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§ 138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

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

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet godkände ekonomisk uppföljning för maj månad inom bildnings 
verksamhetsområde. Ekonomen visar att verksamheten har haft en negativ avvikelse i 
maj på cirka 300 000 kronor. Det gäller framför allt grundskolorna, men även 
elevresor och inackorderingstillägg som aviserats sedan tidigare i prognosen.

När det gäller grundskolorna har personalkostnaderna på Gärdesskolan ökat under 
april och maj. Här behöver verksamheten klargöra om det rör sig om en tillfällig 
ökning eller ej. I budgetarbetet har man antagit att personalkostnaderna ska vara något 
lägre under hösten jämfört med våren. Gunnarsbyskolan och Hierneskolan visar 
fortfarande ett underskott gentemot budget och även här gäller det personalkostnader.

Inom förskoleverksamheten är det rektorsområdet Adolfsfors/Droppen/Duvan som är 
den stora utmaningen. Personalkostnaderna för Solrosen/Hjorten har ökat något i maj. 
Verksamheten köper in vuxenutbildning för cirka 650 000 kronor per månad. Det 
behöver klargöras hur stor del av detta som rör utbildningar där det finns en 
bidragsfinansiering för kommunens del.

Ekonomen gav också några kommentarer angående statsbidrag: Kostnader för insatser 
kopplade till bidraget för likvärdig skola, cirka 7,3 miljoner kronor, ser ut att ligga i 
fas. Vad gäller bidragen ”Skapande skola” samt ”Musik och kulturskola” finns fortsatt 
en del medel kvar för läsåret 2021/22. Det är oklart om vi kan föra med oss eventuellt 
kvarvarande medel till kommande läsår. Inom förskoleverksamheten finns två större 
bidrag på sammanlagt cirka 2,2 miljoner kronor där det i nuläget märkts upp relativt 
lite kostnader. Slutligen finns statsbidraget för Yrkesvux där kommunen fått cirka 2,9 
miljoner kronor, i nuläget inte intäktsfört någon del av detta.

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för maj månad 
2022. 

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal) 

Budget till och med maj 16 063 

Redovisning till och med maj 16 442 
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Avvikelse till och med maj - 378 

Procent av budget 102,4%

Serviceutskottet
Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisade för serviceutskottet de 
ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)
Budget till och med april 30 282

Redovisning till och med april 26 296

Avvikelse till och med april  3 986

Procent av budget 86,8 %

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Möte med Trafikverket Göteborg om detaljplan Morast handelsplats och dess 
trafiklösning. 

 Eda hade besök av Värmlands gatuchefer den 5/5 och de gjorde ett studiebesök 
till vårt nyrenoverad fredsmonoment vid Morokulien.

 Diverse möten med entreprenörer och deras önskan 
om bränsleprisjustering pågående ökade bränslepriser. 

 Diverse möten med Eidskog angående iordningställande 
av Morokulien infocenter och den kommande inflyttningen av den norska 
polisens verksamhet. 

 Styrgruppsmöte Kv Violen. 
 Möte med länsstyrelsen om den regionala bostadsmarknadsanalysen. Denna 

ska lämnas in till Boverket den 15/6.
 Fortsatt arbete tillsammans med upphandlingsavdelningen gällande kommande 

el upphandling. 
 Drönarflygning (filmer) två av våra planlagda industrifastigheter – gratis 

genom projekt SiteFinder som Business Värmland driver. 
 Uppstartsmöte med geotekniker ang. uppföljning av befintliga översiktlig 

stabilitetskartering – planerar genomföra fältstudier av potentiella riskområden 
under sommaren. 

 Klimatanpassningsrappotering till länsstyrelsen genomfört i samarbete med 
Miljö- och bygg, Säkerhetssamordningen & Teknik i Väst.

Teknik i Väst AB
 Gatuchefsträff Värmland 5/5 med studiebesök på nyrenoverade 

fredsmonumentet i Morokulien.
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 Sandupptagning och sopning efter vintern klar. 
 Småhus och mindre flerfamiljshus i Charlottenberg har fått erbjudande om 

sortering av matavfall. Utbyte av kärl har påbörjats. 

Kost
 Livsmedelspriserna höjdes ytterligare 9% i maj. Har justerat höstmatsdelen 

och tagit bort de dyraste rätterna och ersatt med goda billigare rätter.

Räddningstjänsten
 Bemanningssituation i Charlottenberg. På grund av oförutsedda avhopp så 

kommer bemanningen under sommaren ligga på 1+3. En "plantskola" med 
förhoppningsvis fyra deltagare från Charlottenberg genomförs 
innan sommaren så att dessa kan medfölja vid larm och känna på arbetet som 
brandman. 

 Arbetsmiljön på stationen i Koppom förbättras utifrån att lägenheten blivit 
tillgänglig. 

 Nytt centralt avtal för våra deltidsbrandmän, RIB 22. Arbetet pågår med att ta 
fram underlag på lokal nivå utifrån detta.

Arbete och integration
 Samverkansdialog med Arbetsförmedlingen och dess leverantörer i Karlstad
 Besök i Årjäng, samverkan. 
 Arbetsmarknadsprojekt inom Interreg, förstudie - ARKO går in med medel 

om det blir ett huvudprojekt. Ideella föreningen Civilisationen 
blir projektägare. 

 Diskussioner lokalvård och övrig skötsel Morokulien med EBAB.

