§104–108 
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd §§104–112 
Mats Melin, projektledare/beställare §§100–109 
Jack Larsson, samhällsplanerare §§100–110 
Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad §§100–110 
Helena Persson, tillförordnad skolchef §§100–113 
Anders Andersson, kommunchef §§101–124 
 



 
Sida 3 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 100 Information från Eda Energi AB 5 

§ 101 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda Energi AB för året 2020 6 

§ 102 Remiss av Promemoria - Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och 
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 7 

§ 103 Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos 9 

§ 104 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - kommunstyrelsen 10 

§ 105 Redovisning av utskottens diskussioner gällande god ekonomisk hushållning
 12 

§ 106 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning  - myndighetsnämnden 15 

§ 107 Svar på remiss gällande Värmlands Folkhälsoplan 2021-2029 16 

§ 108 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika kommuner 18 

§ 109 Omfördelning av medel till låssystem vid Gunnarsbyn 1 19 

§ 110 Beslut gällande förfrågan om fastighetsförvärv - Norra Ämterud 1:251 20 

§ 111 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan 2020 22 

§ 112 Svar på remiss - Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med 
risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp  till 18 
år 23 

§ 113 Internkontrollplan 2021 25 

§ 114 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 26 

§ 115 Remiss regionalt åtgärdsprogram miljömål 32 

§ 116 Deltagande i projekt Utvecklingskontor Västra Värmland 34 

§ 117 Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor 2021 35 

§ 118 Gallring och bevarande av allmänna handlingar som diarieförs i 
kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringssystem 37 

§ 119 Revidering av "Riktlinjer gällande digital kommunikation för politiker" 39 

§ 120 Årsredovisningar för Eda kommuns förvaltade fonder och stiftelser 2020 40 

§ 121 Vattendirektivet - begäran om att regeringen ska ges möjlighet att bepröva 
förslag till åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 42 

§ 122 Redovisning av delegationsbeslut 44 

§ 123 Meddelanden till kommunstyrelsen 47 



 
Sida 4 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 Information 48 

 

  



 
Sida 5 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 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. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
- 
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§ 101 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda 
Energi AB för året 2020 
Diarienummer: KS/2020:81 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Eda Energi AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besöker Eda Energi AB kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska senare i årliga beslut pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Eda Energi AB 2020 2021-03-31 
Revisionsrapport för Eda Energi AB verksamhetsåret 2020 2021-04-15 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-03-16 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-05-28 
Bolagsstämma Eda Energi AB 2020-05-28 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-08-26 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-09-17 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-10-05 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-11-30 
Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-12-16 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
- 
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§ 102 Remiss av Promemoria - Tillfälligt statsbidrag till 
vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder 
för en ekonomi i balans 
Diarienummer: KS/2021:93 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att Eda kommun har tagit del av SmåKoms remissvar 
och ställer sig bakom det. Eda kommun vill särskilt trycka på den delen angående 
ökad administration. ” SmåKom påpekar, med kraft, vikten av att det inte skapas 
administrativa krav som upplevs som så omfattande att en del kommuner helt enkelt 
inte bryr sig om att söka välbehövliga bidrag. Vi har tyvärr kunnat konstatera att det i 
samband med andra riktade statsbidrag emellanåt har blivit så, och det är väldigt 
olyckligt”. 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till enskilda 
kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en 
kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har 
behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom 
sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk 
hushållning. Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag. En 
ansökan ska bland annat innehålla en redovisning av det ekonomiska läget, vilka 
åtgärder som bidraget söks för och uppskattade kostnader. Det föreslås att det ska 
finnas ett särskilt beslutsorgan hos Kammarkollegiet, Delegationen för kommunal 
ekonomi i balans, som ska pröva frågor om bidragen. Delegationen ska bland annat 
bedöma om de åtgärder som anges i en ansökan är lämpliga för att främja en ekonomi 
i balans och en god ekonomisk hushållning eller om det finns mer ändamålsenliga 
åtgärder. Kommuner och regioner som har en högre skattesats än genomsnittet ska 
enligt förslaget prioriteras bland inkomna ansökningar. Bidrag ska få ges som hel- 
eller delfinansiering och betalas ut i två delar. Vidare föreslås bestämmelser om att ett 
bidrag i vissa fall inte ska betalas ut och att det ska kunna återkrävas. Förordningen 
om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner föreslås träda i kraft den 
1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024. 

Kommunledningsstaben har tagit del av promemorian och förslår följande svar:  
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Eda kommun har tagit del av SmåKoms remissvar och ställer sig bakom det. Vi vill 
särskilt trycka på den delen angående ökad administration. ” SmåKom påpekar, med 
kraft, vikten av att det inte skapas administrativa krav som upplevs som så omfattande 
att en del kommuner helt enkelt inte bryr sig om att söka välbehövliga bidrag. Vi har 
tyvärr kunnat konstatera att det i samband med andra riktade statsbidrag emellanåt har 
blivit så, och det är väldigt olyckligt”. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §59 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Remissvar från SmåKom 2021-03-29 
Promemoria - Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner 2021-02-18 
Remiss Promemorian 2021-02-17 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
Enligt instruktion 

För åtgärd 
- 
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§ 103 Ekonomisk uppföljning efter mars med 
helårsprognos 
Diarienummer: KS/2021:146 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars 
med prognos för helåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för 
helåret 2021 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning av prognosen (tkr). 

Prognos 
Kommunledningsstaben 0 

Bildning - 1 000 

Vård och stöd -850 
Samhällsbyggnad  0 

Miljö och Bygg - 400 

Finansförvaltningen 6 000 
Budgeterat resultat 5 645 

Prognostiserat resultat   9 395 
 

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 9 395 tkr 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §58 
Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §30 
Månadsuppföljning med helårsprognos, bildning efter mars 2021 2021-04-21 
Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §80 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos, vård efter mars 2021 2021-04-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 104 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet 
Det som avviker är siffrorna för politisk verksamhet. Det gäller framförallt 
delbetalning gällande överförmyndarverksamheten. IT:s avvikande siffra beror främst 
på kostnader för årslicenser. 

