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§ 1 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalkens område
Diarienummer: KS/2022:32

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta de föreslagna ändringarna i taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Eda kommun antog behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 2021-03-24. Miljö- och byggavdelningen har efter att ha arbetat 
med taxan under året noterat ett antal förändringar samt tillägg som anses kunna 
förbättra taxan samt nödvändiga förtydliganden, vilka nu redovisas i ett förslag till 
revidering av taxan.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-11-22 § 82
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-11-12
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område – med ändringar
Taxebilaga 1 – med ändringar
Taxebilaga 2 – med ändringar
Taxebilaga 3 – med ändringar

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 2 Revidering av riktlinje - avgifter vård och stöd 
2022
Diarienummer: KS/2021:445

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera styrdokumenten ”Riktlinjer 
avgifter inom vård och stöd” och ”Avgifter inom vård och stöd 2022”.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöds avgiftshandläggare och central administratör har sett över avgifter, nya 
tillägg och revideringar samt riktlinjer för handläggningen. Adjungerade har varit 
verksamhetschef och berörda områdeschefer. Information om riktlinjer och 
avgiftsnivåer har inhämtats från olika kommuner i Sverige. Föreslagna avgifter ligger 
vid jämförelse runt medel av vad kommunerna tar ut av brukaren. Genomgång har 
gjorts av samtliga avgifter och justeringar har gjorts så att dessa ligger inom 
kommunens självkostnad och/eller följer den nivå som andra aktörer beslutar om, till 
exempel Regeringen, Värmlandstrafik AB, Konsumentverket, Eda Bostads AB- 
hyresgästföreningen. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor, en höjning med 
700 kronor.

Revideringar som föreslås är:

 Kostnad för sondmat i ordinärt boende, för inskriven i hemsjukvård
 Kostnad för en hemtjänsttimme
 Dygnskostnad på korttidsplats
 Kostnad för mat i bostad med särskild service för vuxna LSS samt justering av 

tillämpningen i riktlinjen
 Kostnad för mat vid korttidsvistelse LSS, tillägg av åldersgrupper
 Kostnad för mat vid korttidstillsyn LSS, tillägg av middag

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-12-07 § 62
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-12-06
Förslag till riktlinje ”Avgifter inom vård och stöd”
Förslag till ”Avgifter inom vård och stöd 2022”
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige revidera styrdokumenten ”Riktlinjer avgifter inom vård 
och stöd” och ”Avgifter inom vård och stöd 2022”.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Verksamhetschef vård och stöd
Administratör vård och stöd
Avgiftshandläggare vård och stöd

För åtgärd
-
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§ 3 Reseersättning/anslutningsbidrag för 
gymnasieelever 2022
Diarienummer: KS/2021:421

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget gällande 
reseersättning och anslutningsbidrag för gymnasielever 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
reseersättning/anslutningsbidrag till elever i respektive gymnasieskola som inte har 
möjlighet att nyttja ordinarie skolskjuts med gällande avståndsregler enligt nedan:
Bidrag för enskild anslutningsresa till buss eller tåg är 242 kronor per månad, om 
avståndet är mer än sex kilometer.
Kontant reseersättning till elever som inte kan åka med buss eller tåg enligt följande:

Avstånd mellan skola och bostad enkel väg, minst Kronor per månad
6 km 505
13 km 650
19 km 812
27 km 1000
36 km 1182
46 km 1358

Sammanfattning av ärendet
Elever i gymnasieskola har enligt ”Lag om skyldighet att svara för vissa elevresor” 
(1991:1110) rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skola så kräver. I de 
fall elever i gymnasieskola inte har möjlighet att nyttja befintliga skolskjutsar, finns 
möjlighet att istället ge kontant reseersättning med olika schablonbelopp beroende på 
avstånd mellan hem och skola. Beslut om ersättningens storlek beslutas av respektive 
kommun, och för 2021 har Eda kommun ersättningsnivåer som är lika med beloppen i 
Arvika kommun. Ersättningen föreslås att höjas med tre procentenheter från och med 
2022-01-01, vilket även föreslås i Arvika kommun.

Gällande gymnasieelever är avståndet angivet till minst sex km. De elever som har 
minst sex km från hemmet till hållplatsen beviljas anslutningsbidrag. Eda kommun har 
idag samma bidrag som Arvika kommun, där man nu föreslår en allmän höjning av 
beloppen med tre procentenheter. Då det av flera skäl är lämpligt att ha samma 
ersättningsnivåer som grannkommunen.
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Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-12-08 § 73
Bildning tjänsteskrivelse 2021-12-01

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
Marita Forslund, skolskjutssamordnare
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§ 4 Sammanställning av rapporterade 
tillbud/arbetsskador 2021, inom bildnings 
verksamheter
Diarienummer: KS/2021:197

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av tillbud och arbetsskador för 
hösten 2021.

