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Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 

Datum: 2021-09-29 

Tid: klockan 13:00 - 15:30 

Plats: A-salen 

Paragrafer: §198 - §217 

 

En enhällig kommunstyrelse godkänner att sammanträdet fortgår trots att 

handlingarna inte varit samtliga ledamöter tillhanda sju dagar före sammanträdet. 

 

Utses att justera 

Hans-Peter Jessen 

Justeringens plats och tid 

Kommunkontoret 2021-10-01, klockan 11:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-10-01, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg. 

 

Ordförande:  
 Johanna Söderberg 

 

Justerare:  
 Hans-Peter Jessen 

 

Sekreterare:  
 Rebecka Nilsson 

 

 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-29. Protokollet 

har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 

sättas upp inom två dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-10-01. Anslaget har tagits bort 

från digitala anslagstavlan 2021-10-25. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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§ 198 Förtydligande av beslut om tillfälligt slopade  
tillsynsavgifter 

Diarienummer: KS/2021:94 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Eda kommun inte debiterar 

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.  

Miljö och byggavdelningen kompenseras för uteblivna avgifter, cirka 120 00 kronor 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet fattade den 8 mars 2021 beslut om 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. 

Även om det vid beslutstillfället sågs som en näringslivspolitiks åtgärd har det 

efterhand hand framkommit ett behov att även reglera detta i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-03-08 § 44 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
 

För åtgärd 
Miljö- och byggavdelningen 

 

  



 

Sida 5 (44) 

 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-29 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 199 Revidering av VA-taxa gällande brukningsavgift 
vid obebyggd och obeboelig fastighet 

Diarienummer: KS/2021:258 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera Va-taxa Eda kommuns 

anläggnings- och brukningsavgifter; 

§3 punkt 3.2 uppdatering av svensk standard SS 02 10 53 till SS 21054:2020. 

§4 punkt 4.2 kompletteras med följande:  

Brukningsavgift tas ut från den dag som koppling till kommunens ledning utförts vid 

förbindelsepunkten. Om dag för ovan nämnda koppling inte med säkerhet kan 

fastställas, ska brukningsavgiften betalas med hel årsavgift för innevarande år. 

Obeboelig fastighet likställs med obebyggd fastighet. 

§17, avseende grundavgift för obebyggd fastighet, upphävs. 

§19 sista stycket, kompletteras med följande: 

Vid 2-3 bostadsenheter minskas antalet bostadsenheter till 1 bostadsenhet. Minsta 

möjliga antal bostadsenheter är 1 bostadsenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Eda kommuns VA-taxa KF 2014-03-26 § 44, ska brukningsavgift betalas för 

obebyggd fastighet enligt §4 och §17. Kravet på brukningsavgift vid obebyggd eller 

obeboelig fastighet förslås tas bort, vilket anses gynna Eda kommuns brukare utan att 

innebära oskäligt intäktsbortfall för VA-kollektivet. Taxan föreslås vidare förtydligas 

när det gäller möjligheten till sänkt bostadsenhetsavgift vid låg vattenförbrukning 

enligt §19 och hänvisningen till svensk standard för bruttoarea (BTA) i §3 uppdateras. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 79 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-19 

VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2014-03-26 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson 

VA- och gatuchef Teknik i Väst AB, Bo Axelsson 
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För åtgärd 
Utredare vid Teknik i Väst AB, Susanna Holmgren 
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§ 200 Budget- och verksamhetsplanering 2022-2024 

Diarienummer: KS/2021:15 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår. 

Sammanfattning av ärendet 

I bildnings budget- och verksamhetsplan 2022-2024 redovisas verksamhetsmål, 

aktiviteter och indikatorer samt redovisning av större förändringar, effektiviseringar, 

både verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 52 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-07-02 

Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Ingrid Elmgren, skolchef 

För åtgärd 
- 
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§ 201 Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en 
skateramp för barn och ungdomar 

Diarienummer: KS/2021:226 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget gällande en 

skateramp för barn och ungdomar. 

Eda kommun uppskattar engagemanget från frågeställaren med att använda sig av ett 

medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget, föreslås att Eda kommun bygger en skateramp liknande den 

som byggts i Arvika vid hamnen av Arvika kommun.  