Fritid och kultur
 Ett överklagande till Förvaltningsrätten angående beslutet om driften av 

kommunala badplatser. 
 Utredning, motion om utökad simskola
 Utredning, utomhusrink Gunnarsbyskolan
 Utredning, multiplan Gärdesskolan
 Föreningsbidrag, beslut/utbetalning
 Arrangemang, Träffs o Trivs I Eda, EdaTrampet, EdaStolpen och Kulturjakten
 Möte med Arvika kommun.
 Möte RF/SISU Värmland, planering föreningsträffar - hösten
 Möten i arbetsgruppen Gärdesskolan/ Gärdeshallen
 Personal, APT, rekrytering folkhälsosamordnare och avslutningsträff för 2 

medarbetare.  
 Föreningsmöten/kontakter. 
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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
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-09 § 53

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 72
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben, maj 2022 2022-06-02
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-06-08 § 31

Ekonomisk uppföljning bildning maj 2022-06-01

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

För åtgärd
-
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§ 139 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter maj månad 2022 samt prognos för helåret efter maj 
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöd
Ekonomichefen redovisade för socialnämnden det ekonomiska läget efter maj 2022 
för respektive område. Resultatet visar en negativ avvikelse på 4 230 000 kronor efter 
maj 2022. 

Ekonomichef redovisade även en ny prognos för helåret, som visar ett negativt resultat 
för helåret på 3 830 000 kr. Efter att prognosen färdigställts inkom ett statsbidrag på 
1 200 000 kr, vilket ger ett negativt resultat för helåret på 2 630 000 kr. Ytterligare ett 
statsbidrag (äldreomsorgslyftet) inväntas, i övrigt är statsbidragen utfördelade. 

Individ- och familjeomsorg
Ekonomichefen redovisade det ekonomiska läget efter maj 2022. Resultatet visar en 
positiv avvikelse på 379 000 kronor. Budgeten är fördelad på tre olika verksamheter. 
Verksamhetschef visar ett plus på 555 000 kronor. Barnenheten ett minus på 335 000 
kronor och vuxen ett plus på 159 000 kronor. 

En ny prognos för helåret har gjorts efter maj, som visar ett positivt resultat på 
2 655 000 kronor.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 108

Socialnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 118

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

För åtgärd
-
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§ 140 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

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

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen redovisade för myndighetsnämnden de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal)
Budget till och med maj 1 770,9

Redovisning till och med maj 2 604,4

Avvikelse till och med maj - 833,5

Procent av budget 147%

Verksamhetsuppföljning
Miljöskydd

 Ett klagomål angående omledning av avloppsspillvatten.
 En förfrågan om mellanlagring av trädgårdsavfall.
 Information om att kommunen/TiVAB eventuellt vill använda biodammen i 

tallmon för slutpolering.
 Beslut om avslut samt debitering i ett ärende gällande asfalten.
 Informationsmöte avseende deponigas samt lakvattenhantering Lunden.
 Information om användning av avfall för anläggningsändamål i två platser.

Avlopp
 Fortsatt arbete med slutrapportering av LOVA.
 Sju avloppstillstånd beviljade.
 Ett platsbesök.

Hälsoskydd
 Fem registrerade komposter.

Livsmedel
 Länsträff.
 FörRätt demo e-tjänst för registreringar.
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 Klagomål – avsaknad av personal WC, avfallshantering
 Kontroll av en förskola och en restaurang.
 Registrering av restauranger.
 Skrivelse angående matavfallshantering.
 Kontroll av vattenverk tillsammans med Karlstad.

Miljöövervakning, LONA 
 Luftrapportering – objektiv skattning av luftkvalitén i kommunen genomförs. 

Kommunen är skyldig att minst göra en objektiv skattning av kommunens 
luftkvalitet varje år för att uppskatta om värden ligger under satta gränsvärden. 
Rapporten ska skickas in senast den 15 juni varje år.

Bygglov o Tillsyn
 Inkanal på en restaurang är ombyggd och godkänd enligt kontrollplan. 

Förhoppning finns att fler verksamheter ska kunna uppfylla regelverket och 
brandkraven samt att vi har en tydligare arbetsrutin i denna typ av ärenden.

 Många bygglov och anmälningar kommer in samt flera ärenden som söker 
start- och slutbesked.

 Beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus har upphävts av 
Länsstyrelsen. Beslutet överklagades av sökanden och överklagandet har nu 
avslagits från Mark- och Miljödomstolen. Sökanden har ej överklagat till 
Mark- och Miljödomstolen.

 Överklagande till Länsstyrelsen gällande: Beslut om åtgärdsföreläggande för 
olovlig åtgärd; Beslut om avslag för strandskyddsdispens för nybyggnation av 
bostadshus; och Beslut om negativt förhandsbesked.

