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§ 115 Revidering av myndighetsnämndens reglemente
Diarienummer: KS/2022:183

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lag (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter ska tillföras som verksamhetsområde i 
Myndighetsnämndens reglemente. 

Ändringen beräknas gälla från den 1 augusti 2022, under förutsättning att lagen införs.

Sammanfattning av ärendet
Den 16 juni 2022 kommer det att fattas beslut om införandet av Lag (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter som beräknas börja gälla den 1 augusti 2022. Som en 
konsekvens att detta behöver reglementet och även andra styrdokument uppdateras.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 2022-04-25 § 30
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2022-04-11 
Myndighetsnämndens reglemente 2020-04-21

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunfullmäktige
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§ 116 Revidering av taxa för Eda kommuns arbete 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om receptfria läkemedel samt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter
Diarienummer: KS/2022:184

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Eda kommuns arbete 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om receptfria 
läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Detta efter revidering av 
skrivfel i rubriken på sid. 3 i styrdokumentet; där ”nikotinläkemedel” ändras till 
”nikotinprodukter”.

Ändringen beräknas gälla från den 1 augusti 2022, under förutsättning att lagen införs.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 augusti 2022 föreslås Lag (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter enligt 
Regeringens proposition 2021/22:200 att börja gälla. Miljö- och byggavdelningen i 
Eda kommun har tagit fram ett förslag till revidering av taxa för Eda kommuns arbete 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om receptfria 
läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Revideringen består av 
kompletteringar som en konsekvens av införandet av den nya lagen.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 2022-04-25 § 31
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2022-04-11 
Förslag – Revidering av taxa för Eda kommuns arbete enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 2022-04-11

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunfullmäktige
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§ 117 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med april månad 2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige för 
kännedom.
Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för april månad 
2022. 

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal) 

Budget till och med april 12 426 

Redovisning till och med april 13 142 

Avvikelse till och med april - 716 

Procent av budget 105,8%

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet tog del av ekonomi och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad 2022.

Den ekonomiska utvecklingen följer samma mönster som under årets inledande 
månader samt vad prognosen efter mars visar. Den ekonomiska uppföljningen för 
april månad visar en negativ avvikelse på 852 000 kronor. 

Fakturorna för interkommunal ersättning kommer oregelbundet vilket gör att 
periodiseringen påverkas. Mycket tyder på att det blir ett minus på interkommunala 
ersättningar vid årets slut, vilket också tagits med i prognosen. Det finns inga 
indikationer, i dagsläget, på att kostnader för interkommunal ersättning skulle öka från 
och med hösten. 

Kostnader för vuxenutbildningen kommer till viss del att kompenseras med hjälp av 
statsbidrag, vilket gör att den posten jämnas ut först i slutet av året. 

Kostnader för skolskjutsar kommer med all sannolikhet att öka. Ny avtalsförhandling 
inför 2023 är på gång. 

Orsakerna till det prognostiserade underskottet på sju miljoner kronor är framför allt 
skolstrukturen, placeringar i andra kommuner och att elever som är i behov av särskilt 
stöd har ökat. 
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Serviceutskottet 

Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för april månad 
2022.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med april 27 916

Redovisning till och med april 24 655

Avvikelse till och med april 3 261 

Procent av budget 88,3 %

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Uppdrag att ta fram förslag till ersättningslokaler för Pillret.
 Diskussion om framtida el-upphandling tillsammans med Arvika. 
 Diverse möten med entreprenörer som vill ha omförhandling av avtal på grund 

av ökade kostnader. 
 Styrgruppsmöte Violen. 
 Ledarutveckling. 
 Bostads- och skolfrågor med anledning av framtida mottagande av 

krigsflyktingar från Ukraina. 
 Uppföljningsmöte från 2021 av Arbetsmiljöverket samt deras intryck från årets 

inspektion gällande SAM (systematiskt miljöarbete).
 Möte med tullen – ser på möjligheterna för utveckling av tullverksamheten 

inom befintligt område alternativt nyetablering på kommunal mark.
 Möte med privat fastighetsägare som önskar bygga övernattningsstug(or) nära 

Östervallskog. Utgångspunkten är att ärendet kan hanteras genom bygglov. 
 Skogen värderad inom området för polisstationen – Statsbygg önskar fortsatt 

förvärva aktuell mark med skog bevarad. 
 Tidigare inskrivet arrendeavtal (1992) med Eda GK är avslutat.