Kommunchefen kommenterar att näringslivsenheten har ett litet överskott. 
Verksamheten i övrigt följer plan. 

Bildningsutskottet 
Verksamheten bildning visar ett positivt resultat hittills i år med 837 000 kronor. Mest 
avvikande gäller grundskolorna och då främst Hierneskolan där ytterligare 
anpassningar i verksamheten behöver göras för att komma inom budgetramen. En stor 
del av orsaken är att man ej kan fylla klasserna. Bildningsutskottet önskar en 
redovisning av kostnader för tomma platser i grundskolan och hur man räknar ut detta. 

Kommunchefen kommenterar att fördelningssystemet bygger på skolpeng. Det finns 
en osäkerhet gällande framtida resultat med tanke på att skolundervisning sker på 
distans. 

Serviceutskottet 
Det som avviker är utdebiteringarna från VA (vatten och avlopp) och avfall som inte 
följer kalendermånaderna, så att de intäkterna släpar. Fastighetsförsäljning visar ett 
överskott. Vad gäller intäkter från skog är dessa ännu ovissa. För perioden förväntas 
budgeten följa planen. 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerar följande: 

- Korsningen vid Eda glasbruk där avtal finns med trafikverket projekteras. 
Platsmöte sker 6 maj. 

- Arbete pågår med att skapa feriepraktikplatser till ungdomarna i kommunen. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet redovisar placeringar och försörjningsstöd i verksamheterna. 
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- Placeringar inom socialpsykiatri 3, våld 3, missbruk 1, barn/unga 5, 
familjehem vuxen 1, familjehem barn 17. 

- Placeringar inom LSS: elevhem 4, externt gruppboende 1 
- Nuvarande läge på särskilt boende, Petersborg 16 belagda platser, 

demensenheten 25, Älvgården nedre 14, Älvgården övre 12 och Hiernegården 
21 

- Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 22 belagda platser, Åmotfors 
15 och Koppom 11. 

- Oförändrat läge inom LSS, Måsvägen 6, Svanen 3, Åsen 5 och Vargen 6 
belagda platser. 

- Utbetalt försörjningsstöd i mars: 655 000 kronor 

Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen, till och med mars, visar en negativ 
avvikelse på 3 546 000 kronor totalt. Kostnader med anledning av corona 
särredovisades, möjlighet till återsökning inte klarlagt.  

Ordförande för vårdutskottet kommenterar covidkostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §57 
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben 2021-04-12 
Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2021§-04-14 §29 
Månadsuppföljning med helårsprognos, bildning efter mars 2021 2021-04-14 
Kommentarer till ekonomisk redovisning bildning efter mars 2021 2021-04-14 
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §36 
Ekonomisk uppföljning till och med mars, samhällsbyggnad 2021-04-13 
Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §79 
Ekonomisk uppföljning januari- mars för vården 2021-04-09 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 105 Redovisning av utskottens diskussioner 
gällande god ekonomisk hushållning 
Diarienummer: KS/2020:44, KS/2021:15 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av diskussioner i utskotten. 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet har tagit del av diskussionen gällande god ekonomisk hushållning 
och ska fortsättningsvis arbeta för att förenkla och tydliggöra den strategiska planen. 
Ordföranden lyfter frågor för diskussion och reflektion. Det är efter att revisorerna 
haft åsikter om kommunens mål. Det är idag svårt att koppla pengar till de uppsatta 
målen på ett bra sätt. Utskottet ombeds reflektera kring:  

- Vilket tillvägagångssätt ska kommunen använda för att koppla ihop de övergripande 
målen till verksamheternas mål? 

- Hur ska kommunen kunna mäta resultaten, ekonomisk investering jämfört med 
utfallet på kvalitet på de uppdrag verksamheterna har? 

När årsredovisningen ska behandlas politiskt ska det framgå om målen är uppfyllda. 
Ett steg i detta arbete är att förenkla den strategiska planen så det blir enklare för 
politiken att koppla ihop ekonomin med uppsatta mål. Utskottets ledamöter ombeds 
omvärldsbevaka och se upplägget hos andra kommuner. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet har diskuterat god ekonomisk hushållning. Som en del av detta arbete 
hade utskottet begärt en granskning av hemtjänsten i Koppom, se vårdutskottets 
sammanträdesprotokoll 2021-03-09 §50. Detta med anledning av stor avvikelse 
gentemot budget. Vårdutskottet har nu tagit del av granskningen. Utskottet ger 
verksamheten i uppdrag att utse en arbetsgrupp som i sin tur får i uppdrag att se över 
hemtjänsten i sin helhet. 

Uppföljning av budgeten med orsaksanalys och förslag på åtgärder sker varje månad 
framöver. Verksamhetschefens tidigare redovisade uppföljningsinstrument kan med 
fördel användas. Utskottet ger också verksamheten i uppdrag, att tillsammans med 
ekonom och extern resurs, redovisa genomlysning av samtliga områden som visar 
negativt resultat i prognos 1 2021. 

Ordförande för vårdutskottet kommenterar att ett extra sammanträde ägt rum för 
utskottet. Detta för att gå igenom förutsättningar inför budget 2022. 
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Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet har diskuterat budget- och verksamhetsplan 2022 i februari-mars. 
Resultatet av diskussionerna lämnas till kommunstyrelsen. Bildningsutskottet har 
diskuterat följande fokusområden inför budget 2022. 

- Effektivisering genom att se på transporter mellan skolor, för exempelvis 
språkundervisning. Kostnader för skolskjutsar. 
- Åtgärder vid Hierneskolan för att komma inom budgetramen. 
- Insatser för elever med frånvaro på mer än 15%. Särskilda undervisningsgrupper på 
Pillret till hösten. 
- Fortsatt satsning på språkutveckling  
- Fortsatta rekryteringssatsningar  

Driftbudgeten finansieras till stora delar av statsbidrag. Bildningsutskottet har gett 
verksamheten i uppdrag att se på ovanstående områden för att nå god ekonomisk 
hushållning. 