 Padelbanan i Valfjället har tagit i bruk efter slutbesked. Ärende avseende 
byggsanktionsavgift kommer påbörjas.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-06-20

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

För åtgärd
-
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§ 141 Svar på revisorernas granskning av 
årsredovisning 2021
Diarienummer: KS/2022:142

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige dela revisorernas slutsatser som 
framkommit i revisorernas granskning av kommunkoncernens årsredovisning 2021. 
Kommunledningsstaben håller också med revisorernas påpekande om att det finns ett 
förbättringsarbete för kommunen att göra med de verksamhetsmässiga målen kopplat 
till god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Revisorernas uppdrag är att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunledningsstaben har tagit del av revisionsrapporten och föreslår att följande 
svar delges revisorerna: Kommunstyrelsen delar revisorernas slutsatser som 
framkommit i granskningen av årsredovisning 2021. Kommunledningsstaben håller 
också med revisorernas påpekande om att det finns ett förbättringsarbete för 
kommunen att göra med de verksamhetsmässiga målen kopplat till god ekonomisk 
hushållning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 71
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 61
Revisionsrapport över årsredovisning 2021, 2022-04-08
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, 2022-04-08

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

För åtgärd
-
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§ 142 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut
Diarienummer: KS/2022:198

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen av kommunstyrelsens tagna 
beslut under perioden januari-april 2022 samt ej verkställda beslut och överlämnar 
dem till kommunfullmäktige för kännedom.

Det konstateras att följande av kommunstyrelsens beslut inte är verkställda från 
perioden januari-april 2022:

- 2022-01-12 § 20 (KS/2022:37) Information till ägaren från Eda Energi AB 
(avyttring av panna) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att 
reservoljepannan vid patronen avyttras som reservkraft, på rekommendation 
från bolaget. Arbete pågår.

- 2022-02-09 § 35 (KS/2020:198) Prissättning mark inom fastighet Norra 
Ämterud 1:195 för optionsavtal mellan kommunen och Statsbygg Beslutet 
lyder: Kommunstyrelsen godkänner förslag till prissättning om 65kr/m² för 
fastigheten Norra Ämterud 1:195 och som ska framgå i optionsavtalet som 
kommunen ingår med Statsbygg. En förutsättning för prissättningen är att 
kommunen har rätt att avverka aktuell skog inom markområdet innan 
försäljning, vilket ska framgå i optionsavtalet. Optionsavtalet ska tecknas.

- 2022-03-01 § 50 (KS/2019:216) Avtal för Etapp 1 – Demensboende Beslutet 
lyder: Kommunstyrelsen godkänner rätt att teckna avtal för etapp 1 fas 2. 
Etapp 1 fas 2 består av en ny demensavdelning vilken innefattar åtta 
lägenheter, ny samlingssal för trygghetsboende, ny entré, nya 
omklädningsrum, hygienrum, nya parkeringar samt nya utemiljöer. Arbete 
pågår

- 2022-04-06 § 73 (-) Redovisning av medarbetarundersökning Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen har tagit av del resultatet och redovisningen av 
medarbetarundersökningen. Allmänna utskottet får i uppdrag att arbeta vidare 
med de övergripande punkterna i dialog med arbetsgruppen och fackliga 
organisationer. Arbete pågår.

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

 2021-09-01 § 174 Avtal för Eda Energi AB (KS/2021:328) Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Energi AB och ger 
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förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för bolagets utveckling. 
Processen pågår.

 2021-10-25 § 229 Svar på medborgarförslag - kompletterande matarväg till 
Örnvallenområdet (KS/2021:193) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget gällande kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. 
Samhällsbyggnad fortsätter planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bidrag 
har sökts hos trafikverket för ett målat övergångsställe med vägkuddar som 
fartdämpning, taktila plattor och pollare för synskadade. GC-vägen är idag 
utbyggd för sträckan längs förskolan. När åtgärderna är genomförda 
framkommer effekterna av dessa och därmed avgörs om det behövs fler 
åtgärder eller inte. 

 2021-12-01 § 260 Medfinansiering av Valfjällets slalomklubb (Valfjällets 
SLK) och De Handikappades MF Falkens (Falken) projekt vid Valfjället 
(KS/2021:426) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun 
medfinansierar Valfjällets SLK och Falkens projekt i Valfjället med 75 tkr 
vardera under 2022, 2023 och 2024. Medlen skall i första hand tas från 
projektet Edas Framtid. Beloppen ska betalas ut årligen.

 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.

 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)
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 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 
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.
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4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande 
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. Se svar under punkt 3. 
5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg 
för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.
Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp av 
statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara organisationerna 
behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk ohälsa. Verksamheten 
ser mycket positivt på detta initiativ. I verksamheten har arbete med att 
utveckla användandet av SIP redan påbörjats. I februari 2020 genomfördes 
utbildning i verktyget SIP där deltagare inom flera olika professioner deltog. 
Under hösten kommer utbildning att erbjudas till IFO samt att utbildning 
kommer att ske inom IT-verktyget Cosmic Link 2. I verksamhetsplanen finns 
en ökning av användandet av SIP som en målsättning. Måluppfyllelse kommer 
att följas upp i slutet av 2020.
6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, 
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre 
med psykisk ohälsa. Verksamheten anser att planering och samordning kring 
den enskilde alltid ska ske genom SIP, därefter ska den sedan följas upp i 
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. 

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

 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.

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.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-22
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2022-06-22

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

För åtgärd
-
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§ 143 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
Diarienummer: KS/2022:199

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av återrapporteringen av 
kommunfullmäktiges tagna beslut under perioden januari - april 2022.

Det konstateras att samtliga av kommunfullmäktiges beslut från perioden januari - 
april 2022 är verkställda.

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

 2021-10-25 § 134 Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt arbeta med 
kommunens handikappolitiska program (KS/2021:159) Beslutet lyder: • Ett 
nytt program tas fram, I avvaktan på detta så förslås dessutom att • Pensionärs- 
och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens webbplats • 
Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive 
verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt • I årsredovisningen 
ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts Med detta anses förslaget 
besvarat. Protokoll finns tillgängliga på kommunens webbplats, arbete pågår 
med programmet.