Inom Samhällsbyggnad pågår olika utredningar kring kommunens fritids-/idrotts- och 

kulturanläggningar, som bland annat handlar om en lösning av driften och skötseln av 

anläggningarna. Mot bakgrund av det så föreslås att förslaget på en byggnation av en 

skateramp och driften och skötseln av densamma läggs med i utredningen. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 80 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 § 85 

Medborgarförslaget-Att Eda kommun ordnar en skateramp för barn och ungdomar  

2021-05-27 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
- 

 

  



 

Sida 9 (44) 

 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-29 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 202 Revidering av riktlinje för rehabilitering och 
habilitering 

Diarienummer: KS/2021:323 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad riktlinje gällande rehabilitering och 

habilitering. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje gällande rehabilitering och habilitering. 

Dokumentet har reviderats framför allt på grund av ändringar i definitioner och 

begrepp. De revideringar som skett är rödmarkerade eller överstrukna i bifogad 

riktlinje. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt vårdutskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 149 

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-08-31 

Styrdokument riktlinje gällande rehabilitering och habilitering 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd 

Anna-Lena Bryntesson, MAS 

Camilla Nyberg, områdeschef område 4 

För åtgärd 
- 
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§ 203 Revidering av riktlinje Myndighetsbeslut - 
biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade 

Diarienummer: KS/2021:321 

 

Kommunstyrelsens beslut                                                                                                                                                                                                                                                              

Kommunstyrelsen anta förslaget till reviderad riktlinje gällande Myndighetsbeslut – 

Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och stöd har sedan tidigare en riktlinje som heter Myndighetsbeslut – 

Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade. Dokumentet har, på grund av 

uppdatering och komplettering, reviderats av dokumentansvarig tillsammans med 

SAS. Syftet är att göra dokumentet tydligare för läsaren. De revideringar som skett är 

rödmarkerade i bifogad riktlinje samt överstruken text är förslag på text som ska tas 

bort. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt vårdutskottets förslag. 

Beslut enligt förslaget då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 148 

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Styrdokument riktlinje Myndighetsbeslut – biståndsbeslut SoL äldre och 

funktionshindrade 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd 

Camilla Nyberg, områdeschef vård och stöd 

Britta Hedén, SAS socialt ansvarig samordnare 

För åtgärd 
- 
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§ 204 Rapport Helseplan (Granskning av samverkan 
mellan region och kommun kring barn och unga med 
psykisk ohälsa) 

Diarienummer: KS/2021:240 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och antar förslagen på åtgärder. 

Verksamheten tar ansvar för utförande och uppföljning av åtgärderna. Återredovisning 

sker till socialnämnden vid sammanträdet den 7 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Region Värmland har uppdragit åt Helseplan Consulting Group AB att 

genomföra en granskning av samverkan mellan Region Värmland och de värmländska 

kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det övergripande syftet med 

granskningen är att bedöma om samverkan inom och mellan kommunerna och 

regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Revisionsfrågorna har besvarats genom dokumentgranskning, intervjuer, statistik, 

journalgranskning och workshop. Granskningen har genomförts december 2020. 

Helseplan redovisar en samlad bedömning och rekommendationer för Värmland. 

Helseplan redovisar också en specifik bedömning med rekommendationer för Eda 

kommun.  

Vård och stöds återkoppling på dem är att: 

• det finns lokala avtal för 1:a linjen och familjecentralen utifrån samverkan med 

regionen 

• IFO BoU har lokala riktlinjer och rutiner där revidering pågår 

• det pågår ett lokalt samarbete mellan IFO och Elevhälsan, där det finns 

riktlinjer och rutiner för samverkan 

• IFO gör kontinuerligt SIP, men verksamhetssystemet möjliggör ej statistik för 

SIP 

• Det finns svårigheter kring samverkan med BUP 

Vård och stöds åtgärder är att: 

• Starta upp statistik över SIP i verksamhetssystem eller i eget dokument 

• Antal 

• Intern/extern 

• Deltagarfunktioner 

• Initiera ytterligare samarbete med BUP kring akuta ärenden och deltagande vid 

SIP 
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• Rapportera avvikelser i samarbetet med regionen för att förtydliga 

problematiken 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 156 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-08-17 § 135 

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med 

psykisk ohälsa 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Annakarin Norbäck, avdelningschef vård och stöd 

Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd 

Britta Hedén, SAS vård och stöd 

För åtgärd 
- 
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§ 205 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 

augusti månad 2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Serviceutskottet 
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska 

planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad 

ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och 

kommunstyrelsen. 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen 
Budget till och med augusti  39 627 milj. 

Redovisning till och med augusti  29 523 milj. 