Serviceutskottet 
Serviceutskottet har diskuterat god ekonomisk hushållning och tagit del av budget- 
och verksamhetsplanering 2021–2023 samt Strategisk plan. Serviceutskottet har bjudit 
in energiansvarig vid Eda Bostads AB. Syftet är att utskottet ska få mer kännedom om 
energi och minskad energiförbrukning. Verksamhetschefen informerar att 
energiansvarig besöker utskottet när hans arbete med radonmätningar är utförda. 
Utskottet diskuterar de nya arbetsgrupperna. Gruppen med fritid och kultur som fokus 
har haft möten och då diskuterat föreningsstöd samt kommunens fritidsanläggningar. 
Gruppen med skogsförvaltning som fokus har avvaktat med möten tills den skogliga 
expertisen har startat upp sin verksamhet i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §61 
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §38 
Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §81 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-04-05 
Frågor till utskotten gällande god ekonomisk hushållning 2020-12-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 106 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 
Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige ta del av 
myndighetsnämndens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning 
Miljö- och byggchefen informerar om de ekonomiska siffrorna och meddelar att om 
prognostisering sker för samtliga intäkter under året innebär det en intäkt på cirka 360 
000 kronor per månad. Det gör att 19% av budgeten är förbrukad från årets början till 
nu, vilket är i enlighet med planen. 

Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetens uppföljning gällande miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol- och 
tobaktillsyn, miljöövervakning samt bygg redovisas också för nämnden. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit beslut om tillfälligt slopade 
tillsynsavgifter som påverkar avdelningen. Eda kommun beslutade att inte debitera 
avgifter under 2021 för tillsyn hos restauranger med alkoholtillstånd; rörliga avgiften 
för 2020 och fasta avgiften för 2021, samt för torghandel och för markupplåtelse för 
uteserveringar. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-22 §17 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till  

För kännedom 
Myndighetsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 107 Svar på remiss gällande Värmlands 
Folkhälsoplan 2021-2029 
Diarienummer: KS/2021:69 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att planen måste göras mer lättillgänglig i sin helhet. 

- Planens språk och upplägg blir mycket ingående och svårläst i dagsläget. Det 
kompliceras när det ges hänvisar till invecklade läsanvisningar. Språket är 
alldeles för svårt och teoretiskt med termer och begrepp som de flesta av oss 
inte använder i vardagen.  

Det föreslås att Regionen tar fram en lättillgänglig version med enkelt språk och 
innehåll. Detta för att planen ska kunna implementeras i kommunerna på bästa sätt. 
Förhoppningen är att detta dokument blir ett bra underlag för kommunerna och Eda 
kommun lämnar därför dessa till del kritiska synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte att utveckla och förstärka organisationen kring folkhälsan i Värmland är 
tydligt. Att fokus ligger på bestämningsfaktorer för hälsa och förutsättningar ger också 
bra underlag för att bedöma hälsoläget i kommunerna. Eda kommun efterlyser ett 
gemensamt underlag samt ett gemensamt nätverk för värmländska kommuner kring 
frågorna som också framkommer tydligt i planen. Det är positivt att planen 
sammankopplas med de nationella målen som ligger till grund för kommunernas 
folkhälsoarbete och vägledning på lokal nivå.  

Planen i sin helhet är mycket omfattande och detaljrik. Planen utgår från alla 
perspektiv på både internationell, nationell och regional nivå. Både på både kort och 
lång sikt, vilket visar på folkhälsofrågornas komplexa omfång.  

Dessa frågor behöver dock verkligen belysas för att nå ut till befolkningen och visa på 
folkhälsoarbetets möjligheter och utmaningar i kommunerna. Avslutningsvis behöver 
därför kommunerna ett regionalt styrdokument som visar vägen på ett enkelt sätt, så 
att tjänstemän och politiker vill ta sig an de viktiga frågorna ämnet berör. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §54 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-11 
Remiss regional folkhälsoplan 2021-02-08 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Region Värmland administratör mona.bjorn@regionvarmland.se 
Folkhälsorådet 
Folkhälsosamordnare Mimmi Adolfson 

För åtgärd 
- 
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§ 108 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika 
kommuner 
Diarienummer: KS/2021:138 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda samverkan mellan Eda 
och Arvika kommuner gällande matdistributionen i äldreomsorgen. Utredningen 
tidsätts och redovisning ska ske till kommunstyrelsen efter utredningens slut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsstaben i Eda fick ett utredningsuppdrag från kommunfullmäktige 
2019-12-11. Detta för att trygga kompetens och skapa ekonomiskt utrymme, gällande 
samverkan med annan/andra kommun/er inom områdena personal (HR), IT samt 
myndighetsnämndens verksamhet. 

Samhällsbyggnad har idag ett samarbete genom kostsektionen med Arvika kommun 
gällande upphandlingar av livsmedel, köksutrustning, arbetskläder med mera. 
Samarbetet har varit tillfredställande och kostsektionen har sett över möjligheterna till 
ytterligare samverkansområden med Arvika kommun. Måltidsproduktion till 
äldreomsorgen ses som en möjlig del att utveckla och därmed utöka samverkan. 

Under förutsättning att erforderliga beslut tas, ger respektive verksamhetschef i 
kommunerna kostsektionerna ett utredningsuppdrag. En grundlig utredning kommer 
då utföras i både Arvika och Eda kommun där lämplig personal i respektive 
organisationer medverkar.  

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §31 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-17 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Annika Bryngelsson 

För åtgärd 
Jan-Erik Eriksson 
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§ 109 Omfördelning av medel till låssystem vid 
Gunnarsbyn 1 
Diarienummer: KS/2021:152 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna omfördelning av 
medel på 140 000 kronor exklusive moms från projektet nr 1258 Utbyggnad 
Gunnarsbyskolan för låssystemet samt montage till Gunnarsbyskolan, fastigheten 
Gunnarsbyn 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Låssystemet som idag är monterat på fastigheten Gunnarsbyn 1 är uttjänt. Reservdelar 
till detta system finns inte eller är svårt att få tag i på marknaden. Idag är delar utbytta 
och använda från delar av Gunnarsbyhallen för att få de flesta dörrar att fungera, vissa 
ställen fungerar endast nyckel. Kommunen har även lånat utrustning från låssmed för 
att få systemet att fungera. 