Teknik i Väst AB

 Budgetarbete investeringar 2023–2025.
 Vårsopning av gator och gång- och cykelvägar.
 Diverse möten med entreprenörer om önskemål om omförhandling av avtal 

orsakat av ökade bränslepriser i samband med kriget i Ukraina.
 Hittills har 537 matavfallsabonnemang startats
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Kost

 Ordinarie verksamhet, ingen avvikelse.

Räddningstjänsten

 Räddningstjänstens verksamhet bedrivs i linje med budget.
 Personalsituationen är ansträngd.
 Nytt avtal för deltidsbrandmän, RIB 22, är framförhandlat på centralnivå.
 Säkerhetssamordningen bevakar utvecklingen kring kriget i Ukraina i särskild 

organisation.
 De ekonomiska konsekvenserna av ett forcerat återuppbyggande av 

totalförsvaret förväntas klarna i anslutning till vårändringsbudgeten.

Arbete och integration

 Analys av samverkan mellan IFO och arbete/integration har skett via externa 
medel. 

 Planering feriepraktik. Relativt få ansökningar.
 Statsbidrag för ytterligare sommarjobb för unga. Arbete pågår med liknande 

upplägg som 2021.
 Ukraina: Ledig kapacitet anmälts till migrationsverket.

Fritid och kultur

 Utredning om kommunala badplatser och motion om simskolan.
 Budget 2023, drift/investering.
 Föreningsbidrag, beslut/utbetalning.
 Möte i Folkhälsorådet samt dess arbetsgrupp.
 Nätverksträff, fritids- och kulturchefer.
 Föreningsmöten/kontakter, Eda Ryttarförening – driftsfrågor och Eda 

Idrottsförening - fotbollsskola

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 protokoll 2022-05-09 § 62
Bildningsutskottets protokoll 2022-05-11 § 26
Serviceutskottets protokoll 2022-05-12 § 44
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Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 40639SE



Sida 10 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-01

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 118 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för april månad 2022 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
april 2022. Miljö- och byggchefen informerar om att ekonomin ligger inom 
budgetram. Vad gäller verksamhetsuppföljningen informerade miljö- och byggchefen 
bland annat om följande:

Miljöskydd: 

 Kontroll av 17 bilverkstäder är utskickad. 
 Inventering av 14 bilverkstäder är utskickad. 
 Klagomål om pir. 
 Uppföljning av klagomålsärende om nedskräpad tomt. 
 Remisser Norma gällande nytt tillstånd för utökad produktion. 
 Vattenverksamhet, remiss om byte av vägtrumma samt vattenuttag 
 Genomgång med samhällsplaneraren gällande planprocessen för ökad 

förståelse gällande miljö- och byggs roll i planärenden.

Avlopp:

 Fem ansökningar om enskilt avlopp har inkommit. 
 Upplärning på avloppsområdet pågår. 
 Bedömning av inkomna enkäter inom ramen för avloppsinvesteringen pågår.

Hälsoskydd:

 Granskning och utskick av kontrollrapporter och avgiftsbeslut kroppsvårdare.
 Påbörjad granskning av skola/förskola. 
 Påbörjad framtagande av kontroll av stickande/skärande verksamheter. 
 Inkomna klagomål om: eldning, kajor, buller från järnvägen, nedskräpning i 

älven.
 Ärende till skadedjursskytt.
 Anmälan om kompostering.
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Livsmedel: 

 Avregistrering av restauranger. 
 Kontroll av allergener på samtliga restauranger, caféer, gatukök och pizzerior.
 Information om nytt kött-trading bolag. 

Alkoholtillsyn och Folköl: 

 Inre tillsyn avseende vandel och ekonomisk skötsamhet pågår. 
 Tillfälliga utredningar. 
 En del kunskapsprov har gjorts/kommer att göras. 
 Handläggarträff. 
 Taxan gällande alkohol och tobak ska revideras så tobaksfria nikotinprodukter 

kommer med. 

Tobak E-cigg: 

 14 besök utifrån ”Tillsynen” är gjorda i kommunen. 
 Upplysningar om oegentligheter, vilket utmynnade i ett tillsynsbesök 

tillsammans med hälsoskydd. Resultatet blev att felmärkt e-juice såldes, vilket 
medför att åtgärder måste vidtas. 

 Ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter planeras att införas 1 augusti. Den 
nya lagen kräver nytt reglemente, ny taxa, ny delegationsordning, nya riktlinjer 
samt ny tillsynsplan.

Bygglov och Tillsyn:

 Sotab har påpekat vikten av uppföljning av de förelägganden som finns på 
flertalet imkanaler i befintliga verksamheter. Planering av åtgärder för att 
komma till rätta med brandfarliga konstruktioner. Delstartbesked har lämnats 
in där bygglov beviljats för servicebyggnad/padelbana. 

 Byggavdelningen har haft ett första ”Lära-känna möte” med byggavdelningen 
från andra kommuner, detta för ett bättre samarbete. 

 Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut om bygglov för solpaneler baserat på 
att åtgärden ej var bygglovspliktig. Inget överklagande kommer ske. 

 Deltagit i endagsutbildningen ”Byggnadsinspektör-förvandla teori till 
verklighet”.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 2022-04-25 § 36
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Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 119 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2021:385

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för april månad 2022 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöd
Ekonomichef Johan Örnberg redovisar det ekonomiska läget efter april 2022 för 
respektive område. Resultatet visar en negativ avvikelse på 3 357 000 kronor efter 
april 2022. 

Avvikelser beror framför allt på hög sjukfrånvaro och ökade insatser inom hemvården 
och LSS/Socialpsykiatri. För närvarande har verksamheten åtta lediga lägenheter på 
seniorboende i Åmotfors, medan det är fullbelagt i Koppom och Charlottenberg. 
Projektmedel som verksamheten har sökt men inte fått bekräftat är inte med i 
redovisningen, varför negativa avvikelser under april inte nödvändigtvis blir så stora i 
förhållande till helårsprognosen. 

I diskussionen om god ekonomisk hushållning lyfts frågan om ökad personaltäthet 
inom särskilt boende, vilket beräknas ge en besparing gentemot att verksamheten 
sätter in övertid och vikarier. Verksamhetschef får i uppdrag att ta fram ett konkret 
förslag på ökad personaltäthet till socialnämndens sammanträde i juni.

Ny prognos för helåret ska göras efter maj och presenteras vid socialnämnden i juni 
2022.

Individ- och familjeomsorgen
Ekonom Johan Örnberg redovisar det ekonomiska läget efter april 2022. Resultatet 
visar en positiv avvikelse på 136 000 kronor. Budgeten är fördelad på tre olika 
verksamheter. Verksamhetschef visar ett plus på 274 000 kronor. Barnenheten ett 
minus på 146 000 kronor och vuxen ett plus på 8 000 kronor. 

Verksamheten ligger inom budgetram för tillfället och prognosen är att budgeten 
kommer att hålla året ut. Ny prognos för helåret ska göras efter maj och presenteras 
vid socialnämnden i juni 2022.
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Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2022-05-11 § 94
Socialnämndens protokoll 2022-05-11 § 98

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 120 Utökning av investeringsram samt rätt att teckna 
avtal för demensboende
Diarienummer: KS/2019:216

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslut i ärendet tas vid kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 15 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att upphandla entreprenör för till- och 
ombyggnationen av fastigheten Violen 1. Avtal enligt LOU för 
samverkansentreprenad skrevs 2021-09-02. Under Fas 1 har underentreprenörer 
upphandlats och utredningar, samband, flöden ytor, ritningar och projektering 
genomförts.

Avtal har skrivits för etapp 1 och etablering, parkeringsytor och förberedande åtgärder 
för tillfälliga entréer är under arbete. Startbesked är också beviljat för etapp 1 från 
myndighetsavdelningen. Fler partneringunderentreprenörer är under upphandling och 
avtal är på väg att undertecknas med totalentreprenören. Etapp 2 och 3 består av en ny 
undercentral, ny och anpassad godsmottagning, samt anpassning av lokaler till region, 
Eda Bostadsbolag städ- och tvättavdelning, kontor till sköterskor, ytterligare 
avdelning med demenslägenheter, ny ventilation inklusive kyla, och ny utemiljö.