Barn/elever Personal 

Tillbud Olyckshändelser : 31
Sparkar/slag/bitning/stryptag: 13
Konflikter mellan elever: 2
Avvikelse från skola/förskola: 4
Barn sväljer olämpligt föremål: 1
Elev tar föremål från annan elev: 1
Arbetsfordon på skolgården
bland elever som deltar i
idrottsundervisning: 1
Epilepsianfall: 11
Spridning av nakenbilder på
sociala medier: 1

Sparkar/slag/bitning/stryptag: 1
Elolycka,
strömförande högtalare: 1
Krock med bil i tjänsten: 1

Totalt 65, varav grundskola 47, förskola 18 5, varav 3 grundskola,
1 förskola, 1 musikskola

Arbets-
skador

Olyckshändelser: 23
Sparkar/slag/bitning/stryptag: 4
Halk-/fallolycka: 1

Olyckshändelser: 2
Sparkar/slag/bitning/stryptag: 10

Totalt 28, varav grundskola 23, förskola 5 12, varav grundskola 11,
förskola 1

Sammanfattning av ärendet
Varje rektor i förskola och skola är skyldiga att rapportera tillbud och arbetsskador till 
huvudmannen utifrån arbetsmiljölagens krav. Förutom detta finns även i skollagen 
skyldighet att rapportera kränkningsärenden. Om det i dokumentationen framgår att 
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det krävs en åtgärd för att exempelvis förebygga ett återupprepande, är rektor skyldig 
att se till att lämpliga åtgärder vidtas. Dessa tillbud dokumenteras och rapporteras i 
varje enskilt fall till huvudmannen, där verksamhetsrådet och bildningsutskottet är 
mottagare. 

På organisationsnivå är huvudmannen med stöd av skolchef ansvarig för att 
säkerställa att rutiner för åtgärder och uppföljning fungerar. Sammanställningen för 
våren godkändes i maj. Denna sammanställning avser perioden maj till november, och 
är ett underlag för att bildningsutskottet och kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag med att säkerställa att arbetsmiljöarbetet på organisationsnivå fullgörs enligt 
gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-12-08 § 74
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-12-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef

För åtgärd
-
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§ 5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom elevhälsan 2021
Diarienummer: KS/2021:419

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
elevhälsan 2021.

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

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

 Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Med hjälp av processer och 
rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det 
systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av 
avvikelser.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-12-08 § 77
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-11-29
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 6 Kommunala badplatser
Diarienummer: KS/2021:119

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till serviceutskottet. Samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda 
om badvattnet, Skillingfors, kan inrymmas och drivas i kommunal regi inom tilldelad 
budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Sedan i början av året har en arbetsgrupp inom serviceutskottet haft i uppdrag att göra 
en inventering över de kommunala fritids-, idrotts- och kulturanläggningarna. I det 
arbetet har även de kommunala badplatserna och badvattnen ingått.

Samhällsbyggnad konstaterar att den föreslagna driftbudgeten för 2022 inte är 
tillräcklig för att klara driften och skötseln av kommunens badplatser/badvatten.

Det saknas närmare 200 000 kronor för att klara driften och skötseln av 
anläggningarna.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-12-07
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-03-11 § 26

Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Backelin (V), Anders Gustafsson (KD) och Hans Nilsson oberoende (tidigare 
HEL): Ärendet återremitteras till serviceutskottet. Samhällsbyggnad får i uppdrag att 
utreda om badvattnet, Skillingfors, kan inrymmas och drivas i kommunal regi inom 
tilldelad budgetram.

Hans-Peter Jessen (S): Beslut enligt serviceutskottets förslag. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 2022 ska följande badplatser 
drivas i kommunal regi; 

 Adolfsfors (Hugn), 
 Häljeboda (Vällen), 
 Koppom (Vadljungen)
 Åmotfors (Nysockensjön)

Följande badplatser kommer hädanefter benämnas som badvatten; 

 Djupfors (Fjällsjön), 
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 Flogned (Ränken), 
 Lerot (Bysjön), 
 Sandviken (Hugn) 
 Skillingsfors (Askesjön). 

Vid badvattnen kommer Eda kommun endast ansvara för sophämtning.

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

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Nicklas Backelin med fleras förslag.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-12-07
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-03-11 § 26

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 7 Svar på medborgarförslag - Önskemål att 
kommunen ordnar källsortering i Häljeboda
Diarienummer: KS/2021:364

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att förmedla önskemålet från 
medborgaren till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) med tanke på att 
återvinningsstationen avvecklades redan 2007. Därmed anser kommunstyrelsen att 
medborgarförslaget gällande förslag om att kommunen anordnar källsortering i 
Häljeboda är besvarat.