Den långsiktiga lösningen bör då vara att kommunen byter ut Gunnarsbyskolans lås 
mot de modernare låssystemen som bostadsbolaget förordar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annika Hugne (C): Beslut enligt serviceutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §40 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-31 

När ärendet är beslutat i kommunfullmäktige skickas beslutet 
till 

För kännedom 
Skolchef, Ingrid Elmgren 

För åtgärd 
Projektledare, Mats Melin 
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§ 110 Beslut gällande förfrågan om fastighetsförvärv - 
Norra Ämterud 1:251 
Diarienummer: KS/2021:156 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att försälja Norra Ämterud 1:251 på 
lämpligt sätt i samråd med intressenten. Sökanden står för förrättningskostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-01-04 inkom en förfrågan om fastighetsförvärv av den kommunalägda 
fastigheten Norra Ämterud 1:251 från fastighetsägarna av Norra Ämterud 1:244. 
Syftet med fastighetsförvärvet är att utöka sin nuvarande tomtyta på 994m² genom att 
sammanslå ovan nämnda fastigheter, detta för att få större trädgård och att på den nya 
tomten ha möjlighet att bland annat plantera äppelträd, skapa ett rotfrukts- och 
grönsaksland samt att eventuellt kunna bygga en Attefalls byggnad. 

Norra Ämterud 1:251 ligger idag inte ute för försäljning på kommunens hemsida. 
Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för bostadsändamål men hela fastigheten 
omfattas även av prickmark och kan således inte bebyggas. Enligt kommunens 
riktlinjer för försäljning av ej prissatt mark inom detaljplanelagt område ska priset 
sättas till 25kr/m² och plan- och fastighetssektionen bedömer detta pris som rimligt i 
aktuellt fall med anledning av att Norra Ämterud 1:251 i dagsläget inte ligger ute för 
försäljning och ej kan bebyggas i dagsläget samt inte är av annan större betydelse. 

Samhällsplaneraren föreslår serviceutskottet rekommendera kommunstyrelsen 
godkänna försäljning av fastigheten Norra Ämterud 1:251 till sökande mot en kostnad 
om 25kr/m² och uppdrar plan- och fastighetssektionen att genomföra försäljningen. 
Sökanden står för förrättningskostnaden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dan Säterman (S) med bifall av Hans-Peter Jessen (S): Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnad i uppdrag att försälja Norra Ämterud 1:251 på lämpligt sätt i samråd 
med intressenten. Sökanden står för förrättningskostnaden. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-22 
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Teknik i Väst AB:s utlåtande 2021-04-23 
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §32 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Karta över Norra Ämterud 1:251 som förfrågan avser 2021-04-06 
Förfrågan om fastighetsförvärv 2021-03-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Sökande 

För åtgärd 
Carina Wilke, utredare/beställare 
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§ 111 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom elevhälsan 2020 
Diarienummer: KS/2020:288 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
elevhälsan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningssystemet omfattar den hälso- och sjukvård som bedrivs inom de medicinska 
och psykologiska insatserna i kommunens elevhälsa för förskoleklass och grundskola. 

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra 
verksamheter. Föreskrifterna och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2020-11-09 §50 
Tjänsteskrivelse 2020-10-29 
Förslag till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Ingrid Elmgren, skolchef 
Lena Persson, Medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA) 
Helena Persson, utvecklingsledare 

För åtgärd 
- 
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§ 112 Svar på remiss - Ett regionalt utrednings- och 
behandlingshem för unga med risk- och 
missbruksproblematik upp till 20 år samt 
akutavdelning för unga upp  
till 18 år 
Diarienummer: KS/2021:164 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner remissvaret. Vilket innebär att Eda kommun ställer sig 
bakom förslaget till ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- 
och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt 
akut-utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruk. Tanken är att 
länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands 
läns vårdförbund driver HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer 
sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalité för målgruppen. 
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större 
förändringar som att skapa, överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av 
vårdförbundet efter samråd med medlemskommunerna. Förslaget har skickats ut för 
synpunkter och ställningstagande till länets kommuner samt Region Värmland. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt vårdutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04.13 §84 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Remiss ”Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och 
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år” 2021-
02-25 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Värmlands läns vårdförbund 
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Verksamhetschef för vård och stöd 
Avdelningschef IFO 

För åtgärd 
- 
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§ 113 Internkontrollplan 2021 
Diarienummer: KS/2021:1 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till internkontroll 2021 för bildning med kontroll av 
det psykosociala arbetsmiljöarbetet och OSA-kollen, organisatorisk- och social 
arbetsmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 kommer alla verksamheter inom bildning att använda sig av ett nytt 
arbetsmaterial för arbetet med den psykosociala arbetsmiljön i verksamheterna. Därav 
kommer även 2021 ha kontrollområde psykosocial arbetsmiljö, för att se utvecklingen 
av den nya metoden vid arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. 

Underlaget som kommer att användas kommer från Sunt arbetsliv och heter OSA-
kollen, materialet innehåller 18 frågeställningar som gör att medarbetarna får ta 
ställning i varierande arbetsmiljöfrågor och måste därav vara mer aktiva i sitt 
ställningstagande än tidigare utifrån det nya materialet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §33 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Sunt arbetsliv 2021-04-14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Ingrid Elmgren, skolchef 
Helena Persson, utvecklingsledare 

För åtgärd 
- 
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§ 114 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd 
Diarienummer: KS/2021:165 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Eda kommun stödjer SmåKom svar i sin helhet. 
Eda kommun har därutöver synpunkter enligt nedan. 

Acceptans för strandskyddsreglerna? 
I vissa områden ses det strandnära boendet som en attraktion. Ett exempel på detta är 
Åstol enligt bilden nedan. En liten ö med en strandlinje på cirka tre kilometer finns 
200 bofasta och ett stort antal fritidsboende. 