Det är stor brist på demensboende i Eda kommun och behovet är stort i vård och 
omsorg. Kommunstyrelsen har diskuterat behovet av ett framtida centraliserat 
demensboende enligt inriktningsbeslut som tagits i demensutredningen. Projektet 
kommer att genomföras under flera år, till och med 2024 i en samverkansentreprenad. 
Projektet omfattar etapp 1–3 vilket innebär två demensavdelningar om åtta platser 
vardera, ny huvudentré, samlingssal för trygghetsboende, omklädningsrum för 
personal, grupprum och samlingssal, godsmottagning, rum för avlidna och 
visningsrum, samt lokaler för fysioterapin, tandvård, sjuksköterskor hemtjänst, tvätt 
med personalutrymmen med mera. Därtill tillkommer ny ventilation med kyla samt 
sprinkler i befintliga demensavdelningar. Utöver detta tillskapas en ny undercentral 
(värme, tappvarmvatten) bergvärme samt ny transformator och el-central och 
ventilationsanläggningar, för att möjliggöra en rivning av gamla panncentralen i 
framtiden för etapp 4 med flera.

I ett tidigt skede 2021, inför upphandling, togs det fram schablonkostnader för 
projektet som uppgick till 122 miljoner. Efter en noggrann projektering i samverkan 
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med flera verksamheter och historiskt sett stora prisökningar på marknaden, har en ny 
totalkostnad för projektet tagits fram som i dagsläget uppgår till 170 miljoner. Detta 
medför en utökad investeringsram med 48 miljoner.

Protokollsanteckning
Hans Nilsson (Hela Edas Lista) aviserar att han vill ha en protokollsanteckning till 
ärendet. Vid justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit. 

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokoll 2022-05-12 § 45
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-05-04
Bilaga kv Violen – LCC beräkning bergvärme

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Kommunchef
För åtgärd
Verksamhetschef / Projektledare
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§ 121 Budget och verksamhetsplanering 2023-2025 
samt strategisk plan
Diarienummer: KS/2022:11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Upprättad resultaträkning för 2023–2025, 8 570 invånare, fastställs inklusive 
tilldelning till kommunstyrelsen med den totala summan 20 006 tkr, utöver 
förvaltningens förutsättningar som redovisas nedan. Detta fördelas enligt 
följande:

- Vård och stöd, demens 2 100 
- Samhällsbyggnad, drift demens 200 
- Ökade pensionskostnader 8 000 
- Bildning 7 900 
- Samhällsbyggnad, controller 600 
- Individ- och familjeomsorgen (IFO) 500 
- Vård och stöd 800 
- Kommunledningsstaben - 94 
- Totalt (tkr)  20 006

Resultaträkning 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -595 545 -610 945 -624 045

Kommunledningsstaben -40 625 -40 625 -40 625

Bildning -241 785 -241 785 -241 785

Samhällsbyggnad & service -57 733 -57 933 -57 933

Myndighetsnämnd -3 599 -3 599 -3 599

Socialnämnd -232 044 -236 244 -238 344

Lönekostnadsökningar -19 759 -30 759 -41 759

Kommunstyrelsens nettokostnader -595 545 -610 945 -624 045

Internränta 5 542 5 542 5 542

Pensioner -15 400 -15 400 -15 400
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Verksamheternas nettokostnader -605 403 -620 803 -633 903

Skatteintäkter, genom statsbidrag 612 590 629 888 641 477

Finansnetto 2 000 2 000 2 000

Resultat före extraordinära poster 9 187 11 085 9 574

Årets resultat 9 187 11 085 9 574

2. Upprättad investeringsbudget för 2023 fastställs: 

Investeringar, ramar och enskilda objekt 2023

Investeringsram Gata/Park 7 450

Investeringsram Fastighet 15 200

Investeringsram Räddningstjänst 1 200

Investeringsram Kostsektionen 600

Investeringsram Bildning 700

Investeringsram Socialnämnden 500

Säker busshållplats Gärdesskolan 4 000

Omklädningsrum Gränshallen 6 000

Sorteringsrum/återvinningsrum 5 000

Summa 40 650

Skogsborg 8 LSS 17 000

Summa 17 000

Investeringsram VA 13 400

Investeringsram Renhållning 900

Summa VA/Renhållning 14 300

Summa investeringar 71 950
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Sammanfattning av ärendet
Vid budgetberedningens sammanträde 2022-05-02 § 64 redovisar kommunchefen en 
omvärldsanalys samt plan och förutsättningar för 2023-2025. Respektive verksamhet 
redovisade sitt behov och möjligheter till besparingar. Förvaltningen redovisade behov 
och förslag på besparingar samt en resultaträkning med vissa justeringar. 
Ekonomiavdelningen redovisade med stöd av detta en resultaträkning samt 
investeringsbudget för 2023.

