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§ 174 Avtal för Eda Energi AB 
Diarienummer: KS/2021:328 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Energi AB och ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för bolagets utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Eda Energi AB har under en längre tid undersökt olika möjligheter till framtida 
värmeleveranser. Då bolaget bedömer att frågan är av stor principiell betydelse 
överlämnas beslutet till ägaren.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-01 redovisar bolaget aktuellt läge. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Johanna Söderberg (C), Bertil Börjeson (HEL), Hans-Peter Jessen (S) och Hans 
Nilsson (-): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Energi AB och 
ger förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för bolagets utveckling. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-08-25 § 45 

Beslutet skickas till 

För kännedom 

- 

För åtgärd 
- 
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§ 175 Kommersiellt bredband 
Diarienummer: KS/2020:129 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige omfördela 1 000 000 kronor från 
investeringsprojektet "2670 - Nytt Personalsystem” till projektet ”Kommersiellt 
bredband”. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen bör kunna erbjuda hyresgäster på kommunens LSS, demensboende och 
särskilda boenden möjlighet till att abonnera på bredbandsbaserade tjänster från sin 
egen lägenhet motsvarande de tjänster som bostadsbolaget erbjuder i sina lägenheter. 
Samtidigt bör vi skapa förutsättningar för e-hälsa i kommunens lokaler. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson (-), Bertil Börjeson (HEL) och Hans-Peter Jessen (S): Beslut enligt 
allmänna utskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-30 § 87 
Tjänsteskrivelse - Kommersiellt bredband 2021-06-22 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-04-08 § 47 
Tjänsteskrivelse Diskussion kring kommersiell fiber och tv till kommunens demens- 
och särskilda boenden 2020-03-31 
Förteckning fastigheter inom vården i Eda kommun dit extern fiber önskas, 2020-03-
31 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Kommunchefen, Eda Kommun 

IT-chefen, Eda Kommun 

För åtgärd 
IT-chefen, Eda Kommun 
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§ 176 Handlingsplan för suicidprevention 
Diarienummer: KS/2021:223 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ”Handlingsplan för 
suicidprevention”, samt den kopplade aktivitetsplanen som följs upp varje år av 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av kommunala tjänstepersoner, polis, 
räddningstjänst, Svenska kyrkan samt extern konsult. 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplanen är övergripande och påvisar kommunens arbete med 
suicidprevention. Handlingsplanen ska tydliggöra Eda kommuns ansvar för det 
suicidförebyggande arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett strukturerat 
och kontinuerligt arbete. Syftet är också att Eda kommun bättre ska kunna 
uppmärksamma personer som kan vara i riskzonen, och öka kunskapen och 
medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer för suicid. 

De övergripande målen med handlingsplanen är att: 

 Minska förekomsten av suicidförsök och suicid i kommunens verksamhet och i 
befolkningen. 

 Öka kunskapen kring suicidprevention och därigenom öka 
handlingsberedskapen att förebygga och uppmärksamma suicid- och 
suicidhandlingar. 

I samband med att den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i 
Värmland antogs, delegerades ett uppdrag att utforma en handlingsplan för 
suicidprevention för Eda kommun från kommunchefen. Handlingsplanen sträcker sig 
från 2021 till 2023 och utgår från den länsgemensamma handlingsplanen för 
suicidprevention i Värmland. 

Inom kommunen har det bildats en arbetsgrupp för suicidprevention med uppdrag att 
vara stöd och en länk mellan verksamheterna och arbetsgruppen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Sundbäck (S): Beslut enligt allmänna utskottets förslag.  

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-08-16 § 92 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Handlingsplan suicid 20210505, 2021-05-05 
Arbetsgruppens diskussioner 2020-03-05 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Kommunchefen 

Verksamhetschefer 

För åtgärd 
Chefer och ledare 

Folkhälsosamordnare 
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§ 177 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter juli 
månad 2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
maj månad 2021. Ekonomichefen redovisar den ekonomiska uppföljningen för 
kommunledningsstaben, vilken ligger på ett litet plus med reservation för eventuella 
ändringar som ej har hunnit rapporteras in efter semestern.  

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben 

Budget till och med juli   20 661 milj.  
Redovisning till och med juli  19 031 milj.  
Avvikelse till och med juli  1 630 milj.  
Procent av budget   92,1 %  

Kommunalrådet och Kommunchefen informerade på utskottsmötet att det hållits en 
diskussion med revisorerna om målstyrning och Edas system har jämförts med olika 
system i andra kommuner. Ett diskussionsforum kommer att skapas i höst med fokus 
på hur ekonomi kan kopplas till mål på ett tydligare sätt, samt tillvägagångssätt att 
skapa en struktur för detta. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet tog del av ekonomi och verksamhetsuppföljningen efter juli 2021. 

Vårdutskottet fortsätter arbetet med god ekonomisk hushållning genom fortsatta 
uppföljningar. Förändringsarbetet för att komma inom ekonomisk ram inleds när den 
nya verksamhetschefen börjar, 1 september 2021. 

Ordförande i vårdutskottet, gick under utskottsmötet igenom statistik gällande 
sjukfrånvaron inom vård och stöd, våren 2021. Ekonom Kerstin Hallgren hade tagit 
fram placeringar, försörjningsstöd och ekonomisk uppföljning efter juli 2021. 