Avvikelse till och med augusti  10 104 milj. 

Procent av budget   74,5% 

Avvik mot budget/prognos 

• Gata/avfall: eftersläp av verksamhetskostnader både inom gata och avfall 

• Kost: lägre råvarukostnader 

• Fastighet: Fastighetsförsäljning 

Verksamhetsuppföljning 

Fastighet/Plan/Kontor 

• Uppstartsmöte Kv Violen (Petersborg) 

• Inventering och kartläggning av ödehus, gemensamt projekt med Arvika & 

Säffle 

• Informationsmöte med Svensk Trälackering, ny delägare presenterades.  

• Delårsbokslut & prognosarbete 

• Möte med Norma gällande deras behov av utökning av tillståndet då det finns 

en önskan av produktionsökning. 
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Teknik i Väst AB 

• Värmlandskommunerna gör en gemensam upphandling gällande insamling 

och hantering av returpapper på återvinningsstationerna. Returpapper blir 

kommunens ansvar från och med 1 januari 2022 då producentansvaret tas 

bort.  

• Driftsituationen på VA relativt lugnt trots kraftigt regn under sommaren men 

åska har stört och ibland slagit ut övervakningssystemen.  

• Gatudriften enligt plan. 

Kost 

• Under kontroll 

Räddningstjänsten 

• Ansträngt bemanningsläge i Charlottenberg, vi kommer att försöka rekrytera 

nytt. 

Arbete och integration 

• Läget under kontroll.  

• Planering för ungdomsjobb under hösten, finansierat via statsbidrag 

• Uppstart studieverkstad, finansiering via §37-medel Länsstyrelsen 

• Diverse möten för att se på Interreg-ansökningar kring gränshinder för 

sysselsättning, även lös dialog kring ansökanmedel från Leader-växtlust.  

• Uppsökande verksamhet kring unga som ej studerar på gymnasiet 

(aktivtetsansvaret). 

Fritid- och Kultur 

• Inköp har skett av innebandysarger, Gillevi- och Gärdeshallen 

• Toalett Eda Skans, rivning bef utedass, iordningställande mark och leasing 

byggtoa 

• Projekt Biking, cykelled Åmotfors IF 

• Försäkringsfrågor, Eda Ryttarförening 

• Utredning fritids-/idrotts- och kultur-anläggningar 

• Möte med Musikskolan om kulturhandlingsplan 

• Besiktning skjutbanan Kulleberget, Investeringsbidrag Eda Skyttegille. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet beslutade att återkomma till den vid sammanträdet den 5 oktober, då 

redovisningen är klar.  

Ekonomiavdelningen har haft fullt upp med delårsbokslut och prognoser. 

Uppföljningen för augusti månad beräknas vara klar 15 september. 
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Utskottssekreteraren skickar ut den till utskottet direkt. Redovisningen för augusti och 

september kommer upp på vårdutskottets sammanträde i oktober.  

Jessica Brostedt är ny ekonom för vårdutskottet efter Kerstin Hallgren. 

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för 

augusti månad, inom verksamheten bildning. 

Den ekonomiska uppföljningen visar en negativ avvikelse för augusti på cirka 230 000 

kronor. Det kan finnas personalkostnader som behöver justeras och det finns även 

vissa eftersläpningar inom vuxenutbildningen. Största avvikelsen ligger inom 

grundskoleverksamheten och då framför allt på Hierneskolan. Bildningsutskottet vill 

ha ett separat ekonomiskt underlag för Hierneskolan inför nästa sammanträde den 6 

oktober, då även rektor för skolan bjuds in. 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 

augusti månad 2021. 

Ekonomichefen informerade om ekonomiska uppföljningen för 

kommunledningsstaben. 

Kommunchefen informerar följande: 

• Budgetpropositionen för 2022, med stora satsningar för en levande och 

växande landsbygd. 

• Särskilt stöd till kommuner med särskilda utmaningar som ska fördelas till 

kommuner 2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 82 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 151 

Ekonomisk uppföljning för bildning per augusti 2021, 2021-09-01 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 50 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 104 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 206 Delårsbokslut med helårsprognos 2021 

Diarienummer: KS/2021:320 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapport med 

helårsprognos 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2021-08-31 med prognos för 

helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse med omvärldsanalys, 

prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inkl koncernen) och 

redovisningsprinciper. 