 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 
ständigt med beslutet, för närvarande ska Årjängs kommuns miljö- och 
byggchef stötta Eda kommuns kontorsansvarig på miljö- och byggavdelningen. 
Arvika och Eda kommuner förlängde avtalet gällande gemensam IT-chef.

 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.
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 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. Granskning inom kort av planförslaget.

 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. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen 2022-
06-29.

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.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-22
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 144 Revidering av Alkohol- och drogpolicy
Diarienummer: KS/2022:193

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar alkohol- och drogpolicy med tillhörande bilagor. Alkohol- 
och drogpolicyn börjar gälla från och med 2022-07-25. Tidigare dokument beslutad av 
kommunstyrelsen 2020-09-29, § 165 ersätts därmed. 

Sammanfattning av ärendet
HR-konsulter, Socialsekreterare och Alkohol- och drogterapeuter har tillsammans 
reviderat befintlig policy utifrån gällande lagar och regler. Innehållet har setts över 
utifrån förändringar gällande språk- och ordval, samt uppdaterade arbetssätt hos bland 
annat företagshälsovård och andra aktörer som arbetar med alkohol- och drogärenden. 

Processtöd med tillhörande dialog- och samtalsstöd har tagits fram för att ge chefer 
möjligheten att följa ett likvärdigt arbetssätt oavsett verksamhet vid hantering av 
ärenden och den tidigare processkartan har valts bort då den upplevdes svår att följa. En 
checklista för chefer vid misstanke om risk- eller skadligt bruk av alkohol eller droger 
har tagits fram för att underlätta arbetet.

De fackliga organisationerna har möjlighet att vara delaktiga och tar del av den 
reviderade policyn under Centralråd 2022-05-25. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 66
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-24
Förslag till Alkohol- och drogpolicy 2022-05-24
Bilaga 1 – Checklista för chefer vid misstanke om risk- och skadligt bruk
Bilaga 2 – Processtöd vid misstanke om risk- och skadligt bruk

Beslutet skickas till
För kännedom
Fackliga organisationer

Chefer och Ledare

För åtgärd
Personalavdelningen
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§ 145 Revidering av rehabiliteringspolicy
Diarienummer: KS/2022:191

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar rehabiliteringspolicyn som börjar gälla från och med 2022-
07-25. Tidigare dokument beslutad av kommunstyrelsen 2019-11-26, § 222 ersätts 
därmed. 

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar i befattningar på personalavdelningen och ett 
förtydligande kring vilken typ av stödperson som en medarbetare kan välja att ha med 
sig.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 67
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-20
Förslag till rehabiliteringspolicy 2022-05-20

Beslutet skickas till
För kännedom
Fackliga organisationer

Chefer och ledare

För åtgärd
Personalavdelningen
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§ 146 Revidering av arbetsmiljöpolicy
Diarienummer: KS/2022:192

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar arbetsmiljöpolicyn som börjar gälla från och med 2022-
07-25. Tidigare dokument beslutad av kommunstyrelsen 2018-01-16 § 20 ersätts 
därmed.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljön i Eda kommun ska vara sådan att medarbetare inte drabbas av ohälsa 
eller kommer till skada på grund av arbetet samt att de trivs och kan utvecklas på sitt 
arbete. En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för effektivitet, god kvalitet i 
arbetet samt ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Det ska även tydligt framgå 
vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet och när olika aktiviteter ska 
genomföras. Därav har revidering av arbetsmiljöpolicy gjorts utifrån gällande lagar 
och förordningar samt inspel från Arbetsmiljöverket.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 68
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-20
Förslag till arbetsmiljöpolicy 2022-05-20

Beslutet skickas till
För kännedom
Fackliga organisationer

Chefer och ledare

För åtgärd
Personalavdelningen
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§ 147 Visselblåsarfunktion
Diarienummer: KS/2022:204

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje gällande visselblåsarfunktion som börjar 
gälla från och med 2022-07-17.

Sammanfattning av ärendet
Visselblåsarlagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för 
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten i svensk rätt. 
Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av 
information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse att de kommer fram. 
Den gäller även områden som offentlig upphandling, miljöskydd, folkhälsa etcetera. 
Visselblåsarlagen medför ett antal krav på verksamhetsutövare så som kommuner och 
dess kommunala bolag som vid ingången av kalenderåret hade 50 eller fler 
arbetstagare. Bland annat ska det enligt lagen finnas interna rapporteringskanaler och 
riktlinjer för rapportering och uppföljning. Dessa krav ska börja tillämpas för 
kommuner och kommunala bolag från och med den 17 juli 2022. Syftet med riktlinjen 
är att fastställa ordningen och organisationen inom Eda kommun och dess berörda 
kommunala bolag för de interna rapporteringskanalerna och förfarandena för 
rapportering och uppföljning i enlighet med visselblåsarlagens krav.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 69
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Riktlinje visselblåsarfunktion 2022-05-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunledningsstaben

För åtgärd
HR-chef
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§ 148 Länsgemensam strategisk plan för 
suicidprevention
Diarienummer: KS/2022:189

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom länsgemensam 
strategisk plan för suicidprevention i Värmland 2022–2030.