Placeringar inom socialpsykiatri 3, våld 2, missbruk 1, barn och unga 4, 
familjehem/barn 18. Placeringar inom LSS: elevhem 2, externt gruppboende 1, 
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socialpsykiatri 1. Nuvarande läge på särskilt boende, Petersborg 15,5 belagda platser, 
demensenheten 27 och Hiernegården 20. Siffror för Älvgården övre och nedre har inte 
uppdaterats för juni och juli.  

Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 22 belagda platser och Koppom 
10,5. Inga uppdaterade siffror för juni och juli i Åmotfors.  

Nuvarande läge inom LSS, Måsvägen 6, Svanen 3, Åsen 5 och Vargen 7 belagda 
platser. 

Utbetalt försörjningsstöd i juli 536 000 kronor, totalt 4 085 000 kronor i år. 
Samarbetet mellan IFO och AME fungerar bra. Flera kommuner är intresserade av 
Plattformen för samverkan. 

Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen, till och med juli, visar en negativ 
avvikelse på 4 644 000 kronor totalt. I juli bokfördes covidersättningen för december 
2020, totalt 1 840 000 kronor för vård och stöd. Prognosen från maj 2021 kommer 
med stor sannolikhet inte att hålla.  

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 
2021. Den ekonomiska uppföljningen till och med juli 2021 visar en negativ avvikelse 
på totalt 2 273 000 kronor. Utskottet vill att verksamheten tar fram nya klasslistor med 
elevprognoser till nästa sammanträde den 8 september. 

Serviceutskottet 
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 2021-
07-31. Serviceutskottet tog också del av diskussionen gällande god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisade de ekonomiska 
siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen 
Budget till och med juli   38 542 milj. 
Redovisning till och med juli  30 241 milj. 
Avvikelse till och med juli  8 274 milj. 
Procent av budget   78,5 % 

Avvik mot budget/prognos  

 VA/Avfall: redovisar avvikelse på grund av två månaders intäkter och tre 
månaders kostnader. 

 AME: har haft en försäljning av fordon. Moms är återsökt. 

 Plan/Fastighet/Kontor: En fastighet har sålts. Underhållsarbetet av fastighetens 
fasad är inte slutfört ännu. 
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 Fritid/kultur: Fritidsgårdsverksamheten redovisar högre kostnader än 
budgeterat. Finansiering med medel från dels projekt Edas Framtid och dels 
med statliga medel. 

 Kost: Ej uttagna måltider ger en avvikelse 

 Utbetalningar är gjorda avseende ersättningar för driftsamverkan 2021 till 
berörda föreningar. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben efter juli 2021, 2021-08-16 
Ekonomisk redovisning 2021 
Placeringar på IFO 2021 
Försörjningsstöd 2021 
Sjukfrånvaro inom vård och stöd, våren 2021 
Ekonomiuppföljning bildning till och med juli 2021-08-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige ta del av 
myndighetsnämndens ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 21 juni 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöchefen informerar kort om budgetprognosen för bygg- och 
miljöavdelningen under myndighetsnämndens sammanträde. Den uppgår till 55% till 
och med den 21 juni 2021. Riktvärdet ligger på 50 %. Från förra mötet den 24 maj har 
prognosen förbättrats något. Bygg- och miljöchefen informerade bland annat följande 
om avdelningens verksamhetsuppföljning: 

Miljöskydd 
 Man har deltagit i utbildning gällande masshantering. 

 Man har deltagit i utbildning gällande avfall. 

 Det har inkommit klagomål på döda djur, eldning och nedskräpning med 
åtalsanmälan som följd. 

 Nio värmepumpsärenden har inkommit och handlagts. 

 En ansökan om spridning av bekämpningsmedel har handlagts. 

 Nya rutiner för olje- och fettavskiljare framtagna med Teknik i Väst AB. 

 Deltagande i samråd angående ny detaljplan vid Noresund. 

 Man har besökt eventuell framtida vindkraftpark vid Björntjärnsberget. 

Avlopp 
 Fem nya tillstånd har utfärdats. 

 Handläggning pågår av två inkomna ansökningar. 

 Avloppsinventering samt insamling av enkäter pågår 

Hälsoskydd 
 Granskning av skrivbordstillsyn gällande yrkesmässig hygienisk verksamhet 

har avslutats. 

 Man har utfärdat två föreläggande till yrkesmässig hygienisk verksamhet. 

 Handläggning pågår av klagomål gällande grävling i Skillingmark. 

 Handläggning pågår av klagomål gällande grävling i Koppom. 
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 Handläggning pågår av klagomål gällande damm från ridbana. 

 Granskning av radonmätningar i lokaler för vård och stöd samt skola och 
förskola är påbörjad. 

 Tre kompostärenden har handlagts 

Livsmedel 
 Möte har hållits med Teknik i Väst AB om hur de har lagt upp faroanalysen 

för Åmotfors vattenverk. 

 Registrering av livsmedelsbutik. 

  Kontrollrapporter för skrivbordskontroller har påbörjats. 

 En sista påminnelse om att fylla i skrivbordskontrollen är utskickad till 

berörda verksamheter. 

 Fastställande av faroanalys hos Åmotfors vattenverk. 

 Tillsyn av vattenverken genom samverkansavtal med Karlstad. 

Alkohol och tobak 
 Avslag på ansökan om serveringstillstånd för restaurang. 

 Skrivbordstillsynen är utskickad till alla verksamheter med serveringstillstånd. 
Svaren börjar komma in. 

 Tillfälliga serveringstillstånd börjar inkomma. 