Delårsrapporten visar ett resultat på 20,8 mkr vilket är 3,7 mkr sämre än 2020 års 

resultat på 24,5 mkr för motsvarande period. Verksamheternas nettokostnader har ökat 

med 19,4 mkr. Intäkterna i form av skatter och statsbidrag har ökat med 15,6 mkr 

jämfört med delårsrapport 2020. 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska en ekonomisk uppföljning med prognos för 

helåret upprättas efter mars och augusti månader. 

Nedan presenteras den ekonomiska uppföljningen med prognos efter augusti (tkr). 

 Prognos augusti Prognos mars 

Kommunledningsstaben 500 0 

Bildning -2 800 - 1 000 

Vård och stöd -6 900 - 850 

Samhällsbyggnad 2 300 0 

Miljö och bygg 0 - 400 

Finansförvaltningen 8 000  6 000 

Budgeterat resultat 5 645 5 645 

Totalt +6 745 +9 395 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-28 

Delårsrapport med helårsprognos 2021, 2021-09-28 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 153 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 105 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 51 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 83 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-09-08  

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 207 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige ta del av 

myndighetsnämndens ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggchefen informerade kort för myndighetsnämnden om 

budgetprognosen för bygg- och miljöavdelningen. 

Ekonomisk uppföljning 
Miljö- och byggsektionen ligger nu nästan i fas med budget. Anledningen till detta är 

att man fakturerar mer än förväntat, bland annat har man handlagt många bygglov. 

Till och med 2021-07-31 har 61% av medlen förbrukats. Riktvärdet ligger på 58 %. 

Verksamhetsuppföljning 
Redovisas på nästa sammanträde 2021-09-27 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-08-23 § 51 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 208 Revidering av reglemente och samverkansavtal 
för den gemensamma drifts- och servicenämnden 

Diarienummer: KS/2021:306 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun 

godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor 

till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas 

upp med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har 

reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar 

har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den 

agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta 

beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av 

respektive parts fullmäktige.  

Den gemensamma drifts-och servicenämnden har fått information om föreslagna 

justeringar i reglemente och avtal för samverkan. Vidare föreslås att varje parts 

medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. Reviderat reglemente, 

samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, gäller från 

den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-01 § 98 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-15 

DSN – Bakgrund och revidering 2021-06-01 

Förslag till reviderat reglementet för drifts- och servicenämnden 2021-05-19 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnden  

2021-05-19 

Karlstads kommuns tjänsteskrivelse 2021-05-19 
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Drifts- och servicenämnden, enligt instruktion 

IT-chef, Henrik Ohlsson 

Anders Andersson, kommunchef 

För åtgärd 
- 
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§ 209 Inriktningsbeslut - Etableringsfunktion i 
Värmland 

Diarienummer: KS/2021:307 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Eda kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med länets 

kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en 

gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på 

genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen. 

3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter 

med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.  

4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett antal år har det gemensamma etableringsarbetet i Värmland drivits från 

Business Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen 

kommer från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av 

Region Värmland. Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2021. Med anledning av att det 

pågående etableringsarbetet avslutas måste de värmländska kommunerna och Region 

Värmland ta ställning till skapande av en ny gemensam etableringsfunktion. En 

förutsättning för fortsatt samarbetet med Business Sweden är att det finns en regional 

etableringsfunktion. Business Sweden marknadsför Sverige till utländska 

företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med enskilda kommuner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Beslut enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 108 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-16 

Förslag till tjänsteskrivelse – Etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 

Missiv om tjänsteskrivelse om Framtida etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 
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Inkommen skrivelse om Framtida etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 

Rapport Etableringsfunktion i Värmland 2021-02-05 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Region Värmland, enligt instruktion 
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§ 210 Kommungemensam sammanträdesplan 2022 

Diarienummer: KS/2021:186 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna den kommungemensamma 

sammanträdesplanen för 2022. 

Sammanträden äger rum på följande datum och tider:  

Kommunfullmäktige kl. 19.00: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 18/5, 15/6, 24/8, 14/9, 19/10, 

16/11 och 14/12.  

Kommunrevisorerna kl. 9.00: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6, 30/6, 1/9, 29/9, 27/10 och 1/12.  

Kommunstyrelsen kl. 13.00: 12/1, 9/2, 9/3, 4/4, 4/5, 1/6, 29/6, 31/8, 28/9, 26/10 och 

30/11.  

Socialnämnden kl. 9.00: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 11/5, 7/6, 16/8, 13/9, 4/10, 8/11 och 

6/12.  