Budgetberedningen förslår kommunstyrelsen att fastställa upprättad resultaträkning 
inklusive tilldelning till kommunstyrelsen med den totala summan 20 006 tkr fördelat 
enligt budgetberedningens förslag samt att fastställa upprättad investeringsbudget för 
2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL) yrkar bifall till budgetberedningens förslag efter revideringen 
att Skogsborg 8 LSS får en egen rad i upprättat förslag på investeringsbudget 2023:

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Upprättad resultaträkning för 2023–2025, 8 570 invånare, fastställs inklusive 
tilldelning till kommunstyrelsen med den totala summan 20 006 tkr, utöver 
förvaltningens förutsättningar som redovisas nedan. Detta fördelas enligt 
följande:

- Vård och stöd, demens 2 100 
- Samhällsbyggnad, drift demens 200 
- Ökade pensionskostnader 8 000 
- Bildning 7 900 
- Samhällsbyggnad, controller 600 
- Individ- och familjeomsorgen (IFO) 500 
- Vård och stöd 800 
- Kommunledningsstaben - 94 
- Totalt (tkr)  20 006

Resultaträkning 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -595 545 -610 945 -624 045

Kommunledningsstaben -40 625 -40 625 -40 625

Bildning -241 785 -241 785 -241 785
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Samhällsbyggnad & service -57 733 -57 933 -57 933

Myndighetsnämnd -3 599 -3 599 -3 599

Socialnämnd -232 044 -236 244 -238 344

Lönekostnadsökningar -19 759 -30 759 -41 759

Kommunstyrelsens nettokostnader -595 545 -610 945 -624 045

Internränta 5 542 5 542 5 542

Pensioner -15 400 -15 400 -15 400

Verksamheternas nettokostnader -605 403 -620 803 -633 903

Skatteintäkter, genom statsbidrag 612 590 629 888 641 477

Finansnetto 2 000 2 000 2 000

Resultat före extraordinära poster 9 187 11 085 9 574

Årets resultat 9 187 11 085 9 574

2. Upprättad investeringsbudget för 2023 fastställs: 

Investeringar, ramar och enskilda objekt 2023

Investeringsram Gata/Park 7 450

Investeringsram Fastighet 15 200

Investeringsram Räddningstjänst 1 200

Investeringsram Kostsektionen 600

Investeringsram Bildning 700

Investeringsram Socialnämnden 500

Säker busshållplats Gärdesskolan 4 000

Omklädningsrum Gränshallen 6 000

Sorteringsrum/återvinningsrum 5 000

Summa 40 650

Skogsborg 8 LSS 17 000
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Summa 17 000

Investeringsram VA 13 400

Investeringsram Renhållning 900

Summa VA/Renhållning 14 300

Summa investeringar 71 950

Beslut enligt förslaget då inget motförslag ställdes.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets/Budgetberedningens protokoll 2022-05-02 § 64

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef vård och stöd
Miljö- och byggchef
Kommunchef
För åtgärd
Ekonomichef
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§ 122 Samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning
Diarienummer: KS/2022:166

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Region Värmland och samtliga kommuner i 
Värmlands län enligt bilagda förslag. Skolchef får i uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka 
gällande statsbidragsansökningar för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Genom 
detta avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs 
gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna som innebär att länets 
kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud. Motsvarande 
frisöksavtal finns sedan tidigare vad gäller ungdomsgymnasiet. Karlstads kommun 
ansvarar för att förvalta detta samverkansavtal i enlighet med avtalets avsikter.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokoll 2022-05-11 § 29
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-05-04
Förslag till Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef
Folkuniversitetet i Eda
För åtgärd
Karlstads kommun, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
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§ 123 Revisionsgranskning av likvärdig skola
Diarienummer: KS/2022:85

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande förslag till kommunrevisionen:

- att i arbetet med budget 2023 och framåt analysera behovet av resurstilldelning 
utifrån uppdraget i skollagen. 

- att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att se över hur befintliga 
resurser fördelas utifrån ett likvärdighetsperspektiv samt att tillse att elever i 
behov av särskilt stöd får adekvat stöd. 