 Två ärenden gällande serveringstillstånd pågår 

 Årsdebitering för folköl i Arvika är gjord. 

 Årsdebitering tobak och e-cigaretter för Arvika gjord. 

Bygglov och tillsyn 
 Förfrågan från Teknik i Väst AB om uppställning av byggbarack i samband 

med ombyggnation av vägkorsning utanför kommunhuset. 

 Mycket telefonsamtal och mail gällande frågor om bland annat 
strandskyddsdispenser och bygglov. 

 En fråga har inkommit om möjlighet att bygga om en industrilokal till 
padelhall i centrala Charlottenberg. Ingen formell ansökan har inkommit, 
utredning pågår för att se om det är rimligt att kunna bevilja. 

 Startbesked för tillfällig skolmodul på Gunnarsbyn 1 lämnas den 21/6. 

 Utrensning av gamla bygglovsärenden är påbörjad. Det finns ett stort antal 
oavslutade ärenden. Här behöver bland annat. Utredas om det är byggnationer 
som genomförts eller ej, samt om underlag finns för slutbesked etcetera. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-06-21 
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 179 Svar på medborgarförslag - Att kommunen 
anslår medel till Fritidsbanken för inköp av 
parasportutrustning och hjälpmedel 
Diarienummer: KS/2021:200 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner medborgarförslaget, dock med det tillägget att för att 
kunna tillmötesgå förslaget kommer det att ske i samverkan med Fritidsbanken 
Sverige och Fritidsbanken regionalt.  

Fritids- och kulturavdelningen får i uppdrag att följa upp det nystartade projektet inom 
Fritidsbanken Sverige, för att säkerställa att det kommer att finnas möjlighet att låna 
parasportutrustning och fritidshjälpmedel vid olika fritidsaktiviteter inom kommunen.   

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige föreslås att kommunen anslår medel 
till Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel såsom badrullstolar, 
anpassade pulkor, goalball, biski och cyklar mm för barn med exempelvis nedsatt 
rörelse- och synförmåga eller intellektuella funktionsvariationer. 

Initiativtagaren lyfter fram att ny utrustning är dyr vid inköp och andrahandsvärdet är 
högt, samt att det för närvarande inte finns någon speciell utrustning för 
parasportutrustning vid Fritidsbanken, samtidigt som behovet för dessa barn och unga 
är stort för att kunna utvecklas. 

När det gäller just parasportutrustning och hjälpmedel gjorde värmlandskommunerna 
under 2019 ett gemensamt inköp av viss parasportutrustning, såsom fem stycken sitski 
med stavar, fem stycken skridskokälkar med stavar, en racer armbicykel och en racer 
friidrottsstol. Utrustningen finns tillgänglig för alla Fritidsbanker i Värmland. 

Fritidsbanken Sverige har tilldelats åtta miljoner kronor från Arvsfonden som stöd i ett 
treårigt projekt som handlar om en satsning på parasportutrustning och 
fritidshjälpmedel. Fritidsbanken Sverige har som ambition att det ska finnas minst en 
fritidsbank i varje region som har ett brett sortiment av den typen av utrustning och att 
övriga ska ha ett bassortiment och att man transporterar mellan fritidsbankerna när det 
behövs. 

Inom Samhällsbyggnad och Fritids- och kulturavdelningen finns för närvarande inga 
medel för att köpa in utrustning, eftersom Fritidsbankens koncept är att det enbart ska 
handla om återbruk av utrustning. Däremot finns en förhoppning om att det på sikt 
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tillkommer mer utrustning regionalt som ett resultat av det nystartade projektet inom 
Fritidsbanken Sverige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Sundbäck (S): Beslut enligt serviceutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-08-19 § 68 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Medborgarförslag gällande Fritidsbanken och parasportutrustning 2021-05-06 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
Fritid- och kultur 
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§ 180 Svar på förfrågan gällande lägenhetsarrende och 
nyttjanderättsavtal angående teleanläggning på 
fastigheten Eda Nolby 1:38 
Diarienummer: KS/2021:189 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ett lägenhetsarrende för en teleanläggning och ett 
nyttjanderättsavtal för väg för en tid av 15 år inom del av fastigheten Eda Nolby 1:38. 

Sammanfattning av ärendet 

Serviceutskottet uppdrog plan- och fastighetssektionen att utreda förutsättningarna för 
att arrendera ut mark inom del av fastigheten Eda Nolby 1:38 för en teleanläggning. I 
detta råder fall inga hinder för att arrendera ut marken. Plan- och fastighetssektionen 
har upprättat ett förslag till arrendeavtal. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-08-19 § 77 
Arrendekarta del av Nolby 1.38 2021-05-21 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-06-22 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 §61 

Beslutet skickas beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Utredare/Beställare, Carina Wilke 
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§ 181 Revidering av riktlinjer för vinterväghållning 
Diarienummer: KS/2020:72 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet ”Riktlinjer för 
vinterväghållning”. 

Sammanfattning av ärendet 

För att uppnå en högre kundnöjdhet hos kommuninnevånarna kan snöröjning sättas in 
något tidigare än förut. Sverige går mot ett varmare klimat med mer nederbörd än det 
varit det senaste århundradet. En konsekvens av detta är snö som innehåller mer vatten 
och oftare är blötare än förut. Snöfallen blir troligen färre, men med tyngre snö och 
med ökad halkbekämpning som följd. När temperaturen faller under fryspunkten 
nattetid och det är högt vatteninnehåll i snön kommer det att krävas mer 
halkbekämpning och då i synnerhet när det fallit mycket snö.  