Myndighetsnämnden kl. 14.00: 31/1, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6, 22/8, 26/9 och 21/11.  

Kommunstyrelsens allmänna utskott kl. 10.00: 12/1, 9/2, 17/2, 9/3, 6/4, 4/5, 29/6, 

31/8, 28/9, 26/10 och 30/11. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott kl. 13.00: 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 1/6 

(kl.8.00), 15/8, 12/9, 3/10, 7/11 och 5/12. 

Bokslutsberedning: 7/3.  

Budgetberedning: 2/5, 3/5 och 6/5.  

Kommunstyrelsens bildningsutskott kl. 13.00: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 17/8, 

14/9, 5/10, 9/11, och 7/12.  

Kommunstyrelsens serviceutskott kl. 13.00: 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6, 18/8, 

13/9, 6/10, 10/11 och 8/12.  

Folkhälsorådet kl. 13.00: 24/1, 26/4, 19/9 och 14/11.  

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kl. 14.00: 10/3, 14/6, 27/9 och 13/12.  

Eda Bostads AB kl. 13.00: 26/1, 8/3, 25/5, 21/9 och 14/12. 

Eda Energi AB kl. 10.00: 15/3, 24/5, 15/9 och 15/12.  

Valfjället Skicenter AB kl. 16.00: 27/1, 18/3, 30/5, 22/9 och 13/12.  
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Bolagsstämmorna äger rum i samband med bolagens sammanträden i maj. 

Sammanfattning av ärendet 

I styrdokumentet Riktlinjer för administration, dokument och ärendehantering anges 

att ”En kommungemensam sammanträdesplan ska årsvis upprättas för de politiska 

sammanträdena och fastställas av kommunfullmäktige.” Kommunledningsstaben har 

tagit fram förslag till sammanträdestider 2022 för samtliga politiska organ och 

samordnat dessa så att inte sammanträden kolliderar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nicklas Backelin (V): Kommunstyrelsens sammanträde i mars ändras till 9/3 och Eda 

Bostads AB styrelsemöte i mars ändras till 8/3.  

Bertil Börjeson (HEL): Socialnämnden övertar vårdutskottets datum för 

sammanträden. 

Beslut enligt de båda förslagen då inga motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 103 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-01 

Förslag till kommungemensam sammanträdesplan för 2022 (kalendervy) 2021-09-06 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 

Samtliga politiker 

Samtliga medarbetare 

För åtgärd 
Webbansvarig, Marcus Brolin 

Assistent, Birgitta Lind 
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§ 211 Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt 
arbeta med kommunens handikappolitiska program 

Diarienummer: KS/2021:159 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna följande beslut: 

• Ett nytt program tas fram 

I avvaktan på detta så förslås dessutom att 

• Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens 

webbplats 

• Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive 

verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt 

• I årsredovisningen ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts 

Med detta anses förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen. Initiativtagaren föreslår att 

kommunen aktivt arbetar med sitt handikappolitiska program. 

Styrdokumentet är ett av kommunens äldre program och behöver arbetas om. 

I avvaktan på detta så förslås dessutom att: pensionärs- och tillgänglighetsrådets 

protokoll publiceras på hemsidan, information och arbete med nuvarande program 

sker och att en återredovisning av vilka mål som uppnåtts sker i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 109 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 61 

Medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt arbeta med kommunens handikappolitiska 

program 2021-04-01 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Initiativtagaren 
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För åtgärd 
-  
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§ 212 Motion om socialt ansvarsfull upphandling 

Diarienummer: KS/2020:190 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen enligt följande: 

Då upphandlingspolicyn redan idag innehåller de skrivningar motionären anger så 

föreslås följande. 

• Information om policyn sker regelbundet till upphandlande enheter. 

• Internkontrollplanen tillförs en punkt kring uppföljning av upphandlingar. 

Därmed anses motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Bertil Börjesson (HEL) har inkommit med en motion att  Förvaltningen får i uppdrag 

att "skyndsamt" ur ett lokalt perspektiv utreda möjligheterna att nyttja socialt 

ansvarsfull upphandling när så är lämpligt. Att utredningen får utgöra underlag för 

kommunens arbete med socialt ansvarsfull upphandling. 