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
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamligen (FTI), som sköter insamlingen av 
förpackningar på kommunens återvinningsstationer. Här finns insamlingskärl för 
tidningar och förpackningar av papp eller papper, metall, glas och plast samt 
småbatterier.
Förpacknings- och tidningsinsamlingens verksamhet finansieras till största delen 
av förpackningsavgifter. Insamlings- och återvinningssystemet kostar varje år cirka 
en miljard kronor att driva runt. En del av finansieringen sker genom försäljningen av 
insamlat och sorterat material. Det insamlade materialets värde täcker dock inte hela 
kostnaden. Därför finns en förpackningsavgift som producenterna betalar. Avgiften är 
viktbaserad och skiljer sig mellan de olika materialslagen och för hushålls- och 
verksamhetsförpackningar, beroende på hur de belastar systemet ekonomiskt.

Återvinningsstationen i Häljeboda avvecklades 2007, anledningen var att den 
insamlade mängden av material var för liten för att motivera en återvinningsstation.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 103
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-11-03
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 149
Medborgarförslag – Källsorteringsstation i Häljeboda 2021-09-30 

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C): Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att 
förmedla önskemålet från medborgaren till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) med tanke på att återvinningsstationen avvecklades redan 2007. Därmed anser 
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kommunstyrelsen att medborgarförslaget gällande förslag om att kommunen anordnar 
källsortering i Häljeboda är besvarat.

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

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
Utredare/beställare, Carina Wilke
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§ 8 Svar på motion - Gång- och cykelväg längs 
riksväg 61
Diarienummer: KS/2021:394

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om gång- och 
cykelväg längs riksväg 61. Detta då det är Trafikverkets ansvar samt att det krävs en 
lagändring eller en annan tolkning av Väglagen där ”allmän samfärdsel” även kan 
gälla enbart gång- och/eller cykeltrafik.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har undersökt möjligheterna för kommunen att anlägga en gång och 
cykelväg längst riksväg 61. Väg 61 är en nationell väg och därmed Trafikverkets 
ansvar. Kommunen ansvarar främst för cykelvägar inom detaljplanelagt område. 

Generellt ansvarar Trafikverket för cykelvägar längs nationella vägar och det finns 
idag inte samma expropriationsmöjlighet för cykelvägar som för allmänna vägar. Det 
krävs antingen en lagändring eller en annan tolkning av Väglagen där ”allmän 
samfärdsel” även kan gälla enbart gång- och/eller cykeltrafik.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 104
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-11-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-17 §163
Motion – Gång och cykelväg längs riksväg 61 2021-10-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå 
motionen om gång- och cykelväg längs riksväg 61. Detta då det är Trafikverkets 
ansvar samt att det krävs en lagändring eller en annan tolkning av Väglagen där 
”allmän samfärdsel” även kan gälla enbart gång- och/eller cykeltrafik.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären

Utredaren/Beställaren
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För åtgärd
-
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§ 9 Redovisning av internkontroll 2021 - Eda Energi 
AB
Diarienummer: KS/2022:31

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Eda Energi AB:s internkontrollplan för föregående 
år samt noterar att bolaget har följt sin internkontroll. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ansvaret för att en kommunövergripande 
internkontrollorganisation med reglementen, regler och riktlinjer upprättas. 
Respektive verksamhet ska, till kommunstyrelsen, i januari, rapportera resultatet av 
föregående års internkontroll.

Kontrollplan och kontrollrapport gäller även de kommunägda företagen. VD är 
ansvarig för upprättande av kontrollplan och rapportering av kontrollrapport. 
Respektive bolagsstyrelse antar varje januari kontrollplanen. Rapportering från Eda 
Energi AB sker till kommunstyrelsen på januari månads sammanträde.

Beslutsunderlag
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2020-12-16 § 71
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-03-15 § 14
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-05-27 § 34
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-09-16 § 55
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-12-16 § 71

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Energi AB

För åtgärd
-
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§ 10 Redovisning av internkontroll 2021 - Eda 
Bostads AB
Diarienummer: KS/2022:34

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Eda Bostads AB:s internkontrollplan för föregående 
år samt noterar att bolaget har följt sin internkontroll. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ansvaret för att en kommunövergripande 
internkontrollorganisation med reglementen, regler och riktlinjer upprättas. 
Respektive verksamhet ska, till kommunstyrelsen, i januari, rapportera resultatet av 
föregående års internkontroll.

Kontrollplan och kontrollrapport gäller även de kommunägda företagen. VD är 
ansvarig för upprättande av kontrollplan och rapportering av kontrollrapport. 
Respektive bolagsstyrelse antar varje januari kontrollplanen. Rapportering från Eda 
Bostads AB sker till kommunstyrelsen på januari månads sammanträde.