En mindre justering av riktlinjerna som nedan kan vara lämplig då Sverige går mot ett 
varmare och blötare klimat.  

1. Genomfartsleder, svårframkomliga passager, GC-banor/vägar, P-platser, starkt 
trafikerade korsningar samt branta backar, viadukter och övergångsställen 5-7 cm. 
Ersätter 6-8 cm.  

2. Övriga gator och villagator i kommunen 7-9 cm. Ersätter 10-12 cm. 

Serviceutskottet beslutade att rekommendera kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra översyn av prioriteringsordningen där 
snöröjning genomförs. Detta är nu genomfört och därför är förvaltningens förslag att 
kommunfullmäktige antar styrdokumentet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Sundbäck (S) och Anders Gustafsson (KD): Beslut enligt förvaltningens förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-05-12 § 45 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Riktlinjer för vinterväghållning 2004-11-23 
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Utredare/beställare, Carina Wilke 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 

Teknik i Väst AB, Per-Erik Bryntesson 
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§ 182 Svar på medborgarförslag: Förslag till placering 
och lokalisering av ytterligare en solcellspark inom 
Åmotfors tätort 
Diarienummer: KS/2021:239 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande förslag till placering och 
lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort. 

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

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ser över en 
placering och lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort. 
Initiativtagaren menar att det finns en yta på fastigheten Eda Åmotfors 2:81 som vore 
lämplig då där finns bra infrastruktur, marken är klassad som potentiellt förorenad och 
det är plant på platsen, vilket bör innebära ett enklare uppförande. 
Förvaltningen uppfattar att det är det så kallade Mesaområdet (se karta 2021-07-08) 
som förslaget avser. 

Kommunen etablerar och driver inga solcellsparker i egen regi, men ser att det är 
angeläget att miljövänlig energiframställning bereds möjlighet till lokalisering inom 
kommunen. Om en exploatör är intresserad av att etablera en solcellspark och 
inkommer med förslag kring detta till kommunen, så kommer kommunen att ta 
ställning till förslaget. Mesaområdet inom fastigheten Åmotfors 2:81 är idag dock inte 
aktuellt för solcellsparkändamål, då området är utpekat som en potentiell lämplig 
upplagsplats för flisning av träd och grenar i framtiden. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-08-19 § 73 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-07-08 
Karta över Åmotfors 2:81 (Mesaområdet) 2021-07-08 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 § 92 
Medborgarförslag – Förslag till placering och lokalisering av ytterligare en 
solcellspark inom Åmotfors tätort 2021-06-11 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
- 
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§ 183 Svar på medborgarförslag - Att kommunen ska 
undersöka möjligheten till hastighetssänkning och 
övergångsställe med blinkande lampor vid Adolfsfors 
skola 
Diarienummer: KS/2021:221 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar medborgarförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att vara 
behjälpliga i kontakt med Trafikverket med syfte att öka säkerheten vid Adolfsfors 
skola.  

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

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen, tillsammans 
med trafikverket, undersöker möjligheten till en sänkning av hastigheten till max 50 
km/h och anlägger ett övergångställe med blinkande lampor vid skolan i Adolfsfors.  

Initiativtagaren anser att det är en landsväg med hög trafikbelastning och mycket tung 
trafik, vilket i sin tur skapar en trafikfarlig in- och utfart från skolan. Detta gäller 
också personalövergången till gång- och cykelvägen. Många barn korsar vägen för att 
förflytta sig till bland annat badplatsen och fotbollsplanen, skolan har också utflykter. 
Initiativtagaren menar att i närheten av andra förskolor och skolor i Eda kommun är 
det övergångsställen med blinkande lampor, samt reducerad hastighet till 30 km/h. 
Förslagsställaren ser också att en gångtunnel kan vara ett alternativ. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-08-19 § 75 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-07-06 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 
Medborgarförslag 2021-05-25 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
Utredare/beställare, Carina Wilke 
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§ 184 Sammanställning över fastigheter i sämre skick 
för eventuella åtgärder 
Diarienummer: KS/2021:280 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen och skickar ärendet till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslut gällande budget 2022 så fick samhällsbyggnad i uppdrag att se 
över vilka fastigheter som eventuellt skulle kunna vara föremål för rivning. Detta då 
det saknas medel till upprustning och underhåll av fastigheter. En prioritering behöver 
göras gällande fastighetsunderhållet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-25 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Ekonomichef, Johan Örnberg 
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§ 185 Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning 
2020 
Diarienummer: KS/2021:247 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna årsredovisning 
2020 för Värmlands läns vårdförbund samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (HEL) och Anders Gustafsson (KD) i 
handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning 2020 till Eda kommun för 
godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av ansvarsfrihet. Medlemmar i 
vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands län. Vårdförbundet har till ändamål 
att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem, för vård eller boende och 
därvid, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som 
anges ibland annat socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-08-16 § 93 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-08 
Årsredovisning 2020 för Värmlands läns vårdförbund inklusive bilagor, 2021-06-21 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Värmlands läns vårdförbund 

För åtgärd 
- 
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§ 186 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KS/2021:313 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera kommunstyrelsens 
reglemente sidan fyra (4) andra stycket 

Kommunstyrelsens roll är att bereda principiellt viktiga ärenden för 
politiska beslut till kommunfullmäktige, samt ansvara för all 
verksamhet, utom den som ålagts övriga nämnder (t.ex. 
krisledningsnämnden, socialnämnd, myndighetsnämnd eller 
valnämnden), gemensamma nämnder, kommunala företag, 
kommunförbund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen möte 2021-08-16 beslöts att föreslå kommunfullmäktige att 
inrätta en socialnämnd. Som en konsekvens av detta behöver även vissa styrdokument 
upprättas eller justeras. 