Sammanfattning av ärendet
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en handlingsplan 
för länet som är framtagen i samverkan. Den är framtagen av det regionala nätverket 
för suicidprevention i Värmland, där kommunen/regionen är en samverkanspartner 
med en bred rad aktörer i Värmland. Beslutet som föreslås fattas är ett led i 
förankringsprocess som nu sker i Värmland.

Planen är en revidering av Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad 
psykisk ohälsa 2017–2019.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-09 § 50
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-03
Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland 2022–2030 2022-05-17
Suicidprevention - Missiv till tjänsteskrivelse om länsgemensam strategisk plan för 
suicidprevention 2022-05-17
Kontaktpersoner i kommunerna - Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 
2022-05-17
Förslag till tjänsteskrivelse - Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 
2022-05-17

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Region Värmland, Ordföranderådet

För åtgärd
-
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§ 149 Svar på motion - Prioritera byggande av 
multiplan i Åmotfors
Diarienummer: KS/2022:153

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen om prioritering av 
byggande av multiplan i Åmotfors. Detta då multiplanen kommer färdigställas före 
inredning av gymnastikredskap i Gärdeshallen.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom en motion till kommunfullmäktige 22 april 2022 från kristdemokraterna. 
Motionären menar att det finns ett beslut om att inreda Gärdeshallen med 
gymnastikredskap och att en multiplan ska anläggas vid Gärdesskolan. Motionären 
vill utifrån ett folkhälsoperspektiv prioritera multiplanen då det uppmuntrar till 
spontanidrott både på skoltid och på fritid.

Efter det att motionen inkom har arbetet fortlöpt dels med inredningen av 
gymnastikredskap i Gärdeshallen dels med anläggande av en multiplan vid 
Gärdesskolan i Åmotfors. En upphandling är påbörjad när det gäller anläggande av en 
multiplan.

Kommunstyrelsen ajourneras kl. 14.00 – 14.17.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-01
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 80
Motion - Prioritera byggande av multiplan i Åmotfors 2022-04-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bevilja motionen om prioritering av byggande av multiplan i 
Åmotfors. Detta då multiplanen kommer färdigställas före inredning av 
gymnastikredskap i Gärdeshallen.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären
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För åtgärd
-
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§ 150 Svar på medborgarförslag - Att kommunen står 
för kostnad för grus som behövs för att återställa 
banvallen norr om Vadjungen till ett mer framkomligt 
och tryggare tillstånd
Diarienummer: KS/2022:130

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget då det inte finns avsatta medel för 
extrainsats av underhåll till banvallen som går genom Järnskog och vidare till 
Skillingmark. 

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

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 30 mars ett medborgarförslag där initiativtagaren menar att banvallen som 
går genom Järnskog och vidare till Skillingmark är en ofta utnyttjad ”väg”, dels av de 
som vandrar Pilgrimsleden, dels av allehanda motionärer. De som bor i närheten har 
de senaste åren sett en ökning av framför allt de som vandrar hela eller delar av 
Pilgrimsleden. Många av dessa är äldre personer och initiativtagaren anser att 
kommunen med enkla medel kan underlätta för dessa. Det stora problemet är strax 
norr om badplatsen vid Vadjungen och några hundra meter norrut. Där är banvallen 
delvis avskuren och i allmänhet mycket ojämn. Initiativtagaren föreslår att kommunen 
står för det grus som behövs för att återställa banvallen till ett mer framkomligt och 
tryggare tillstånd. De som bor i närheten kan i gengäld ställa upp med både maskiner 
och ideellt arbete för att återställa banvallen.

Ett besök av förvaltningen vid det upplevda problemområdet visar att det förekommer 
en del vattenhålor, men sträckan som förslagsställaren avser i förslaget är väl 
framkomlig som led. Banvallen är inte att betrakta som varken gång/cykelväg (GC-
väg) eller allmän väg. Banvallen är totalt ca 50 km lång och en lägre standard än väg, 
eller gång/cykelväg är acceptabelt. Detta innebär att alla som nyttjar banvallen ska 
vara aktsamma och reparera de skador man orsakar vid användning av sträckan. Viss 
försämring kan med tiden ses som acceptabel och oundviklig och Eda kommun ska 
vid eventuell fara för liv och hälsa, laga eller eventuell stänga av vissa sträckor för 
användning.  
Då det har skett en kraftig prisökning inom många olika områden så har kommunen 
fått en kostnadsökning för fastighetsunderhåll med en miljon kronor och därmed finns 
heller inget utrymme för denna extra insats av underhåll.
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Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-09 § 48
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-05-10
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 76 
Medborgarförslag - Att kommunen står för kostnad för grus som behövs för att 
återställa banvallen norr om Vadjungen till ett mer framkomligt och tryggare tillstånd 
2022-04-02

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
Utredare/Beställare, Carina Wilke

För åtgärd
-
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§ 151 Svar på medborgarförslag - Staket eller 
planterad häck mellan Badstugagatan och väg 177
Diarienummer: KS/2022:118

Kommunstyrelsens beslut
Marken vid väg 177 där förslagsställaren önskar häck eller staket ägs inte av Eda 
kommun utan är en privat tomt där kommunen inte kan utföra åtgärder.
Staketet vid vändplanen vilket revs i samband med fiberdragningen har återställts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse medborgarförslaget i första hand 
besvarat och i andra hand åtgärdat. 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 inkom 22 mars ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det sätts upp 
ett staket eller att det planteras en häck ut mot väg 177 från Badstugatan i Åmotfors. 
Det gäller ett litet grönområde som finns i anslutning till villorna. Det finns två 
barnfamiljer boende på gatan och det upplevs som mycket trafik på vägen och att 
hastighetsgränsen sällan hålls. Förslagsställaren menar att det skulle kännas mycket 
trevligare och säkrare med ett skydd mot vägen. Det önskas också några andra 
säkerhetshöjande åtgärder så barnen i området kan trivas och ägna sig åt olika 
aktiviteter.