Beslutsunderlag
Eda Bostads AB:s plan för internkontroll 2021
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-01-27 § 5
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-03-03 § 17
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-05-26 § 26
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-09-22 § 51
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-12-21 § 63

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB

För åtgärd
-
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§ 11 Redovisning av internkontroll 2021 - 
Myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:35

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens internkontrollplan för 
föregående år samt noterar att nämnden har följt sin internkontroll. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ansvaret för att en kommunövergripande 
internkontrollorganisation med reglementen, regler och riktlinjer upprättas. 
Respektive verksamhet ska, till kommunstyrelsen, i januari, rapportera resultatet av 
föregående års internkontroll. Rapportering från myndighetsnämnden sker till 
kommunstyrelsen på januari månads sammanträde.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-11-22 § 75
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 

Beslutet skickas till
För kännedom
Myndighetsnämnden

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med november månad 2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
november månad 2021.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)
Budget till och med november 33 997

Redovisning till och med november 31 430

Avvikelse till och med november 2 567

Procent av budget 92,4 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning per november. 
Ekonom Martin Bollner redovisade den ekonomiska uppföljningen efter november. 
Den visar en negativ avvikelse på 1 069 000 kronor. Prognosen för verksamheten 
bildning visar ett negativt resultat på 2 800 000 kronor. De ökade kostnaderna under 
november beror bland annat på inkomna fakturor för interkommunal ersättning för 
placeringar inom grundskolan samt kostnader för uppgradering av kamerasystemet vid 
Gunnarsbyskolan som inte funnits med i prognosen. Kamerorna är betydelsefulla och 
håller kostnader för tvätt och restaurering nere.

Skolskjutskostnader kommer att kompenseras med pengar från den så kallade 
skolmiljarden under december månad. Martin påminner om att lämna in äskanden i 
god tid för att kunna täcka upp kostnader för verksamheten under kommande år.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
november månad 2021 samt diskuterade god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisade för utskottet de ekonomiska 
siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med november 47 684
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Redovisning till och med november 43 481

Avvikelse till och med november   4 202

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Intervju av små kommuners utmaningar kopplade till hållbar utveckling och 
miljömål. 

 Uppdrag till Afry om upprättande om förstudie och programhandling av LSS 
boende i fastigheten Skogsborg

 Firande av jubilarer.
 Startseminarium Kv Violen (förvaltning, drift, verksamhet, entreprenörer & 

projektörer). 
 Dialogmöte med skatteverket. 
 Edas Samhällsplanerare var föredragande i SKR:s (Sveriges Kommuner och 

Regioner) seminarium för digital omställning. 
 Detaljplan för Noresunds herrgård och närområde har ställts ut för samråd. 
 Påbörjad fastighetsreglering Gryttved 1:66 & 1:68 för att möjliggöra 

utveckling som Valfjället Skicenter driver.

Teknik i Väst AB

 Tillsynsbesök på Lunden, föreläggande om revidering av egenkontrollprogram 
och driftinstruktion. 

 Matavfall – Skillingsfors har fått nya kärl, planering inför fortsättning pågår. 
 Länsstyrelsens förslag till prioriteringsgrunder vid brist på fällningskemikalier. 

Kost

 Under kontroll

Räddningstjänsten

 Behov rekryteringstation Charlottenberg 2–4 tjänster.
 Ekonomi i linje med budget.

Arbete och integration

 God samverkan med nya näringslivsutvecklaren.
 Ärendet kommunala badplatser lyfts till serviceutskottets sammanträde.
 Möte kring Morokulien med Eda bostads AB.

Fritid och kultur

 Bibliotekets jubileumsvecka, 30-årsjubileum.
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 Några möten med: arbetsgrupp Gärdesskolan; folkhälsorådet; arbetsgrupp 
fritid/kultur KSSU; personal Tallmons Naturreservat samt möte med 
Skatteverket, Göteborg angående kontroll vid lämnande av föreningsstöd. 

 Personalärenden, APT, pensionsavgång, 25-års uppvaktning
 Föreningsstöd till hockey gruppen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska 
planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad 
ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-12-06 § 140
Ekonomisk uppföljning, kommunledningsstaben november 2021, 2021-12-06
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-12-08 § 71
Ekonomisk redovisning efter november, bildning 2021-12-01
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 107

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2021:385

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomiska uppföljning samt 
verksamhetsuppföljning per november 2021 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Johan Örnberg visade på nämndens sammanträde den ekonomiska 
uppföljningen per november för respektive område. Resultatet visar en negativ 
avvikelse mot budget på 2 242 000 kronor totalt. Prognosen visar ett minus på 11 
miljoner kronor, sedan tillkommer statsbidrag på cirka 4,1 miljoner kronor, vilket ger 
ett prognostiserat resultat på minus 6,9 miljoner kronor.