Detta beslut berör kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Förslag till kommunstyrelsens reglemente 2021-08-24 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 187 Revidering av Instruktion för kommunstyrelsens 
utskott 
Diarienummer: KS/2021:314 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar styrdokumentet ”Instruktion för kommunstyrelsens 
utskott”. Det tidigare dokumentet beslutat 2020-02-04 § 5 ersätts.  

Sammanfattning av ärendet 

Under förutsättning att en socialnämnd inrättas behövs styrdokumentet ”Instruktion 
för kommunstyrelsens utskott” revideras. Förändringar är:  

 I andra stycket förändras utskotten från fyra till tre och vårdutskottet stryks 
därmed.  

 I fjärde stycket har det förtydligats gällande processen av beslutsfattandet samt 
uppdragsgivandet. 

 Stycket gällande vårdutskottets instruktioner tas bort då dessa frågor kommer 
behandlas av socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott 2021-08-24 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 188 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Diarienummer: KS/2021:315 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar kommunstyrelsens delegationsordning. Det tidigare 
dokumentet beslutat 2021-05-31 § 143 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen möte 2021-08-16 beslöts att föreslå kommunfullmäktige att 
inrätta en socialnämnd. Som en konsekvens av detta behöver även vissa styrdokument 
upprättas eller justeras. 

Detta beslut berör kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens 
delegationsordning, senast uppdaterat 2021-05-31, behöver justeras med hänsyn till att 
en socialnämnd inrättas. Därför har ett förslag arbetas fram där också några punkter 
beträffande miljöpris, personalfrågor, upplåtelse av torgplats, parkeringstillstånd samt 
skogsfrågor har uppdaterats. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning 2021-08-24 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 189 Socialnämndens reglemente 
Diarienummer: KS/2021:316 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om reglemente för 
socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen möte 2021-08-16 beslöts att föreslå kommunfullmäktige att 
inrätta en socialnämnd. Som en konsekvens av detta behöver även vissa styrdokument 
upprättas eller justeras. 

Detta beslut berör reglemente för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Förslag till Socialnämndens reglemente 2021-08-24 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 190 Revidering av arvodesreglemente 
Diarienummer: KS/2021:317 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera styrdokumentet 
”Arvodesreglemente”. Det tidigare dokumentet beslutat 2020-12-16 § 164 ersätts.  

Sammanfattning av ärendet 

Under förutsättning att en socialnämnd inrättas behövs styrdokumentet 
”Arvodesreglemente” revideras. I stycket om specifika arvodesbelopp ersätts 
vårdutskottets ordförande och 1:e vice ordförande med socialnämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Förslag till ”Arvodesreglemente” 2021-08-20 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 191 Revidering av digital kommunikation för politiker 
Diarienummer: KS/2021:318 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera styrdokumentet ”Riktlinjer 
digital kommunikation för politiker”. Det tidigare dokumentet beslutat 2021-05-19 § 
69 ersätts.  

Sammanfattning av ärendet 

Under förutsättning att en socialnämnd inrättas behövs styrdokumentet ”Riktlinjer för 
digital kommunikation för politiker” revideras. I stycket om vilken som är berättigad 
en platta är texten nu tydligare för att kunna fungera i fler sammanhang. Förslaget är 
att inte längre namnge samtliga nämnder och gemensam nämnd med annan kommun. 
Vidare i dokumentet har en siffra bytts ut mot att skrivas ut i fulltext.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Förslag till ”Riktlinjer digital kommunikation för politiker” 2021-08-20 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 192 Information 
Diarienummer: KS/2021:212 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen introducerar den nya personalchefen och den nya verksamhetschefen 
för vård och stöd.  

Vidare informerar kommunchefen följande:  

 Aktuella siffror gällande bland annat antal smittade, antal doser och antal 
färdigvaccinerade rörande Covid-19, både lokalt och regionalt. 

 Det är ändringar i krav på skyddsutrustning inom vården i samband med 
Covid-19. Förr användes både visir och munskydd, nu ska visir användas.  

 Invigning av fredsmonumentet vid Morokulien sker 24-25 september. 

 Ett ärende beträffande framtida etableringsfunktion ska behandlas politiskt. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 193 Redovisning av kommunstyrelsens ej 
verkställda beslut 
Diarienummer: KS/2021:174 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av ej 
verkställda beslut. 

Följande av kommunstyrelsens beslut är ej verkställda: 

Följande beslut är ej verkställda från tidigare redovisningar: 

 2019-01-29, § 26 Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt 
verksamhetsbidrag – beslut: Kommunstyrelsen är positiva till ett 
verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland. Det finns ett intresse 
från förvaltningen att ta del av de utbildningspaket som erbjuds till lärare via 
Ung Företagsamhet. Verksamhetschef Bildning får i uppdrag att göra en plan 
för genomförande av projekt Ung Företagsamhet. Ej verkställt, uppskjutet på 
grund av Corona. 