Marken vid väg 177 där förslagsställaren önskar häck eller staket ägs inte av Eda 
kommun utan är en privat tomt där kommunen inte kan utföra åtgärder. Staketet vid 
vändplanen vilket revs i samband med fiberdragningen har återställts.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-09 § 49
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-05-09
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 §75
Medborgarförslag - Staket eller planterad häck mellan Badstugatan och väg 177, 
2022-03-22

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Initiativtagaren
Utredare/beställare, Carina Wilke
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För åtgärd
-
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§ 152 Beslut gällande utökning av 
Samordningsförbundet BÅD1ESÅ samt att Arvika-Eda 
Samordningsförbund upplöses
Diarienummer: KS/2021:427

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

 godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund med start 1/1 2023.

 godkänna förslaget på förbundsordningen för nya Västra Värmland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund vilken gäller från och med den från den 1 
januari 2023 att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 
16, Likvidation och upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så att 
tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett samgående. 

 medlemmarna för Arvika Eda Samordningsförbund beslutar att detta förbund 
upplöses och likvideras efter 1 januari 2023. Styrelsen svarar för likvidationen. 
När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

 medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands 
Samordningsförbund beräknas bli cirka 7,2 miljoner kronor för sitt första 
verksamhetsår 2023.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda 
förbunden ska samgå från den 1 januari 2023 varit ute för beslut hos varje medlem. 
Svar har inkommit och samtliga medlemmar har ställt sig positiva till ett samgående 
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2023.

Förvaltningen föreslår därför att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra 
Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 76
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-13
Hemställan Samordningsförbund - Sammanslagning Arvika-Eda och BÅD-ESÅ 
2022-05-10
Förslag till förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalslands 
Samordningsförbund 2022-05-10
BÅD-ESÅ förbundsordning för beslut tillägg § 16 2022-05-10
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Förbundsordning Arvika-Eda Samordningsförbund 2022 Underlag §16 2022-05-10
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 24

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Samordningsförbunden, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 153 Revidering av ägardirektiv för Eda Bostads AB
Diarienummer: KS/2022:205

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera ägardirektiv för Eda Bostads 
AB som börjar gälla från och med 2022-10-01. Tidigare dokument beslutad av 
kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8 ersätts därmed.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning 
som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga 
särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första 
hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Ägardirektivet behöver revideras då det framkommit att två paragrafer har upphävts i 
aktiebolagslagen: I förslaget, under rubriken ”Bolagets ledning”, är de nu ersatta till 
lämpliga paragrafer från aktiebolagslagen (ABL) (2005:551).

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 73
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Förslag till ägardirektiv – Eda Bostads AB 2022-05-25

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

För åtgärd
-
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§ 154 Revidering av ägardirektiv för Eda Energi AB
Diarienummer: KS/2022:206

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera ägardirektiv för Eda Energi 
AB som börjar gälla från och med 2022-10-01. Tidigare dokument beslutad av 
kommunfullmäktige 2021-03-24 § 37 ersätts därmed.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning 
som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga 
särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första 
hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Ägardirektivet behöver revideras då det framkommit att två paragrafer har upphävts i 
aktiebolagslagen: I förslaget, under rubriken ”Bolagets ledning”, är de nu ersatta till 
lämpliga paragrafer från aktiebolagslagen (ABL) (2005:551).

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 74
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Förslag till ägardirektiv – Eda Energi AB 2022-05-25

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

För åtgärd
-
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§ 155 Revidering av ägardirektiv för Valfjället Skicenter 
AB
Diarienummer: KS/2022:207

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera ägardirektiv för Valfjället 
Skicenter AB. Innan behandling i kommunfullmäktige ska dock texten bytas ut under 
rubriken 2.2.2 till följande: ”Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
- Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja turismnäringens utveckling inom 
Eda kommun. Genom sin verksamhet enligt punkten ovan, aktivt arbeta för att Eda 
ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.”

Ägardirektivet för Valfjället Skicenter AB börjar gälla från och med 2022-10-01. 
Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-03-24 § 38 ersätts därmed.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning 
som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga 
särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första 
hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Ägardirektivet behöver revideras då det framkommit att två paragrafer har upphävts i 
aktiebolagslagen: I förslaget, under rubriken ”Bolagets ledning”, är de nu ersatta till 
lämpliga paragrafer från aktiebolagslagen (ABL) (2005:551).

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-06-02 § 75
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-25
Förslag till ägardirektiv – Valfjället Skicenter AB 2022-05-25

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

För åtgärd
-
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§ 156 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter
Diarienummer: KS/2022:221

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna så att myndighetsnämnden blir ansvarig för prövning och 
tillsyn, i enlighet med reglementet. Dokumentet börjar gälla 2022-10-01 och tidigare 
dokument beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 § 138 ersätts.