 
 
På många håll i landet sker nu byggnation av bostäder mycket nära vattnet. 
Nedanstående bild är från Västerås. 
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I Sverige finns nära 100 000 sjöar som är större än en hektar, alltså 100x100 meter. 
Många av dessa är i dagsläget svåråtkomliga. 

 
 
 
I Eda kommun finns 172 vattenytor som har namn med detaljtyp VATTDRTX 
(Vattendrag, namn) och VATTTX (namn på sjö). Därutöver finns andra vattenytor 
vilket ger att det totalt finns 799 vattenytor. 
 
Dessa 172 vattenytor har en omkrets av cirka 71 mil. 
Totalt finns cirka 100 mil strandlinje (som har detaljtyp STRAND och 
STRANDOTY) 
 
Detta innebär att kommunens 8550 innevånare rent hypotetiskt disponerar 116 meter 
strand vardera. 
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Det har länge funnits ett mycket stort intresse att kunna bosätta sig vid vatten. 
Byggnationen i städerna vattennära områden är exempel på detta. Det finns även ett 
ökande intresse att kunna bygga hus på landsbygden. Nuvarande strandskyddsregler 
försvårar dock detta. 
 
Med ovan beskrivet så är det inte underligt om man i stora delar av landet har liten 
acceptans för nuvarande strandskyddsregler. 
 

Utbyggnad i Eda kommun 

Eda kommun kommer dock inte bli ett nytt Åstol eller Västerås. Enligt kartan på 
följande sida så finns det ett antal skäl som begränsar möjligheterna: 

 Höga naturvärden 
 Erosionsrisk 
 Närliggande infrastruktur 

 
Det innebär i realiteten att utbyggnaden kan bli några enstaka hus, på lämpligt avstånd 
från den 100 mil långa strandlinjen vid ett antal vattendrag.  
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Strandskydd både viktigt och ett hinder 
Strandskyddet är nära förknippat med den svenska allemansrätten och en del av 
grundlagen. Strandskyddslagstiftningen har sitt ursprung från 1950-talet och syftade 
till att för allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, 
insjöar och vattendrag. Senare tillkom livsförutsättningar för växter och djurliv som 
ett av syftena med strandskyddet. Strandskyddets två syften har ett i grunden brett stöd 
och utgör tillsammans en viktig del av en långsiktigt hållbar 
samhällsbyggnadsprocess. 

Reglerna om strandskydd har trots goda intentioner kommit att bli ett betydande 
hinder för utveckling av både tätorter och landsbygd. Enligt en enkät av SKR uppgav 
nio av tio kommuner att strandskyddet försvårar planering och byggande av bostäder. 
Det drabbar i synnerhet landsbygden där de strandnära lägena är särskilt viktiga för 
attraktion och tillväxt, men även inom områden för stads- och tätortsutveckling där 
mark är en begränsad resurs. Många kommuner har även ställt sig kritiska till 
hanteringen av strandskyddet i statliga myndigheter, som upplevs som godtycklig och 
alltför restriktiv. 

Det är viktigt med undantag för de areella näringarna som även SKR 
beskriver i sitt remissvar.  
Eda kommun kompletterar detta enligt nedan. 

Eda kommun anser att det är bra att de areella näringarnas ställning i relation till 
strandskyddsreglerna vidmakthålls, och att undantag från bestämmelserna fortsatt 
föreslås gälla. Det finns dock ett behov av att utreda detta närmare, då bland annat 
näringsstrukturen, boende- och livssituationen bland människor verksamma inom de 
areella näringarna ser helt annorlunda ut idag jämfört med på 1970- och 80-talen.  

Det är viktigt att fler småskaliga aktörer inom jord- och skogsbruk i kommunen får 
möjlighet att utveckla sina verksamheter, som många gånger bygger på mindre 
produktionsenheter i kombination med fler- och mångsyssleri. Att ge tuffare 
förutsättningar för de näringsidkarna inom de areella näringarna kopplade till bland 
annat förädling, besöksnäring eller tillverkning än för renodlade storskaliga jordbruk 
vore kontraproduktivt för en levande landsbygd och kulturmiljöer. Ett exempel på 
sådana förändringar som behöver göras är det nuvarande kravet om ”betydande 
inkomst” från en näring. 

Förväntningar och omdöme 
Därför fanns det stora förväntningar på aktuell utredning. Avslutningen på SmåKoms 
remissvar: 



 
Sida 31 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 Vi ser tyvärr inte att utredningen lyckats uppnå direktivens två viktigaste 
mål för mindre kommuner, nämligen att göra det betydligt enklare att bygga 
strandnära i landsbygdsområden och att det lokala inflytandet ska öka. 

 
är ett omdöme som även Eda kommun ställer sig bakom. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2019 bemyndigade regeringen Miljödepartementet att ge en särskild utredare i uppdrag 
att se över strandskyddet i syfte att föreslå författningsändringar och andra åtgärder 
som leder till att strandskyddet görs om i grunden. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på Eda kommuns ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §62 
Lantbrukarnas förbund - Synpunkter Strandskyddsutredningen SOU 2020:78 2021 
Strandnära utveckling 2.0 Lantbrukarnas förbunds bild av nästa 
strandskyddslagstiftning 2021 
Säffle kommun - Remissvar – Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU2020:78) 2021-03-31 
Sveriges Kommuner och Regioners yttrande - Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd– (SOU2020:78) 2021-03-26 
Remissvar från SmåKom M2020-02032 SOU 2020-78 Tillgängliga stränder 
2021-03-23 
Torsby kommun - Synpunkter på strandskyddutredningen SOU 2020:78 2021-03-19 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Miljödepartementet 
111 52 STOCKHOLM 
m.remissvar@regeringskansliet.se  
 

För åtgärd 
- 
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§ 115 Remiss regionalt åtgärdsprogram miljömål 
Diarienummer: KS/2021:148 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besvarar remissen gällande regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021–2025 med följande svar: 

1. Önskar er verksamhet att delta i kommande omgång av 
miljööverenskommelser mellan åren 2022–2025? 