Aktuella placeringar inom socialpsykiatri två, våld en och en halv, missbruk en, barn 
och unga fyra, familjehem/barn 17. Placeringar inom LSS: elevhem sex, externt 
gruppboende tre, socialpsykiatri en. Nuvarande läge på särskilt boende: Petersborg 16 
belagda platser, demensenheten 25, Älvgården nedre 12, Älvgården övre 14 och 
Hiernegården 19,5. Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 23 belagda 
platser, Åmotfors 17 och Koppom 12. Nuvarande läge inom LSS, Måsvägen sex, 
Svanen tre, Åsen fem och Vargen sju belagda platser. Utbetalt försörjningsstöd i 
november 586 000 kronor, totalt 6 001 000 kronor hittills i år.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-12-07 § 57

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomen redovisar kort vid nämndens sammanträde om budgetprognosen för bygg- 
och miljöavdelningen.

Verksamhetsuppföljning

Bygg- och miljöchefen informerade bland annat följande om avdelningens 
verksamhetsuppföljning:

Miljöskydd:

 Tillsyn på Hökedalens motorstation och på lantbruk har utförts.
 Elva värmepumpsärenden har inkommit och handlagts.
 Uppföljning av klagomålet döda djur, eldning och nedskräpning.
 Tre skrivbordstillsyner på drivmedelstationer har skickats ut.
 En anmälan av miljöfarlig verksamhet – Krossning av berg har inkommit.
 Klagomål angående eldning av avfall. 
 Handläggning av beslut om årlig avgift pågår.

Avlopp

 Sex nya tillstånd utfärdade.
 Tillsynsrapporter för Åmotfors och Charlottenbergs avloppsreningsverk har 

utförts.

Hälsoskydd

 Påbörjad av två solarietillsyn.
 Handläggning av anmälan av hälsoskyddsverksamhet.
 Några kompostanmälningar.
 Samrådsmöte angående ombyggnationen Pillret.
 Handläggning av klagomål angående matning av duvor, vibration från 

tågtrafiken och inomhustemperatur.
 Avslutning av klagomål angående skällande hundar och sjunken båt.
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Livsmedel

 Alla skrivbordskontroller från vårens kontroll är klara och utskickade.
 Kontroll av spårbarhet ägg.
 Registrering.
 RASF ((the Rapid Alert System for Food and Feed) – Etylenoxid i kosttillskott 

från Sverige och odeklarerad soja i vegetariskt pålägg från Tyskland.
 Planering med Karlstad inför kontroll av kosttillskott.
 Utskick för kontroll av vattenprover hos enskilda dricksvattenanläggningar.

Alkoholtillsyn och Folköl

 Pågående serveringstillstånd.
 Skrivbordstillsyn pågår.
 Tillsynsbesök serveringstillstånd och folköl: Arvika-tolv utförda och Eda-tio 

utförda.
  Ansökan om tillfälligt tillstånd.

Tobak E-cigg

 Pågående ärende.
 Klagomål gällande försäljning av tobak till ungdomar i Koppom.
 Inkommen anmälan om online-handel.
 Inre tillsyn-kontrollerat egenkontrollprogram och ekonomisk skötsamhet.
 Fysiska kontroll som har utförts samt kontroller rökfri skolgård.

Bygglov o Tillsyn

 Möte med Räddningstjänsten och sett på tydligare rutiner kring förelägganden 
av imkanaler.

 Klagomål gällande solpanelsbygge i Flogned (inom områdesbestämmelse).
 Tillsammans med samhällsplaneraren sett på alternativa placeringar för 

paddelbana samt alternativ för placering av ny värmepanna i Åmotfors.
 E-tjänsterna på bygglov är startade och de första byggloven har inkommit.
 Hösten har hittills innehållit färre eldstadsanmälningar jämfört med tidigare i 

år.
 Utredning av gamla ärendena som inte är utförda.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-11-22 § 72
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Myndighetsnämnden

För åtgärd
-
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§ 15 Information
Diarienummer: KS/2022:14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar följande: 

 En kort omvärldsanalys. 
 Individ- och familjeomsorgens verksamhet har växt under åren. Förhandling 

sker på fredag i ärendet där det blir två verksamhetschefer under vård och stöd, 
istället för en. Individ- och familjeomsorgen får en verksamhetschef som 
kommer ingå i ledningsgruppen. Ärendet påverkar inte den ekonomiska 
ramen. 