Sammanfattning av ärendet
Vid inrättandet av en ny nämnd, Myndighetsnämnden, flyttades en del av 
Kommunstyrelsens ansvarsområden över till Myndighetsnämnden. 
Myndighetsutövning enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är ett sådant område 
som tagits med i både reglemente, taxa och delegation för nämnden, medan 
hälsoskyddsföreskrifterna inte reviderats sedan antagandet 2011. Detta ärende är ett 
förslag om att ändra föreskrifterna så Myndighetsnämnden blir ansvarig för prövning 
och tillsyn, i enlighet med reglementet.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-05-23 § 41
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2022-05-11

Förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter 2022-05-11

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

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 157 Sammanställning av rapporterade 
tillbud/arbetsskador inom Bildnings verksamheter 
våren 2022
Diarienummer: KS/2022:158

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående sammanställning av tillbud/arbetsskador 
för våren 2022:

Typ av 
tillbud/arbetsskada

Barn/elever (antal) Personal (antal)

Olyckshändelser vid 
lek/idrott

14 0

Halkolyckor/fallolyckor 26 5

Sparkar/slag 10 (varav samtliga sammanfaller med konflikt mellan 
barn/elever)

7 (varav två sammanfaller med 
hot/kränkning)

Konflikter mellan 
barn/elever

27 (varav två sammanfaller med sparkar/slag) 0

Hot/grova verbala 
kränkningar/förtal

0 6 (varav två sammanfaller med 
sparkar/slag)

Övrigt - barn F-klass försöker sätta sig på annat barns huvud

- elev åk 3 går hem istället för till fritids (sökinsats då 
barnet saknas på fritids)

- barn F-klass allergisk reaktion vid skolmat

- barn F-klass ger egen allergimedicin till två andra elever

- 3 elever åk 6 eldar papper på en toalett

- elev åk 6 skadar sig själv med sax

- elev åk 1 uppmanar kamrat att slå annan elev

- elev åk 9 (grundsär) eldar i en papperskorg

- förskolebarn biter annat barn vid 2 tillfällen

- elev åk 3 blir jagad och fasthållen av okänd man på väg 
hem från skolan (polisanmält)

- rektor blir hotad av en 
timanställd personal vid samtal 
om upphörande av anställning 
(polisanmält)

- elev i pågående raseriutbrott 
slänger flera tunga föremål mot 
lärare som ingriper för att skydda 
andra elever. 

Sammanfattning av ärendet
Varje rektor i förskola och skola är skyldiga att rapportera tillbud och arbetsskador till 
huvudmannen utifrån kraven i arbetsmiljölagen, och att vidta förebyggande åtgärder 
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för att förhindra att liknande händelser upprepas. Detta görs löpande under året och 
inkomna ärenden redovisas vid varje möte med bildningsutskottet. Inom 
verksamheten bildnings omfattas, förutom personal, även elever från förskoleklass 
och uppåt av arbetsmiljölagen.

De allra flesta tillbud har inte resulterat i någon allvarlig fysisk skada, men gränsen är 
ibland svår att dra mellan tillbud och arbetsskada (exempelvis tillfällig smärta eller 
blåmärken vid fall). Rektorer har på samma sätt skyldighet att rapportera kränkningar, 
vilka redovisas på samma sätt för utskottet. Även här är gränsen ibland svår att dra 
mellan en kränkning och ett tillbud/arbetsskada, och ofta är det en kombination av 
kränkning och tillbud/arbetsskada. 

Huvudmannen är ansvariga för att säkerställa att rutiner för åtgärder och uppföljning 
fungerar. Förutom den löpande rapporteringen till utskottet, görs denna 
sammanställning två gånger per år, där vi redovisar en sammanställning av olika typer 
av tillbud/arbetsskador. En gång per år görs dessutom i kommunens alla verksamheter 
en redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där denna sammanställning är 
en del. 

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-06-08 § 32
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-06-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef

Fackliga organisationer

För åtgärd
-
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§ 158 Begäran om förslag till alternativa lokaler för 
Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:106

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga till 
förskolorna Solrosen, Adolfsfors förskola, Grottan samt Hagåsen enligt önskad 
specifikation för att ersätta nuvarande lokaler i Kopparen 11 för 
förskoleexpedition och Bildnings bemanningscentral. 

- Samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga 
insynsskyddad inhägnad runt fastigheten Älgen 1 för att möjliggöra 
verksamhet för särskild undervisningsgrupp i fastigheten.

- Samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda Fritidsgårdsverksamhetens flytt till 
Kopparen 11.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till Kommunstyrelsen 2022-02-23 samt 
2022-04-27.  Beslutsunderlag inför dessa fullmäktigemöten bifogas ärendet, där krav-
specifikation, tidigare bedömningar/utredningar framgår. Dessa har fortsatt relevans. 

Det senaste beslutet i Kommunfullmäktige 2022-04-27 innefattade – förutom beslut 
om återremiss - tre nya utgångspunkter:

 Fritidsgårdsverksamheten flyttar till Kopparen 11
 Särskild undervisningsgrupp startar sin verksamhet i Älgen 1
 Förskolerektorerna bör vara nära sin verksamhet och placeras därför vid sin 

respektive skola.  

Dessa utgångspunkter har varit styrande för ovanstående förslag till beslut, och 
därmed inte lämnat utrymme att fritt söka lämpliga lokaler utifrån upprättad 
kravspecifikation. 

Då Bildningsutskottet inte ansvarar för fritidsgårdsverksamheten lämnas här inget 
förslag gällande den första punkten. Nödvändiga åtgärder och kostnadsberäkningar 
utifrån återstående två verksamheter redovisas nedan.