JA 

2. Vad har er verksamhet för synpunkter på de prioriterade 
åtgärdsområdena? 

Många bra åtgärder. Problemet är inte åtgärderna i sig utan samhällets 
styrsystem; (årliga nationella, regionala, och kommunala budgetbeslut samt 
mandatperioder) som motverkar långsiktiga och faktamässigt grundade 
åtgärder. Risken blir då att vi satsar på populistiska förslag som inte ger någon 
egentlig nytta till exempel skatt på plastpåsar eller den aviserade skatten på 
engångsartiklar. 

3. Vad har er verksamhet för synpunkter på åtgärdsförslagen under 
respektive åtgärdsområde? Uppge gärna om ni har förslag på fler åtgärder. 

Eda kommun ser detta som exempel på möjligheter då vi gör olika slags 
investeringar och upphandlingar eller planer. I övrigt har kommunen mycket 
begränsade möjligheter till ekonomiska satsningar på dessa områden. 

4. Har er verksamhet intresse och möjlighet att delta i de arbetsgrupper 
som planeras att bildas kring de prioriterade åtgärdsområdena? Uppge i så fall vilken. 
(Mer info finns i Åtgärdsprogrammet, avsnitt) 

Eda kommun kan inte i dagsläget svara på denna fråga. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet 
är att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Liksom det 
tidigare åtgärdsprogrammet jobbas utifrån fem fokusområden som fångar upp de 
nationella miljökvalitetsmål som rör Värmland. 
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §63 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-11 
Prioriterade åtgärdsområden och åtgärdsförslag 2021-04-12 
Information om miljö-överenskommelser 2022-2025 2021-04-12 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 2021-03-30 
Missiv Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 2021-03-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Värmland 
varmland@lansstyrelsen.se 
Enligt instruktion 

För åtgärd 
- 
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§ 116 Deltagande i projekt Utvecklingskontor Västra 
Värmland 
Diarienummer: KS/2021:163 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun deltar i projektet Utvecklingskontor 
Västra Värmland 2021 och 2022. En förutsättning för deltagande är att övriga 
kommuner fattar likalydande beslut och att Region Värmland medfinansierar. 

Sammanfattning av ärendet 

Rådande situation med stängd gräns har lett till ett ansträngt läge för 
gränskommunerna. Det har därför utarbetats ett förslag för att stärka invånarnas 
möjligheter till ett hållbart, varierande och tryggt arbetsliv med ökad livskvalitét och 
framtidstro. 

Förslaget innebär etablering av Utvecklingskontor Västra Värmland via ett regionalt 
projekt som riktar sig till invånare i fyra kommunerna. De samverkande parterna är 
Region Värmland samt Arvika kommun, Eda kommun, Torsby kommun och Årjängs 
kommun. Projektägare är Arvika Näringslivscentrum. 

Finansieringen bygger på att halva kostnaden betalas av Region Värmland och halva 
kostnaden av de fyra kommunerna med en fördelningsnyckel med en mindre fast del 
och en större rörlig del som baseras på invånarantalet. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-12 §64 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Behovsanalys Västra Värmland 2021-02-16 
Projektbeskrivning Utvecklingskontor Västra Värmland 2021-03-31 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Region Värmland 
Arvika kommun 
Torsby kommun 
Årjängs kommun 

För åtgärd 
- 
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§ 117 Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor 2021 
Diarienummer: KS/2021:154 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ombuden ges följande generella instruktioner: 

1. (I förekommande fall) fastställa bolagsordning och ägardirektiv 

2. godkänna årsredovisningen 2020 

3. resultat- och balansräkning för 2020 fastställs, 

4. styrelsen och verkställande direktören ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

5. fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna enligt 
kommunfullmäktiges beslut  

6. bolagsspecifika instruktioner 

Eda Bostads AB 
Ledningen tillsammans med styrelsen får fortsatt uppdrag att undersöka möjligheten 
till samordning av verksamheter med övrig kommunal verksamhet så som t.ex. 
löneadministration, administration kring styrelsesammanträden samt 
fastighetsförvaltning. Bolaget uppmanas fortsatt att arbeta inom verksamheten för att 
hitta effektiviseringar och förbättringar i syfte att stärka ekonomi samt 
konkurrenskraft gentemot konkurrerande verksamheter. 

Eda Energi AB 
Inga specifika ägardirektiv. 

Valfjället Skicenter AB 
Bolaget uppmanas att fortsätta som tidigare med att bedriva sina aktiviteter inom 
bolagets verksamhet. 

Teknik i Väst AB 
Inga specifika ägardirektiv. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas bolagsstämma 
är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas inflytande 
utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid 
bolagsstämman. 
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Kommunfullmäktige har utsett kommunala ombud till de kommunala bolagens 
bolagsstämmor att företräda kommunen. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
om instruktionerna innehåller instruktioner att rösta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt behöver fastställa instruktioner för ombuden 
när det gäller besluten kring de ärenden som uppkommer på stämman. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-04-28 §84 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Hans-Peter Jessen (S) 
Anders Gustafsson (KD) 
 
 

  



 
Sida 37 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 Gallring och bevarande av allmänna handlingar 
som diarieförs i kommunstyrelsens dokument- och 
ärendehanteringssystem 
Diarienummer: KS/2021:105 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- handlingar som diarieförs i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex endast 
bevaras digitalt oberoende av om de inkommit till eller upprättats hos myndigheten 
digitalt eller på papper; 

- pappershandlingar ska skannas och gallras efter tre månader under förutsättning att 
det inte möter hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medfört 
informationsförluster samt att de inskannade handlingarna bevaras i ett föreskrivet 
filformat; 

- handlingar där det krävs ett egenhändigt undertecknande utifrån ett rättsligt 
perspektiv fortsätter att hanteras både på papper och digitalt; 

- förvaltningen får i uppdrag ajourhålla den rutin som beskriver vilka handlingar som 
fortsättningsvis ska hanteras på papper och digitalt; 

- ovanstående beslut ska gälla de handlingar som kommer in till eller upprättas hos 
myndigheten från och med den 5 maj 2021 och som inte tillhör ett ärende från 2020 
eller äldre. 