 Polisstationen vid gränsen kan komma att inhysas i källarvåningen vid 
Morokulien till dess att nybyggnationen är gjord. 

Kommunchefen redovisar följande gällande covid-19:

 Det aktuella läget med antalet smittade, både i Sverige samt vissa geografiskt 
utvalda delar av Norge.

 Skillnader för resande över gränsen för de båda länderna Sverige och Norge. 
Inresekravet kan komma att ändras på svenska sidan.

 Personalproblematik vid gränsen gällande korttidspermitteringssystemet. 
 De olika stöden som finns att tillgå i samband med pandemin har fått kritik då 

vissa stöd har långa handläggningstider. 
 Det är ett känsligt läge för butiker vid gränsen med tanke på problematiken. 

Övriga företag i kommunen påverkas mest av brist på komponenter och brist 
på viss arbetskraft.

 Energipriserna har stigit. Privatpersoner kan bli beviljade stöd. Det är både el 
och bränsle vilket skapar en stor spännvidd på påverkan, till exempel höjda 
matpriser.

 Kommunen arbetar på olika sätt för att stötta, bland annat genom 
utvecklingskontor västra Värmland, genom näringslivsutvecklare och AME 
(Arbetsmarknadsenheten). Politiken arbetar för att påverka regelverk. Region 
Värmland har sammanträde igår med gränskommunerna där en skrivelse ska 
tas fram till regeringen för att påvisa gränsproblematiken. 
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 Aktuellt i kommunen i samband med pandemin är att arbetsbemanningen 
fungerar ännu, distansarbete förespråkas i möjligaste mån, möte sker normalt 
digitalt. RUS-samtal (Resultat- och utvecklingssamtal för medarbetare och 
chef) kan också hållas digitalt i viss utsträckning. Media har gjort en 
granskning av covid-information från kommunens sida, det uppdateras 
ständigt på kommunens webbplats och skärmar som är placerade ute i 
verksamheterna. 

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:22-14.29.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 16 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2021-11-22 – 2021-01-03:

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Karlstads kommun - § 249 Reviderat 
reglemente och samverkansavtal för gemensam drifts-och servicenämnd 
2021-11-25

 Drift- och servicenämndens protokoll 2021-09-17
 Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-11-24
 Protokoll från Värmlands läns kalkningsförbund 2021-11-09
 Drift- och servicenämndens protokoll 2021-11-12
 Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund – Presidiemöte 2021-11-22
 Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2021-11-23
 Drift- och servicenämndens protokoll 2021-12-03
 Protokollsutdrag, kommunfullmäktige i Karlstads kommun - § 276 Förslag om 

regional etableringsfunktion i Värmland 2021-12-09
 Protokoll från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2021-12-02
 Eda Energi AB:s protokoll 2021-12-16
 Eda Bostads AB:s protokoll 2021-12-21
 Protokoll direktionen Värmlands läns vårdförbund 2021-12-02
 Delårsrapport 2021 Värmlands läns vårdförbund 
 Utlåtande avseende delårsrapport 2021 - Värmlands läns vårdförbund
 Granskning av delårsrapport 2021 - Värmlands läns vårdförbund

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 2022-01-04
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Karlstads kommun - § 249 Reviderat 
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reglemente och samverkansavtal för gemensam drifts-och servicenämnd 
2021-11-25
Drift- och servicenämndens protokoll 2021-09-17
Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-11-24
Protokoll från Värmlands läns kalkningsförbund 2021-11-09
Drift- och servicenämndens protokoll 2021-11-12
Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund – Presidiemöte 2021-11-22
Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2021-11-23
Drift- och servicenämndens protokoll 2021-12-03
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige i Karlstads kommun - § 276 Förslag om 
regional etableringsfunktion i Värmland 2021-12-09
Protokoll från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2021-12-02
Eda Energi AB:s protokoll 2021-12-16
Eda Bostads AB:s protokoll 2021-12-21
Protokoll direktionen Värmlands läns vårdförbund 2021-12-02
Delårsrapport 2021 Värmlands läns vårdförbund 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021 - Värmlands läns vårdförbund
Granskning av delårsrapport 2021 - Värmlands läns vårdförbund
Protokollsutdrag Eda Energi AB 2021-12-16 § 66
Protokollsutdrag Eda Energi AB 2021-12-16 § 67

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 17 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2021:448

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-01-12:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
 Kommunstyrelsens ordförande J.S beslut 2021-11-17 gällande Eda kommuns 

remissvar avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 
regeringens prövning hösten 2021

Allmänna utskottet
2021-12-01
§ 134 Utdelning ur Anton och Karin Olssons stiftelse