- att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med aktiv kompetensförsörjning 
inom Bildning och se över möjligheterna att upprätta en heltäckande 
kompetensförsörjningsplan.

- att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt skollagen och att koppla detta 
tydligare till budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen gav i slutet av 2021 i uppdrag åt KPMG att granska skolan i Eda 
ur ett likvärdighetsperspektiv. Revisionen genomfördes i huvudsak under januari 
2022, och en rapport delgavs kommunen 2022-02-22. Denna granskningsrapport 
avslutades med fyra rekommendationer till kommunstyrelsen. Utifrån dessa har 
ovanstående förslag till beslut tagits fram. 

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokoll 2022-05-11 § 27
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-05-04
Revisionsrapport KPMG 2022-02-11

Beslutet skickas till
För kännedom
KPMG
Ekonomichef
För åtgärd
Skolchef
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§ 124 Kommunstyrelsens prövning av Eda Energi ABs 
verksamhet 2021
Diarienummer: KS/2021:28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB under 
2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, ska kommunala bolag årligen granskas för att 
säkerställa att verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Reglerna för prövning av de 
kommunala bolagens verksamhet finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04 § 93
Granskningsrapport för år 2021 – Eda Energi AB
Årsredovisning 2021 Eda Energi AB
Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18; 2021-03-15; 2021-05-04; 2021-05-27; 2021-
08-25; 2021-09-16; 2021-12-16
Eda Energi ABs protokoll från bolagsstämma 2021-05-27
Revisionsberättelse Eda Energi AB 2021
Protokollsutdrag 2021-12-16 § 66 Fastställa budget för 2022
Affärsplan Eda Energi AB 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Energi AB
Kommunfullmäktige
För åtgärd
-
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§ 125 Kommunstyrelsens prövning av Eda Bostad ABs 
verksamhet 2021
Diarienummer: KS/2021:27

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Eda Bostads AB under 
2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, ska kommunala bolag årligen granskas för att 
säkerställa att verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Reglerna för prövning av de 
kommunala bolagens verksamhet finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04 § 94
Granskningsrapport för år 2021 – Eda Bostads AB
Årsredovisning 2021 Eda Bostads AB
Eda Bostads ABs protokoll 2021-01-27; 2021-03-03; 2021-05-26; 2021-09-22; 2021-
12-21
Eda Bostads ABs protokoll från bolagsstämma 2021-05-26

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB
Kommunfullmäktige
För åtgärd
-
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§ 126 Kommunstyrelsens prövning av Teknik i Väst 
ABs verksamhet 2021
Diarienummer: KS/2021:30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Teknik i Väst AB under 
2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, ska kommunala bolag årligen granskas för att 
säkerställa att verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Reglerna för prövning av de 
kommunala bolagens verksamhet finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04 § 95
Granskningsrapport för år 2021 – Teknik i Väst AB
Årsredovisning 2021 Teknik i Väst AB
Teknik i Väst ABs protokoll 2021-03-02; 2021-03-22; 2021-05-24; 2021-09-27; 
2021-11-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Teknik i Väst AB
Kommunfullmäktige
För åtgärd
-
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§ 127 Kommunstyrelsens prövning av Valfjället 
Skicenter ABs verksamhet 2021
Diarienummer: KS/2021:29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Valfjället Skicenter AB 
under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, ska kommunala bolag årligen granskas för att 
säkerställa att verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Reglerna för prövning av de 
kommunala bolagens verksamhet finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04 § 96
Granskningsrapport för år 2021 – Valfjället Skicenter AB
Årsredovisning 2021 Valfjället Skicenter AB
Valfjället Skicenter ABs protokoll 2021-04-06; 2021-04-23; 2021-05-28; 2021-09-10

Beslutet skickas till
För kännedom
Valfjället Skicenter AB
Kommunfullmäktige
För åtgärd
-
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§ 128 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 1
Diarienummer: KS/2022:182

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapport/information avseende ej verkställda beslut 
inom tre månader för kvartal 1, 2022. Rapporten lämnas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande 
beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera 
detsamma. 

Under första kvartalet 2022 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun fyra 
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. 

Fördelat enligt nedanstående: 

LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning 4 st. 