 2019-06-25, § 155 Förvaltning av kommunens skog – beslut: Förvaltningen 
får i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram styrdokument för kommunens skogsförvaltning. I 
anslutning till budgetprocessen för kommande år anges en målsättning för 
överskottet av skogsförvaltningen. Upphandling av kommunens skogar har 
färdigställts. 

 2020-02-04 § 1 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning 
av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger 
förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets 
förbättringsförslag. Lyft i dataskyddsgruppen att förbättringsförslagen ska 
åtgärdas men kommer att lyftas igen med tydligare krav på återrapportering 
att förbättringsförslagen har blivit utförda. 

 2020-02-04 § 15 Samverkansavtal tillnyktringsenheten (2019:361) – beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal från Värmlands läns 
Vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tillnyktringsenheten vid 
Centralsjukhuset i Karlstad. Inväntar påskrivet avtal till diariet. 

 2020-04-28 § 80 Yttrande till revisorerna gällande granskning av 
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre – beslut: Kommunstyrelsen 
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lämnar följande svar till kommunrevisorerna genom att inleda med 
revisorernas rekommendationer och därefter kommunstyrelsens svar:  
1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör 
samverkan för äldre med psykisk ohälsa. Arbetsgrupperna inom ramen för Nya 
Perspektiv bör få uppdraget, via beredningsgruppen, att se över gemensamma 
överenskommelser med regionen. Överenskommelsen mellan Eda kommun 
och Edas vårdcentral bör kompletteras med samverkansformer kring denna 
målgrupp. En överenskommelse med öppenvårdspsykiatrin i Arvika ska även 
revideras.  
2.Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer. 
Överenskommelser inom detta område finns idag samlat hos administratör. De 
kommer framöver att även läggas in i verksamhetens ledningssystem som 
finns på Insidan, där det blir tillgängligt för all personal inom verksamheten.  
3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta 
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Verksamheten ser 
fördelar med att genomföra en målgruppsanalys för att få fram konkreta 
handlingsplaner. Verksamheten har dock inte de resurser som krävs för att 
genomföra en sådan analys i kommunen. Verksamheten kommer att följa 
övriga värmländska kommuners arbete med målgruppsanalys, för att ta del av 
deras erfarenhet och därefter påbörja arbetet i Eda.  
4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande 
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. Se svar under punkt 3. 
5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg 
för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.  
Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp av 
statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara organisationerna 
behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk ohälsa. Verksamheten 
ser mycket positivt på detta initiativ. I verksamheten har arbete med att 
utveckla användandet av SIP redan påbörjats. I februari 2020 genomfördes 
utbildning i verktyget SIP där deltagare inom flera olika professioner deltog. 
Under hösten kommer utbildning att erbjudas till IFO samt att utbildning 
kommer att ske inom IT-verktyget Cosmic Link 2. I verksamhetsplanen finns 
en ökning av användandet av SIP som en målsättning. Måluppfyllelse kommer 
att följas upp i slutet av 2020.  
6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, 
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre 
med psykisk ohälsa. Verksamheten anser att planering och samordning kring 
den enskilde alltid ska ske genom SIP, därefter ska den sedan följas upp i 
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samråd med brukaren. Verksamheten kommer att se över metoder för 
planering och uppföljning av äldres psykiska hälsa samt utveckla kopplingen 
till ambitioner och mål för äldre med psykisk ohälsa. Uppstarten sker när 
socialt ansvarig samordnare påbörjar sin tjänst. Resurserna som skulle ha 
arbetat med föreslagna åtgärder har arbetat förebyggande med covid-19. 
Arbetet kommer att starta upp under 2021. 

 2020-04-28 § 88 Svar angående granskning av kommunens 
näringslivsarbete – beslut: En näringslivsstrategi tas fram under hösten 2020 
med fokusområden som ligger väl i linje de av kommunfullmäktige fastställda 
målen. Till strategin tas även en årlig handlingsplan fram. Dokumenten tas 
fram i samverkan med det lokala näringslivet. Dokumenten ska årligen följas 
upp och revideras för att främja utvecklingen av kommunens arbete med 
näringslivsfrågor. Uppföljning av näringslivsstrategi och handlingsplan 
föreslås ske - årligen i kommunstyrelsen - varannan månad i allmänna 
utskottet - månadsvis med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande En 
etableringsgrupp har bildats med representanter från Näringslivsenheten, 
Samhällsbyggnad, Miljö och Eda Bostad. I gruppen sker månadsvis 
avstämning av alla pågående och planerade näringslivsärenden. 
Etableringsgruppens ansvar är att se till att det finns rutiner och samverkan 
mellan olika delar av den kommunala organisationen för att kunna ge effektiv 
service till såväl befintliga företag som till företag som önskar etablera sig i 
kommunen. Strategin är behandlad politiskt. Handlingsplanen påbörjad men 
bör slutföras av en ny näringslivsutvecklare. Uppföljning av 
Näringslivsenheten sker redan nu varannan månad i AU och avstämningar 
sker. 

 2020-06-02 § 92 Omföring av investeringsmedel 2020 för byggnation av 
solskydd vid förskolor. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att 500 000 kronor 
omföres från projekt 1274 Tillbyggnad och tak Morokulien till solskydd för 
förskolor. Antalet solskydd till förskolor är klart. Samtliga fakturor är dock 
inte betalda, projektet är ej avslutat. 