2021-12-06
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom kommunledningsstaben
 Kommunchef A.A beslut 2021-09-30-2021-12-31 gällande utse ombud att 

företräda kommunen i tingsrätten samt yttrande till förvaltningsrätten

Beslut i bildningsutskottet
2021-12-08
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Skolchef I.E beslut 2021-11-16 - 2021-12-14 gällande beslut om skolskjuts 

utöver fastställd norm, anställning av chef i första nivån under 
verksamhetschef, yttrande till skolinspektionen samt beslut om mottagande av 
barn från annan kommun

 Skolchef I.E beslut 2021-11-20 – 2021-12-20 gällande yttrande om 
förskoleplats i annan kommun

 Biträdande rektor M.B beslut 2021-11-01 - 2021-11-31 om plats i fritidshem 
för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids 
har vid angiven tidsperiod mottagit tre nya elever

Beslut i serviceutskottet
2021-12-09
§ 102 Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud vid Åkaregatan i Charlottenberg
§ 108Samråd gällande fastighetsreglering för bildande av servitut avseende rätt att 
trädsäkra järnvägen mellan Kil och Charlottenberg inom Arvika och Eda kommuner
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 GIS-ingenjör M.J beslut gällande fem adressärenden 2021-12-13-2021-12-14
 Kultursamordnare A-C.R beslut 2021-11-17 – 2021-12-16 gällande lönebidrag 

Eda Skans museiförening för år 2021
 Miljö- och byggchef B-M.Ö beslut nov. 2021 gällande flytt av fordon, 

fordonsvrak

Extern delegation genom avtalssamverkan
Inga delegationsbeslut att redovisa

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 18 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 
maj-augusti 2021
Diarienummer: KS/2021:309

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen av tagna beslut under perioden 
maj-augusti 2021 samt ej verkställda beslut och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från perioden maj-augusti 2021:

 2021-05-05, § 108 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika kommuner 
– beslutet: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
samverkan mellan Eda och Arvika kommuner gällande matdistributionen i 
äldreomsorgen. Utredningen tidsätts och redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen efter utredningens slut. Återrapportering sker i februari 
2022.

 2021-05-31, § 13 Medborgarförslag - cykelbana för barn och unga
 i Charlottenberg – beslutet: Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om 

en cykelbana vid vattentornet men ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget om cykelbana, samt vilken plats som vore lämplig och till 
vilken kostnad. Utredning pågår. 

 2021-05-31, § 139 Medborgarförslag – Tillgänglighetsanpassade aktiviteter i 
samband med simskola – beslutet: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
förslaget till att starta en anpassad simskola med vattenaktiviteter för barn med 
funktionsvariationer, samt till att det inom organisationen görs en utredning i 
ärendet. Utredning inte gjord ännu.

 2021-06-30, § 161 Inriktningsbeslut – utbyggnad av Gunnarsbyskolan – 
beslutet: Kommunstyrelsen beslutar följande: Gunnarsbyskolan byggs ut med 
separat byggnad innehållande kök/matsal på nedre plan (inklusive tillfartsväg), 
samt klassrum med tillhörande utrymmen på övre plan.
- En ny träslöjdsal byggs som tillbyggnad i anslutning till nuvarande slöjdsal 
och huvudentré
- Ombyggnad sker i befintlig byggnad då den separata byggnaden är klar, för 
att omdisponera befintligt kök/matsal till undervisningslokaler, arbetsrum för 
personal, elevutrymmen med mera enligt utförd behovsinventering Arbete 
pågår.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:
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 2019-01-29, § 26 Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt 
verksamhetsbidrag – beslutet: 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. Delvis verkställt, fördröjt på 
grund av pandemin. Generell positivitet för att fortsätta – främst insatsen som 
Handelskammaren i Värmland står för. (åk 9)

 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. I anslutning till budgetprocessen för 
kommande år ska en målsättning för överskottet av skogsförvaltningen anges.

 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 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 
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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.

 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

5. 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 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 
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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 ska slutföras av den nya 
näringslivsutvecklaren. Uppföljning av Näringslivsenheten besöker allmänna 
utskottet ungefär varannan månad 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.

 2020-06-23 § 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. Utredningsarbete pågår 
på norsk resp. svensk polismyndighet för att se på möjligheterna och ta fram 
underlag för projektering. Arbete med detaljplan avvaktas då det behöver ske i 
samarbete med polismyndigheterna.

 2021-03-10 § 61 (KS/2021:76) Försäljning industrifastighet Nolby 1:38 
(Skräddaren 2) beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar försälja del av 
fastigheten Nolby 1:38, Skräddaren 2 (Snickarvägen 7, 673 32 Charlottenberg) 
till bokfört värde. Samtliga fastighetsregleringskostnader betalas av köparen. 
handlingar inväntas.