Rapporter för kvartal 1 2022 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2022-05-11 § 96
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-05-04

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Sara Lundgren 
Yvonne Andersson Gran
För åtgärd
-
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§ 129 Revidering av valnämndens reglemente
Diarienummer: KS/2022:200

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat 
reglemente för valnämnden. Tidigare reglemente, beslutad 2020-04-21 § 57, ersätts.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens reglemente behöver revideras då det inte längre är personuppgiftslagen 
som nämnden behöver förhålla sig till. Föreslagen text är istället 
dataskyddsförordningen. En redaktionell ändring är också med, från 7 ledamöter till 
att det står utskrivet med bokstäver, sju ledamöter.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2022-05-12 § 18
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-03

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 130 Redovisning av obesvarade motioner
Diarienummer: KS/2022:195

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse följande motioner obesvarade 
2022-06-15: 

 KS/2020:330 - Motion om SMARTIS för äldre – aktiviteter på våra särskilda 
boenden – Handläggs inom vård och stöd

 KS/2022:61 - Motion - Upphäv Eda kommuns vindbruksplan – Handläggs i 
allmänna utskottet

 KS/2022:70 - Motion -   Att Eda kommun med Tull, Polis och Region 
uppvaktar berörd myndighet med krav att resandetåg stannar vid 
gränsstationen för av- och påstigande – Handläggs inom 
kommunledningsstaben

 KS/2022:71 - Motion - Att Eda kommun avsätter eller öronmärker en viss 
summa för direkt trivselhöjande åtgärder på landsbygden – Handläggs inom 
kommunledningsstaben

 KS/2022:111 - Motion - Utökad simskola med undervisning i Köla, Koppom 
och Åmotfors samt badbussar från tätorterna till simskolorna – Handläggs 
inom bildning och samhällsbyggnad

 KS/2022:117 - Motion - Att valfriheten att lämna avfall för glesbygd samt 
sophämtning för sommarstugor ska gälla i Eda kommun samt att dessa ska 
befrias från avgifter – Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2022:153 - Motion - Prioritera byggande av multiplan i Åmotfors – 
Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2022:160 - Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att sälja de 
byggnader man inte har behov samt överför vinst för underhåll – Handläggs 
inom samhällsbyggnad

 KS/2022:161 - Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att omfördela 
medel för att skyndsamt genomföra de åtgärder som bifallits i motioner samt 
säkerställer att framtida motioner som bifalles av kommunfullmäktige lämnas 
för vidare handläggning i budgetberedningen – Handläggs inom 
kommunledningsstaben

 KS/2022:162 - Motion - Att Eda kommun omfördelar medel för att snabbt 
genomföra överhängande åtgärder på kulturhistoriska byggnader, att Eda 
kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att långsiktigt underhålla 
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byggnader och grönområden samt undersöker om det finns regionala och 
statliga stöd för underhåll och renovering – Handläggs inom samhällsbyggnad

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-23

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Kommunchef
För åtgärd
-
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§ 131 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2022:194

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser följande medborgarförslag obesvarade 2022-06-15:

 KS/2020:133 - Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans skolgård -
Handläggs inom bildning

 KS/2020:253 - Medborgarförslag om att andra aktörer bör sköta tvätt och städ 
inom vården - Handläggs inom vård och stöd

 KS/2020:315 - Medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör –
Handläggs inom vård och stöd

 KS/2022:118 - Medborgarförslag - Staket eller planterad häck mellan 
Badstuggatan och väg 177 - Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2022:130 - Medborgarförslag - Att kommunen står för kostnad för grus 
som behövs för att återställa banvallen norr om Vadjungen till ett mer 
framkomligt och tryggare tillstånd - Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2022:180 Medborgarförslag – Avveckla kommunens samtliga farthinder - 
Handläggas inom samhällsbyggnad

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 33.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-23

När ärendet är behandlar i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Kommunchef
För åtgärd
-
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§ 132 Årlig uppföljning av Lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, år 2021
Diarienummer: KS/2022:94

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Eda kommuns uppföljning av Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
som skickats in till Länsstyrelsen och MSB (Myndigheter för samhällsskydd och 
beredskap) avseende år 2021.

Svaren avser uppföljning av Eda kommuns tillämpning av LSO och LEH. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO), ska en årlig uppföljning göras av verksamheterna. 
Uppföljningarna skickas in och sammanställs av Länsstyrelsen i Värmland som 
rapporterar vidare till Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med uppföljningen är att skapa en översiktlig regional och nationell bild över 
kommunernas verksamhet inom området samt ge stöd till Länsstyrelsen i deras 
fördjupande uppföljningsarbete.