Sammanfattning av ärendet 

Eda kommun har i och med införandet av dokument- och ärendesystemet Lex goda 
förutsättningar att arbeta digitalt. Systemet har upphandlats gemensamt i Värmland av 
flertalet värmländska kommuner. Handlingar som är diarieförda i systemet bevaras 
idag både digitalt och på papper i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. Ett led i att fortsätta driva det digitala arbetet framåt är att 
sluta med dubbelt bevarande av handlingar. Detta är nu möjligt då Lex är förberett för 
överföring till ett e-arkiv, som kan hantera ett långsiktigt bevarande av digitala 
handlingar. 

Förslaget innebär att kommunstyrelsen och dess förvaltning från och med den 5 maj 
2021 endast kommer att bevara handlingar digitalt oberoende av om handlingen 
inkommit till eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper. Eventuella 
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pappershandlingar kommer att skannas och diarieföras i Lex och därefter gallras. 
Endast handlingar som kräver ett egenhändigt undertecknande kommer att fortsätta 
hanteras både digitalt och på papper. 

Digitalt diarium och ärendehantering i systemet Lex infördes från och med 1 januari 
2021. En rutin för ett pappersfritt diarie har tagit fram och används som stöd för 
verksamheten kring vilka handlingar som ska finnas både på papper och digitalt. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §50 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Rutin - Pappersfri hantering av diarieförda handlingar i Lex 2021-03-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Samtliga handläggare i Lex 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 119 Revidering av "Riktlinjer gällande digital 
kommunikation för politiker" 
Diarienummer: KS/2021:87 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anta ”Riktlinjer gällande 
digital kommunikation för politiker”. Styrdokumentet ”Riktlinjer för digitala 
sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda" beslutad av 
kommunfullmäktige 2016-12-14 § 150 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av det dokument som reglerar Eda kommuns användning av digital 
kommunikation för politikerna har sett över. Målet med den digitala 
kommunikationen och hur den används inom organisation har förändrats sedan 
dokumentet beslutades. Ändringarna innebär ändrat mål med den digitala 
kommunikationen samt kompletteringar kring hantering av digitala sammanträden 
samt detaljer om att plattor ska kvitteras genom användande av en e-tjänst. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-14 §51 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Förslag till riktlinjer digital kommunikation politiker 2021-03-22 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
IT-avdelningen 
Samtliga förtroendevalda 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren  
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§ 120 Årsredovisningar för Eda kommuns förvaltade 
fonder och stiftelser 2020 
Diarienummer: KS/2021:155 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2020 för: 

 Anton och Karin Olssons stiftelse 

 August Bromans stiftelse 

 Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun 

 Karin och Henning Erikssons stiftelse 

 Eda kommuns skolstiftelse 

 Eda kommuns sociala stiftelse 

Kommunstyrelsen uppdrar firmatecknarna, kommunstyrelsens ordförande Johanna 
Söderberg och kommunchef Anders Andersson, underteckna de förvaltade 
stiftelsernas årsredovisningar 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltaren har sammanställt årsredovisningar för 2020 för Anton och Karin Olssons 
stiftelse, August Bromans stiftelse, Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun, 
Karin och Henning Erikssons stiftelse, Eda kommuns skolstiftelse samt Eda kommuns 
sociala stiftelse. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Eda kommuns skolstiftelse Räkenskapsåret 2020  
Årsredovisning Eda kommuns sociala stiftelse Räkenskapsåret 2020 
Årsredovisning Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun Räkenskapsåret 
2020 
Årsredovisning Anton och Karin Olssons stiftelse Räkenskapsåret 2020 
Årsredovisning August Bromans donationsstiftelse Räkenskapsåret 2020 
Årsredovisning Eda kommuns skolstiftelse Räkenskapsåret 2020 
Årsredovisning Karin och Henning Erikssons stiftelse Räkenskapsåret 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Westra Wermlands sparbank, Anders Jonsson 
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För åtgärd 
- 
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§ 121 Vattendirektivet - begäran om att regeringen ska 
ges möjlighet att bepröva förslag till åtgärdsprogram 
enligt vattenförvaltningsförordningen 
Diarienummer: KS/2021:182 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ordförandebeslutet gällande vattendirektivet – 
begäran om att regeringen ska ges möjlighet att bepröva förslag till åtgärdsprogram 
enligt vattenförvaltningsförordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag kring förslag till 
åtgärdsprogram 2021–2027, diarienummer Länsstyrelsen i Västra Götaland 537-
47542-2020. 

Eda kommun begär enligt 6 kap. 4 § 3p vattenförvaltningsförordningen (2004:660) att 
regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram med anledning av 
följande motiv: 

Förslaget strider mot annan lagstiftning 
I Eda kommun finns vattenförekomster där Vattenmyndigheten ännu inte utrett om 
tillämpning av undantaget mindre stränga kvalitetskrav, enligt 4 kap. 7 § HVMFS 
(2019:25).  

Därmed strider förslaget mot lagstiftningen och Eda kommun anser att 
Vattenmyndigheten måste fullgöra sina skyldigheter att besluta om un-dantaget 
mindre stränga kvalitetskrav, enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltnings-förordningen 
(2004:660), när undantaget är möjligt.  

Förslaget avviker allvarligt från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen 
Det finns fem föreslagna allmänt hållna likalydande åtgärdsprogram och 
konsekvensutredningar trots att vattenförvaltningen bygger på att det ska finnas 
geografisk anpassade oliklydande program med innehåll som konkre-tare går att 
relatera till lokala miljökvalitetsnormer. 