 2021-03-31 § 85 (KS/2018:176) Skolorganisation beslutet lyder: Ärendet 
överlämnas till budgetberedningen. Lämnades till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. Beslut där kommunstyrelsen tagit del av information eller tagit del av 
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uppföljning framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan 
följas upp i en process som återrapportering. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Kommunstyrelsens beslut maj-augusti 2021, 2022-01-04

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 19 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 
maj-augusti 2021
Diarienummer: KS/2021:310

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av återrapporteringen av tagna 
beslut under perioden maj-augusti 2021. 

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från perioden maj-augusti 2021:

 2021-06-16, § 74 Redovisning av utredning samt förslag gällande nyttjande av 
fastigheten Kopparen 11 (f.d. förskolan Pillret) – beslutet: 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja fastigheten Kopparen 11 till 
förskoleexpedition samt särskild undervisningsgrupp för grundskolan enligt 
bilagd utredning, samt för detta ändamål avsätta investeringsmedel 
motsvarande 3,1 miljoner kronor för 2021. Arbete pågår.

 2021-06-16, § 83 revisionsgranskning av intern kontroll i HR-processer – 
beslutet: Kommunfullmäktige har tagit del av kommunrevisionens granskning.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att nyttja detta enligt
kommentarer till resultat av granskningen i det fortsatta arbetet. Arbete pågår.

 2021-08-25, § 100 Politisk organisation – beslutet: Kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
1. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare. 
2. Återkalla kommunstyrelsen uppdrag inklusive Krisledningsnämnd som är
samma som kommunstyrelsens allmänna utskott, med hänsyn till att det är en
omfattande överföring av uppgifter från kommunstyrelsen till socialnämnden
som sker. Inrätta en ny kommunstyrelse och krisledningsnämnd.
3. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument
4. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig 
kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022. Arbete pågår i 
den parlamentariska gruppen, återrapportering i mars.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

 2019-12-11 § 149 Budget 2020 - 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 
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ständigt med beslutet, Eda och Årjängs kommuner delar chef för miljö- och 
byggavdelningar under en prövoperiod.

 2019-12-11 § 157 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.

 2020-10-14 § 116 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest Ekonomisk förening (2020:274) – beslut: - 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 ska signeras.

 2021-01-27 § 8 (KS/2020:329) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda 
Bostads AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Eda Bostads AB som ersätter de tidigare dokumenten 
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beslutade av kommunfullmäktige 2008-08- 26 § 84. Styrdokument ska 
färdigställas

 2021-02-24 § 15 (KS/2019:216) Inriktningsbeslut demensboende i 
Charlottenberg Kommunfullmäktige beslutade följande:
1. Demensboende i Charlottenberg om tre avdelningar, ny undercentral och 
entré, trygghetsboende med tillhörande samlingssal, rivning av gamla 
panncentralen, godsmottagning med mera i enlighet med de skisser som finns i 
beslutsunderlaget.
2. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad.
Arbete pågår

 2021-02-24 § 16 (KS/2011:146) Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 
(Noresunds Herrgård) beslutet lyder: Kommunfullmäktige godkänner förslaget 
till genomförandeavtal med tillhörande bilagor. Med tillägget att exploatören 
ska återrapportera till kommunstyrelsen arbete med detaljplanen var tredje 
månad. Planarbete pågår

 2021-03-24 § 37 (KS/2021:67) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och 
bolagsordning för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument 
beslutade av kommunfullmäktige 2009-05-27 § 58 ersätts. Styrdokument ska 
färdigställas

 2021-03-24 § 38 (KS/2021:65) Ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Valfjället Skicenter AB. Detta innebär att tidigare 
dokument beslutade av kommunfullmäktige 2009-08-26 § 83 samt 2019-03-
13, § 23 ersätts. Styrdokument ska färdigställas

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. 

Beslut där kommunfullmäktige tagit del av information eller tagit del av uppföljning 
framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan följas upp i 
en process som återrapportering. Detsamma gäller för inkomna motioner och 
medborgarförslag, de redovisas istället i ärendet ”Redovisning av obesvarade 
motioner/medborgarförslag”. 
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Kommunfullmäktiges beslut maj- augusti 2021, 2022-01-04

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 20 Information till ägaren från Eda Energi AB
Diarienummer: KS/2022:37

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att reservoljepannan vid patronen avyttras som reservkraft, 
på rekommendation från bolaget. 

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett protokollsutdrag från Eda Energi AB där det framkommer att 
Eda Energi AB:s styrelse rekommenderar ägaren att reservoljepannan vid patronen 
kan avyttras, så säkerhetssamordnare och energiansvarig vid Eda Bostads AB inte 
anser att pannan behövs som reservkraft.

Beslutsunderlag
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-12-16 § 70

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Energi AB

För åtgärd
-
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