Sammanfattningsvis 

• Vi har en inriktning i vår upphandlingspolicy 

o ”Eda kommun skall ställa miljöhänsyn och social hänsyn vid varje 

upphandling” 

• Det kan finnas problem med uppföljning av ställda krav 

• Det kan finnas risk att färre anbud lämnas 

Förslaget till svar innebär att regelbunden information sker och att uppföljning av 

upphandling tillförs interkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 110 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-17 § 83 

Motion - socialt ansvarsfull upphandling 2020-06-12 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom  
Motionären 
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För åtgärd  
-  
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§ 213 Information 

Diarienummer: KS/2021:212 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar följande:  

• Historiskt datum idag, 29 september sker lättnader i restriktionerna. 

Uppmaning sker från Region Värmland på olika sätt för att öka antalet som 

vaccinerar sig.  

• Norge har öppnat upp sin gräns samtidigt som flera gränsövergångar 

fortfarande är stängda, bland annat i norra Värmland.  

• Med tanke på lättnaderna så påverkas också vissa personalfrågor så som 

karensdagsersättningen och liknande.  

• Mötesformerna påverkas i samband med lättnaderna. 

• Nyinvigning av Fredmonomentet vid Morokulien ägde rum i helgen. Ny 

belysning är på plats. Det är fortfarande lite arbete kvar med stenbeläggning. 

• Trafikverkets beräkningar gällande ombyggnationen av viadukten i Lerot har 

ökat drastiskt de senaste åren. Trafikverket har därför upphävt beslutet om 

ombyggnation. 

Kommunchefen redovisar statistik från undersökningen gällande näringsliv samt 

rankning för Eda kommun. En ny näringslivsutvecklare är anställd och påbörjar sitt 

uppdrag i oktober.  

Utredare från Teknik i Väst AB informerar om sorteringen av matavfall som ska 

införas i Eda kommun.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 214 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:339 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-09-29. 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Allmänna utskottet 
2021-09-01 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

2021-09-06 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom kommunledningsstaben 

• HR-konsult/Rehabiliteringssamordnare V.L beslut 2021-08-01 - 2021-08-31 

gällande Förhandlingar samt turordnings och uppsägningsförhandlingar enligt 

LAS § 29 samt samråd gällande beslut om avstängning 

Beslut i bildningsutskottet 
2021-09-08 

§ 48 Kunskapsrapport 

Beslut inom verksamhetsområde bildning  

• Skolchef I.E beslut 2021-08-19 - 2021-09-17 gällande 1 st beslut om 

skolskjuts utöver fastställd norm, anställning av chef i första nivå under 

verksamhetschef samt yttrande till Skolinspektionen 

• Rektor H.L beslut 2021-08-01 - 2021-08-31 om plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids har vid 

angiven tidsperiod mottagit 47 nya elever 

Beslut i vårdutskottet  
2021-09-07 

§ 142 Ansökan särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 144 Ansökan om fortsatt placering på stödboende 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd  

• Avgiftshandläggare A.J beslut 2021-08-01 - 2021-08-31 om avgift hemtjänst 

och demensboende 
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• Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-08-01--2021-08-31 om avgift hemtjänst 

samt ålderdomshem 

• Biståndsbedömare A-C.J beslut 2021-07-17 - 2021-08-19 om korttidsplats, 

hemtjänst, larm och matdistribution 

• Biståndsbedömare A-C.J beslut 2021-08-20 - 2021-09-14 om korttidsplats, 

hemtjänst, särskilt boende och matdistribution 

• Biståndsbedömare ALBF beslut 2021-07-30 - 2021-09-13 om hemtjänst, 

ledsagare, korttidsplats samt matdistribution 

• Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-08-01 - 2021-08-31: beslut om att 

inleda utredning/resursperson, beslut att ej inleda utredning, ekonomisk 

utredning inleds ej, ekonomisk utredning avslutas utan åtgärd, Ekonomiskt 

bistånd insats beviljas, faderskapsbekräftelse, familjebehandlare beviljas samt 

avslås, familjehemsplacering särskilda kostnader beviljas, avslag gällande 

försörjningsstöd, försörjningsstöd beviljas, handledning till familjehem, LVU 

– särskilda kostnader beviljas, särskilda kostnader under utredning samt beslut 

gällande tryggare familj 

Beslut i serviceutskottet  

2021-09-09 

§ 81 Planavtal för detaljplan inom del av Korterud 1:12 och 1:33 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 

• GIS-ingenjör M.J beslut gällande adressärenden 2021-06-01-2021-09-08 

• Kultursamordnare AC.R beslut 2021-08-19 – 2021-09-20 gällande 2 st 

arrangemangsbidrag och 1 st lönebidrag 

• Integrationssamordnare A.V beslut 21-07-21 – 2021-08-20 gällande 

ekonomiskt bistånd 

Extern delegation genom avtalssamverkan Upphandlingsenheten 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner 

enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Beslut som är fattade 

med stöd av delegation skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att 

återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. 

Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 

 

  



 

Sida 35 (44) 

 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-29 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 215 Kommunstyrelsens uppsikt 

Diarienummer: KS/2021:340 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 

2021-08-20 – 2021-09-21: 

- Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-08-18 

- Protokoll från Eda Energi AB 2021-08-25 

- Protokoll från Värmlands läns kalkningsförbund 2021-08-31 

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. 

Ärendet hette tidigare ”Meddelanden till kommunstyrelsen” men har nu bytt namn för 

att tydliggöra syftet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-08-18 

Protokoll Eda Energi AB 2021-08-25 

Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2021-08-31 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 216 Val till allmänna utskottet 

Diarienummer: KS/2021:346 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ledamöter utses till allmänna utskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Johanna Söderberg (C) 

2. Hans-Peter Jessen (S) 

3. Nicklas Backelin (V) 

4. Hanna Andersson (M) 

5. Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) 

Följande ersättare utses till allmänna utskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Bertil Börjeson (HEL) 

2. Dan Säterman (S) 

3. Anders Gustafsson (KD) 

4. Odd Westby (S) 

5. Emelie Wennerstrand oberoende  

 

• Johanna Söderberg (C) utses till allmänna utskottets ordförande till och med 

tiden 2022-12-31. 

• Hans-Peter Jessen (S) utses till allmänna utskottets 1:e vice ordförande till och 

med tiden 2022-12-31. 

• Nicklas Backelin (V) utses till allmänna utskottets 2:e vice ordförande till och 

med tiden 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska sammanfalla 

med kommunstyrelsens egen.  

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare, bland dessa väljs en ordförande, 

en 1:e vice ordförande och en 2.e vice ordförande. Ingen i kommunstyrelsen varken 

ledamot eller ersättare kan kvalificera sig till mer än en ordinarie utskottsplats.  

Allmänna utskottet är inrättat i syfte att bereda och besluta i frågor koppladetill 

kommunledningsstabens verksamhetsområde samt kommunövergripande frågor. 

Allmänna utskottet är tillika budgetberedning och bokslutsberedning. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Val av ledamöter till allmänna utskottet ska 

ske proportionellt.  

Ordföranden finner att ledamöter som önskar proportionellt val är tillräckligt till 

antalet. 

En enhällig kommunstyrelse godkänner att samtliga förslag för ledamöter, ersättare 

och ordföranden läses upp och läggs till förslag istället för att genomföra slutet val 

med valsedlar.  

Följande är föreslagna som ledamöter till allmänna utskottet till och med tiden 2022-

12-31: 

6. Johanna Söderberg (C) 

7. Hans-Peter Jessen (S) 

8. Nicklas Backelin (V) 

9. Hanna Andersson (M) 

10. Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) 

Följande är föreslagna som ersättare till allmänna utskottet till och med tiden 2022-12-

31: 

6. Bertil Börjeson (HEL) 

7. Dan Säterman (S) 

8. Anders Gustafsson (KD) 

9. Odd Westby (S) 

10. Emelie Wennerstrand oberoende  

 

• Johanna Söderberg (C) förslås som allmänna utskottets ordförande till och med 

tiden 2022-12-31. 

• Hans-Peter Jessen (S) föreslås som allmänna utskottets 1:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

• Nicklas Backelin (V) föreslås som allmänna utskottets 2:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
Kommunsekreteraren, Rebecka Nilsson 
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§ 217 Val till bildningsutskottet 

Diarienummer: KS/2021:347 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ledamöter utses till bildningsutskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Annika Hugne (C) 

2. Monica Aarholdt (S) 

3. Bo-Inge Nilsson (HEL) 

4. Gun Andersson (M) 

5. Birgitta Olsson oberoende (tidigare HEL) 

Följande ersättare utses till bildningsutskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Sylvia Jonasson (C) 

2. Birgitta Eklund (S) 

3. Patric Carlsson (V) 

4. Bo Sundbäck (S) 

5. Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) 

 

• Annika Hugne (C) utses till bildningsutskottets ordförande till och med tiden 

2022-12-31. 

• Monica Aarholdt (S) utses till bildningsutskottets 1:e vice ordförande till och 

med tiden 2022-12-31. 