Dessa ska, med eller utan undantag enligt 4 kap. 7 § HVMFS (2019:25), vara specifikt 
anpassade för Sveriges 27 000 vattenförekomster. Men det går inte att bedöma om 
miljökvalitetsnormerna kommer kunna följas och om exempelvis dricksvattentäkter 
får det skydd de behöver om de föreslagna programmen genomförs.  
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Det går heller inte att läsa ut vem eller vilka grupper som i olika delar av lan-det 
konkret förväntas göra vad till ungefär vilka kostnader och konsekven-ser. Alla 
fysiska åtgärder som behöver vidtas och får konsekvenser för bl.a. kommunalt VA 
föreslås i databasen VISS.  

De återkommer inte i åtgärdsprogrammen och är inte avspeglade i analysen av 
konsekvenserna inom de områden där åtgärderna som ska påverka en eller flera 
miljökvalitetsnormer vidtas. Sverige som helhet är inte ett sådant avgränsat 
geografiskt område som avses i 5 kap. 7 § andra stycket miljöbal-ken.  

Konsekvensutredningen i föreslaget till Västerhavets vatten-distrikts åtgärdsprogram 
behöver bättre beskriva i vilken omfattning undan-tag enligt 4 kap. 7 § HVMFS 
(2019:25) meddelas eller inte kan meddelas.  

Det behöver även tydliggöras inom vilka områden i landet, hur kostnader och 
miljömässiga konsekvenser i områdena ökar, minskar eller skjuts på framtiden. I 
konsekvensutredningen är det också oklart vilka samhällssektorer, kommuner eller 
verksamhetstyper som påverkas.  

Eda kommun bedömer att det är allvarligt att avvika från 
vattenförvaltningsförordningens (6 kap. 6 §) och övrig lagstiftnings krav på 
konsekvens-utredningar (5 kap. 9 § miljöbalken).   

Beslutsunderlag 

Begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva förslag till åtgärdsprogram 
2021-04-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 122 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:187 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-05-05: 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 

Ordförandebeslut JS 2021-04-23 Begäran om att regeringen ska ges möjlighet att 
pröva förslag till åtgärdsprogram 

Beslut i allmänna utskottet 

2021-03-31 

§ 48 Inriktning inför lokal löneöversyn 2021 

2021-04-14 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom kommunledningsstaben 

Tillförordnad personalchef, AL.S, 2021-03-20 – 2021-04-21 - Löneplacering utom 
lönespann 

Beslut i bildningsutskottet 

2021-04-14 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 

Utvecklingsledare, H.P, 2021-03-17 - 2021-04-19 Anställning av chef i första nivån 
under verksamhetschef samt Beslut om mottagande av barn från annan kommun 

Beslut i serviceutskottet 

2021-04-13 

§ 33 Upprättande av planavtal för upphävande av del av detaljplan för del av 
Åmotfors 2:65 med flera 
§ 34 Godkännande av undersökning om betydande miljöpåverkan för upphävande av 
del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 med flera 
§ 35 Beslut om samråd för upphävande av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 
med flera 
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 

GIS-ingenjör, M.J, 2021-03-17 - 2021-04-21 Adressansökan 

Beslut i vårdutskottet 

2021-03-30 

§ 60 Överklagande av förvaltningsrättens dom gällande vård enligt §§ 1 och 2 LVU 
§ 61 Överklagande av förvaltningsrättens dom gällande vård enligt §§1 och 3 LVU 
§ 62 Upphävande av vård enligt § 21 LVU 
§ 63 Bistånd enligt 4 kap § 1 och 6 kap 6 § SoL i form av placering 

2021-04-13 

§ 64 Ansökan om förlängd insats skyddat boende jml 4 kap 1§ SoL 
§ 65 Ansökan om förlängd insats särskilt boende jml 4 kap 1 § SoL 
§ 66 Ansökan om förlängd insats särskilt boende jml 4 kap 1 § SoL 
§ 67 Ansökan om korttidsvistelse jml 9 kap 6 § LSS 
§ 68 Ansökan om fortsatt placering i familjehem 
§ 72 Bostadsanpassning 
§ 73 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU 
§ 74 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Avgiftshandläggare AJ beslut 2021-03-01--2021-03-31 om avgift hemtjänst, 
ålderdomshem samt demensboende 

Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-03-01--2021-03-31 om avgift hemtjänst samt 
ålderdomshem 

Biståndsbedömare CL beslut 2021-03-19--2021-03-31 om hemtjänst, och 
matdistribution 

Biståndsbedömare ALBF beslut 2021-03-16--2021-04-19 om hemtjänst, 
matdistribution, korttidsplats, växelvård, dagaktivering, särskilt boende, ledsagare, 
larm 

Biståndsbedömare AJ beslut 2021-03-18--2021-04-21 om korttidsplats, hemtjänst, 
särskilt boende, larm och matdistribution 

Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-03-01 - 2021-03-31 försörjningsstöd, 
utredningar, beslut om vård, familjehemsplacering, skyddat boende, 
faderskapsbekräftelse med flera 

Extern delegation genom avtalssamverkan 
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Inga delegationsbeslut av 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 2021-04-29 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 47 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 123 Meddelanden till kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:178 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden som inkommit under 
perioden 2021-03-23—2021-04-26: 

 Stiftelsen Glaskogens Naturreservats sammanträdesprotokoll 2021-03-25 

 Arvika-Eda överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-17 

 Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2021-03-15 

 Värmlands läns vårdförbund, direktionens sammanträdesprotokoll 2021-03-13 

 Teknik i Väst AB:s sammanträdesprotokoll 2021-03-02 

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 2021-04-16 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 48 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 Information 
Diarienummer:  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar följande: 

- Läget gällande den pågående pandemin är något bättre för Värmlands del 
- Konstaterad smitta av covid-19 finns på några boenden 
- Viss skolundervisning sker på distans 
- Kommunchefen och biträdande skolchef hanterar skolchefens uppgifter 
- Positiv rapport för Eda kommun i den årliga svenska 

sjukfrånvaroredovisningen 
- Rekrytering ska påbörjas av ny verksamhetschef för vård och stöd samt ny 

personalchef 
- Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön 
- Ett företagsbesök har ägt rum hos Creem 
- En ny befolkningsprognos utkom idag från Region Värmland 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 