 2020-06-02 § 95 Inriktningsbeslut samt utarbetande av 
kulturhandlingsplan för barn och unga 2020-2025. Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Musikskolan i uppdrag att i samverkan med 
kultur- och fritidsavdelningen utreda de ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna för att genomföra insatser enligt angivna delmål och/eller 
kompletterande insatser i syfte att bredda inriktningen av nuvarande 
Musikskolans verksamhet till att innefatta fler kulturyttringar. Utifrån detta 
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formulera förslag till Kulturhandlingsplan för barn och unga i Eda kommun för 
perioden 2020-2025. Ej klart - utredning påbörjad. 

 2020-06-23 § 124 Detaljplanering Svensk-Norsk Polisstation i Morokulien. 
Beslut: Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Polisstation vid 
Morokulien och Eda kommun inleder snarast planarbete för ny detaljplan. 
Detaljplanen ska tas fram med ett utökat förfarande med hänsyn till 
kommunens översiktsplan. Arbetet skall ske i nära samråd med Eidskogs 
kommune och Polismyndigheterna i båda länderna. Inväntar respektive 
länders politiska beslut. 

Det konstateras att inga beslut under perioden juli – december 2020 inte är verkställda. 

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år granskas de politiska besluten som gjorts av kommunstyrelsen för 
att säkerställa att kommunstyrelsens fattade beslut har verkställts. De beslut som ännu 
inte verkställts redovisas därför till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-06 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 194 Redovisning av kommunfullmäktiges ej 
verkställda beslut 
Diarienummer: KS/2021:173 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av ej 
verkställda beslut. 

Följande av kommunfullmäktiges beslut är ej verkställda: 

Följande beslut är ej verkställda från tidigare redovisningar: 

 2019-12-11, § 149 Budget 2020 (2019:59) – Beslut: -Förvaltningen ges ett 
utredningsuppdrag för att trygga kompetens och skapa ekonomiskt utrymme, 
gällande samverkan med annan/andra kommun/er inom områdena personal 
(HR), IT samt myndighetsnämndens verksamhet. Utredningsuppdraget 
tidsbegränsas till juni 2020, samt delredovisas efter tre månader. Arbete pågår 
ständigt med beslutet, IT-avdelningen kommer samverkan med Arvika kommun 
framöver. 

 2019-12-11 Motion – gatubelysning i Eda Glasbruk – Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles med önskemålet om att 
göra en översyn av möjligheterna att bygga ihop gatubelysningen längs 
Glasbruksvägen. Ärendet har inte lyfts i budgetberedningen. 

 2020-02-19 § 15, Säkerhet och skötsel av kommunala badplatser. Beslut: 
Förvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga samarbetsavtal avseende 
skötsel och tillsyn av de tidigare B-badplatserna. Arbete kvarstår med att 
teckna erforderliga samarbetsavtal avseende skötsel och tillsyn av de tidigare 
B-badplatserna. 

 2020-04-21 § 52 Svar på motion förbättring av utemiljön vid 
Gärdesskolan. Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och 
uppdra åt förvaltningen att lämna förslag på utformning utifrån de framtagna 
önskemålen samt att beräkna investeringskostnaden för detta förslag. En grupp 
är tillsatt för att planera och ta fram ett förslag på utrustning av utemiljön vid 
Gärdesskolan samt Gärdeshallen. 

Följande kommunfullmäktige beslut juli – december 2020 är inte verkställda: 

2020-10-14 § 116 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening (2020:274) – beslut: 
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- Eda kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp 
om 1 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen.  

- kommunfullmäktige årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024. Beslut ska tas årligen. 

2020-11-18 § 135 Förändring av turistverksamheten i Eda kommun (2020:309) – 
beslut:  

- Eda kommun stänger turistbyråverksamheten i Infocentret i Morokulien senast 
2020- 12-31. Ett giltigt avtal med Eidskog kommune kring drift av fastigheten ska 
tas fram innan turistbyråverksamheten stängs.  

- Infocentret skall vara öppet för besök vid gränsen inne i byggnaden och som 
mötesplats för gränsöverskridande samarbete. Eda kommun skall fortsättningsvis 
ha en central resurs för att bedriva turistinformation genom digitala medier och 
till del tryckt media. Detta kompletteras med informationsmöjligheter vid Info 
Point, servicepunkter mm.  

- Eda kommun skall verka för ytterligare etablering av gränsöverskridande 
information i Infocentret. Verksamhetsavtal saknas. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska förvaltningen i juni och december 
redovisa ej verkställda beslut. Juni månads redovisning 2021 har ej skett utan kommer 
nu till september månads sammanträde 2021. Förvaltningen har tagit fram en 
redovisning av beslut tagna under perioden juli – december 2020 som inte har 
verkställts. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-06 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunchef, Anders Andersson 
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§ 195 Kommunalt partistöd 
Diarienummer: KS/2021:84 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningarna och bevilja 
samtliga partier partistöd.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 4 § 29–32 har kommuner rätt att ge partistöd till de 
politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Detta för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunfullmäktige fastställde 2021-04-14 § 59 bestämmelser för kommunalt 
partistöd som reglerar hur partistödet ska betalas ut till representerade partier i 
kommunfullmäktige. 