Uppföljningen utgör även en del av den årliga nationella uppföljning som MSB 
genomför enligt sin instruktion och som rapporteras till Regeringen. Detta för att 
säkerställa att kommunerna får effekt av de tilldelade statliga bidragen för 
krisberedskap och civilt försvar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2022-05-09
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
Räddningschef
Säkerhetssamordnare
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För åtgärd
-
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§ 133 Information
Diarienummer: KS/2022:14

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande: 

- Läget i Ukraina: mycket begränsade ryska framgångar samtidigt som Ukraina 
tillförs alltmer modern utrustning som tekniskt än överlägsen den till stor del 
gamla utrustning som landet har sedan tidigare. Enligt uppgifter från UNHCR 
har ca 6,8 miljoner ukrainare flytt landet. 

- Gränserådet: vad gäller det nordiska skatteavtalet finns det önskemål om att ta 
bort gränsgångaravtalet. Aktuella frågor är vidare hur distansoberoende arbete 
ska hanteras, att det råder olika regler i Norden för underhållsbidrag och att det 
behövs gränsöverskridande lösningar kring e-legitimation och kreditvärdighet. 

- Svenskt näringsliv besökte allmänna utskottet under förmiddagen den 1 juni 
2022. 

- Kommunchef har blivit intervjuad av Sveriges radio gällande frågan om 
heltidsarbete i kommunen. 

- Stadskontoret, som analyserar statens styrning av kommuner och regioner, har 
granskat effekterna av riktade statsbidrag, vilket bland annat innebär 
administrativa kostnader i kommunsektorn. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 40639SE



Sida 36 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-01

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 134 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:159

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-04-26 – 2022-05-23:

- Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-27 § 59 Prövning om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder

- Folkhälsorådets protokoll 2022-04-26
- Leader Växtlust Värmland protokoll från årsmöte 2022-04-27
- Hjälpmedelsnämnden protokoll 2022-05-12
- Teknik i Väst AB protokoll årsstämma 2022-05-18 
- Sveriges kommuner och regioner (SKR): Begäran om rättsligt 

ställningstagande - kommunalekonomisk utjämning

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 2022-05-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-27 § 59 Prövning om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder
Folkhälsorådets protokoll 2022-04-26
Leader Växtlust Värmland protokoll från årsmöte 2022-04-27
Hjälpmedelsnämnden protokoll 2022-05-12
Teknik i Väst AB protokoll årsstämma 2022-05-18 
Sveriges kommuner och regioner (SKR): Begäran om rättsligt ställningstagande - 
kommunalekonomisk utjämning

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 135 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:181

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-06-01.

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Allmänna utskottet 
2022-05-09 
§ 60 Beslut om särskild sommarersättning för vård och stöd 

Beslut inom kommunledningsstaben 
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Bildningsutskottet 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde bildning
Skolchef IE beslut 2022-05-17 om tre beviljande av skolgång i annan kommun samt 
beslut 2022-05-13 om ett yttrande till Barn- och elevombudet. 

Skolchef IE beslut 2022-04-20 om yttrande om förskoleplats i annan kommun samt 
beslut 2022-04-20 om yttrande om förskola i annan kommun. 

Rektor HL beslut 2022-05-18 om två beslut att utreda signal om kränkande 
behandling på Gunnarsbyskolan.

Serviceutskottet
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Handläggare MJ beslut 2022-05-09 – 2022-05-11 om åtta beslut i adressärende.

Kultursamordnare ACR beslut 2022-05-17 – 2022-05-23 om ett lönebidrag, ett 
arrangemangsbidrag samt fem verksamhetsbidrag.

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 
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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 2022-05-24

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 136 Förslag till politisk organisation
Diarienummer: KS/2021:259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar den parlamentariska gruppens förslag till politisk 
organisation vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning av ärendet
Den parlamentariska gruppen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta 
fram ett förslag till politisk organisation. Efter överläggningar har gruppen kommit 
fram till ett förslag med både nämnder och utskott. Centern vill ha en oförändrad 
organisation, varför det blir två förslag från gruppen.  

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-30
Mötesanteckningar från den parlamentariska gruppens möte 2022-05-05

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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