• Bo-Inge Nilsson (HEL) utses till bildningsutskottets 2:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska sammanfalla 

med kommunstyrelsens egen.  

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare, bland dessa väljs en ordförande, 

en 1:e vice ordförande och en 2.e vice ordförande. Ingen i kommunstyrelsen varken 

ledamot eller ersättare kan kvalificera sig till mer än en ordinarie utskottsplats.  

Bildningsutskottet är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till 

verksamhetsområde bildning. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Val av ledamöter till bildningsutskottet ska 

ske proportionellt.  

Ordföranden finner att ledamöter som önskar proportionellt val är tillräckligt till 

antalet. 

En enhällig kommunstyrelse godkänner att samtliga förslag för ledamöter, ersättare 

och ordföranden läses upp och läggs till förslag istället för att genomföra slutet val 

med valsedlar.  

Följande är föreslagna till bildningsutskottet till och med tiden 2022-12-31: 

6. Annika Hugne (C) 

7. Monica Aarholdt (S) 

8. Bo-Inge Nilsson (HEL) 

9. Gun Andersson (M) 

10. Birgitta Olsson oberoende (tidigare HEL) 

Följande är föreslagna som ersättare till bildningsutskottet till och med tiden 2022-12-

31: 

6. Sylvia Jonasson (C) 

7. Birgitta Eklund (S) 

8. Patric Carlsson (V) 

9. Bo Sundbäck (S) 

10. Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) 

 

• Annika Hugne (C) föreslås som bildningsutskottets ordförandetill och med 

tiden 2022-12-31. 

• Monica Aarholdt (S) föreslås som bildningsutskottets 1:e vice ordförande till 

och med  tiden 2022-12-31. 

• Bo-Inge Nilsson (HEL) föreslås som bildningsutskottets 2:e vice ordförande 

till och med tiden 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 
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§ 218 Val till serviceutskottet 

Diarienummer: KS/2021:348 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ledamöter utses till serviceutskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Elsa Badh (C) 

2. Dan Säterman (S) 

3. Runar Johansson (HEL) 

4. Jens Ericsson (S) 

5. Stefan Nilsson (SD) 

Följande ersättare utses till serviceutskottet till och med tiden 2022-12-31: 

1. Bo-Inge Nilsson (HEL) 

2. Ola Dahlström (L) 

3. Patric Carlsson (V) 

4. Lena Olsson (S) 

5. Uno Hultman (SD) 

 

• Elsa Badh (C) utses till serviceutskottets ordförande till och med tiden 2022-

12-31. 

• Runar Johansson (HEL) utses till serviceutskottets 1:e vice ordförande till och 

med tiden 2022-12-31. 

• Dan Säterman (S) utses till serviceutskottets 2:e vice ordförande till och med 

tiden 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska sammanfalla 

med kommunstyrelsens egen.  

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare, bland dessa väljs en ordförande, 

en 1:e vice ordförande och en 2.e vice ordförande. Ingen i kommunstyrelsen varken 

ledamot eller ersättare kan kvalificera sig till mer än en ordinarie utskottsplats.  

Serviceutskottet är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till 

verksamhetsområde samhällsbyggnad. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Val av ledamöter till serviceutskottet ska ske 

proportionellt.  

Ordföranden finner att ledamöter som önskar proportionellt val är tillräckligt till 

antalet. 

En enhällig kommunstyrelse godkänner att samtliga förslag för ledamöter, ersättare 

och ordföranden läses upp och läggs till som förslag istället för att genomföra slutet 

val med valsedlar.  

Följande är föreslagna som ledamöter till serviceutskottet till och med tiden 2022-12-

31: 

1. Elsa Badh (C) 

2. Dan Säterman (S) 

3. Runar Johansson (HEL) 

4. Jens Ericsson (S) 

5. Stefan Nilsson (SD) 

Följande är föreslagna som ersättare till serviceutskottet till och med tiden 2022-12-

31: 

1. Bo-Inge Nilsson (HEL) 

2. Ola Dahlström (L) 

3. Patric Carlsson (V) 

4. Lena Olsson (S) 

5. Uno Hultman (SD) 

 

• Elsa Badh (C) föreslås som serviceutskottets ordförande till och med tiden 

2022-12-31. 

• Runar Johansson (HEL) föreslås som serviceutskottets 1:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

• Dan Säterman (S) föreslås som serviceutskottets 2:e vice ordförande till och 

med tiden 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 

 

 

 

 

 