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts 
till att stärka sin ställning i den kommunala demokratin och till politisk verksamhet 
med anknytning till Eda kommun. Den skriftliga redovisningen ska gälla perioden 1 
januari -31 december och inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Samtliga partier 

För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
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§ 196 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:261 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-09-01. 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Allmänna utskottet 
2021-06-30 
§ 88 Diskussion om fortsatt medfinansiering Växtlust Värmland inför 
programperioden 2023–2027 

2021-08-16 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom kommunledningsstaben 
HR-konsult J.W beslut 2021-07-20 - 2021-08-18 gällande 2 st 
omplaceringsutredningar av medarbetare, omplacering av medarbetare samt 
omplaceringsutredning av 3 medarbetare på grund av arbetsbrist 

Beslut i bildningsutskottet 
2021-08-18 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 
 Skolchef I.E beslut 2021-06-17 - 2021-08-18 gällande direktupphandling för 

100 000 kr och under lågt värd, anställning av chef i första nivå under 
verksamhetschef, yttrande till Skolinspektionen, 1 st beviljande av skolgång i 
annan kommun samt 2 st beslut om skolskjuts utöver fastställd norm 

 Rektor H.L beslut 2021-06-01 - 2021-06-30 om plats i fritidshem för elever i 
kommunens förskoleklass/grundskolan samt inskrivning grundsärskola 

 Rektor H.L beslut 2021-08-02 om delegation till biträdande rektor 

Beslut i vårdutskottet 
2021-07-02 
§ 127 Medgivandeutredning enligt 6 kap 6 § SoL 
§ 128 Medgivandeutredning enligt 6 kap 6 § SoL 
§ 129 Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 
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2021-07-15 
§ 130 Överklagan av Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) beslut om avslag 
gällande överflytt av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 11 § SoL 
§ 131Yttrande gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

2021-08-17 
§ 138 Uppföljning av vård enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 139 Fortsatt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL & 6 kap 1 § SoL 
§ 140 Verkställande av insats boende med särskild service för vuxna enligt § 9:9 LSS 
§ 141 Verkställande av insats boende med särskild service för vuxna enligt § 9:9 LSS 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 
 Verksamhetschef vård och stöd M.E beslut 2021-04-01 - 2021-07-31 gällande 

3 st tillsvidareanställningar av områdeschef inom vård och omsorg samt 
organisationsändring avseende tillhörighet för biståndsenheten 

 Avgiftshandläggare A.J beslut 2021-06-01 - 2021-06-30 om avgift hemtjänst, 
ålderdomshem samt demensboende 

 Avgiftshandläggare AJ beslut 2021-07-01 - 2021-07-31 om avgift för 
hemtjänst samt demensboende 

 Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-06-01 - 2021-06-30 om avgift hemtjänst 
samt ålderdomshem 

 Biståndsbedömare A-C.J beslut 2021-06-14 - 2021-07-16 om korttidsplats, 
särskilt boende, hemtjänst, larm, dagaktivering och matdistribution 

 Biståndsbedömare ALBF beslut 2021-06-16--2021-07-29 om växelvård, 
hemtjänst, avlösning, korttidsplats, larm, matdistribution, dagaktivering samt 
särskilt boende 

 Biståndshandläggare AJ beslut 2021-06-22 - 2021-08-20 gällande 
korttidsplats, hemtjänst, larm, matdistribution, dagaktivering, avlösning, 
särskilt boende 

 Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-06-01 - 2021-06-30: beslut om att 
inleda utredning/resursperson, beslut att inleda utredning, beslut att ej inleda 
utredning, ekonomisk utredning 11:1 SoL inleds ej, Ekonomiskt bistånd insats 
beviljas, avslag gällande försörjningsstöd, försörjningsstöd beviljas, LVU – 
särskilda kostnader beviljas, särskilda utgifter under utredning, uppdrag IFO 
familjebehandlare beviljas. 

 Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-07-01 - 2021-07-31: beslut att 
inleda utredning, beslut att ej inleda utredning, ekonomisk utredning 11:1 SoL 
inleds ej, Ekonomiskt bistånd insats beviljas, avslag gällande försörjningsstöd, 
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försörjningsstöd beviljas, kontaktfamilj – insats beviljas, LVU – särskilda 
kostnader beviljas, särskilda utgifter under utredning. 

Beslut i serviceutskottet 
2021-08-19 
§ 70 Ansökan om planbesked - Korterud 1:12 
§ 71 Beslut om granskning över detaljplan för del av kvarteret Kojan 2 och 3, 
Charlottenberg 
§ 72 Samråd kring förslag till ny översiktsplan för Karlstads kommun 
§ 74 Försäljning del av fastigheten Stora Koppom 1:79 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef samhällsbyggnad J-E.E beslut 2021-06-01 – 2021-06-30 

gällande ett lägenhetsarrende 

 Utredare/beställare C.WH beslut 2021-08-10 gällande beslut om yttrande om 
bred och tung transport 

 Kultursamordnare AC.R beslut 2021-07-02 gällande arrangemangsbidrag 

 Fritid- och kulturchef L.S beslut 2021-06-28 - 2021-08-18 gällande 
lönebidrag, övrigt bidrag, investeringsbidrag samt registeringslotteri 

Extern delegation genom avtalssamverkan 
Upphandlingsenheten - Ramavtal, Solskydd  Arvika kommun med bolag o Eda  
kommun med bolag 

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 2021-08-18 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 197 Meddelanden till kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:262 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden som inkommit under 
perioden 2021-06-18 – 2021-08-20:  

 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 §51 Prövning av 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen verksamhetsåret 2020 

 Årsredovisning 2020 från Värmlands läns vårdförbund  

 Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-06-16 

 Protokoll från Valfjället Skicenter AB 2021-05-28 

 Protokoll från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2021-06-03 

 Årsredovisning 2020 från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 

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 2021-08-19 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 

 

 

 

 

 