Särskild undervisningsgrupp

I den tidigare fastställda kravspecifikationen finns ett krav som inte uppfylls i lokalen 
Älgen 1. Det är kravet på avskildhet, som är avgörande för att just de berörda eleverna 
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ska ha möjlighet att komma till skolan. Här krävs ett manshögt insynsskydd runt hela 
byggnaden, som ligger mitt på bostadsområdets innergård där hyresgästerna har sina 
lägenhetsingångar och där deras barn leker. Om det är möjligt att inhägna byggnaden 
på detta sätt utifrån bygglovsbestämmelser och bostadsbolaget policy gällande 
utemiljö har inte hunnit utredas färdigt, vilket behöver göras. Inhägnaden ska dels ge 
ett fullgott och högt insynsskydd, samt inte vara möjlig för exempelvis lekande barn 
att ta sig igenom. 

Förskoleexpeditionen/bemanningscentralen

Förskoleexpeditionen består idag av 4 rektorer, 1 administratör (som även hanterar 
mottagning av allmänheten gällande ansökningar till förskolekön), 1 specialpedagog 
samt 1,1 tjänst bemanningsplanerare som ansvarar för bemanningscentralen för hela 
Bildning (även grundskolorna). Vi har i tidigare underlag beskrivit de stora fördelarna 
med en samlad rektorsexpedition för förskolorna med hänvisning till både kvalité och 
ekonomi. Ovanstående utgångspunkter ger dock inte utrymme för att fortsätta med 
detta arbetssätt vilket kommer att få konsekvenser för främst pågående 
utvecklingsarbeten samt möjlighet att samarbeta smidigt och snabbt ersätta varandra 
vid behov. För att verksamheten på alla rektorsexpeditioner ska fungera (av samma 
skäl som på samtliga grundskolor där rektor har sin expedition), krävs närhet till både 
administratör och specialpedagog. Ekonomiskt kommer det att innebära att vi tvingas 
inrätta ytterligare en tjänst som administratör samt en tjänst som specialpedagog, då 
det inte är möjligt för en administratör och en specialpedagog att ha mer än två 
arbetsplatser vardera. Bemanningscentralen är i sig inte lika beroende av att vara 
samlokaliserad med någon av de övriga på förskoleexpeditionen, och av den 
anledningen föreslås nedan att bemanningscentralen lokaliseras på den förskola som 
enligt förslaget är i behov av den största tillbyggnaden, där det dessutom är troligt att 
man placeringsmässigt i byggnaden kan bygga en egen entré för allmänheten och 
samlokalisera detta med mottagningen för att söka förskoleplats. Slutligen blir 
konsekvensen för 5 av förskolorna att de ändå inte har tillgång till rektor, då antalet 
rektorer är 4 och antalet förskolor är 9.

Då förskolorna med något undantag inte har något utrymme för kontorsverksamhet i 
dagsläget, föreslås följande tillbyggand av förskolor:

- Solrosen (totalt 55 kvm): 
o 3 kontorsrum (rektor, administratör samt specialpedagog)
o 1 mötesrum (samtal med personal, föräldrar, anmälningsmöten med 

IFO mm)
o Kompletterande personalutrymmen

- Adolfsfors förskola (totalt 45 kvm):
o 3 kontorsrum (rektor, administratör samt specialpedagog)
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o Kompletterande personalutrymmen
- Grottan (totalt 100 kvm):

o 4-5 kontorsrum (rektor, adm, bemanningsplanerare samt spec.ped)
o 1 större mötesrum (samplaneringsmöten då alla rektorer mfl möts 

förutom när Grottans rektor har samtal med personal, föräldrar, 
anmälningsmöten med IFO mm)

o Kompletterande personalutrymmen
o 1 mottagning med egen entré för allmänheten där 

administratören/rektorn tar emot föräldrar som söker förskoleplats samt 
bemanningscentralen som tar emot besök av redan anställda vikarier 
eller nya vikarier som söker timanställning

- Hagåsen (totalt 45 kvm)
o 3 kontorsrum (rektor, administratör samt specialpedagog)
o Kompletterande personalutrymmen

Detta innebär ett utökat lokalbehov på totalt 245 kvm, vilket ger en schablonmässig 
investeringskostnad på 7,3 milj kr beräknat utifrån en nybyggnadskostnad på 
30.000kr/kvm. Förutom detta tillkommer alltså en utökad driftkostnad på cirka en 
miljon kronor för två nya tjänster (en administratör samt en specialpedagog).   

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-15 § 56
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-06-09 § 54 
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-06-08 § 34
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-06-03
Inspektion med anledning av skyddsombudets framställan - Förskoleexpeditionens 
lokal Pillret 2022-05-17
Påminnelse om tidigare inskickad skrivelse från Lärarförbundet i Eda 2022-05-12
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-04 § 114
Inkommet mejl med bilaga "Begäran om arbetsmiljöåtgärd Kopparen 11" till ansvarig 
för arbetsmiljöansvaret 2022-05-02
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 66
Returnering av arbetsmiljöuppgifter för personal på förskoleexpedition 2022-04-21
Förvaltningens sammanställning - Kopparen 11 Pillret 2022-04-21
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 §90
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Utredning av lokal för särskild undervisningsgrupp 2022-03-31
Utredning av kravspecifikation kontorslokaler för förskoleexpedition 2022-03-31
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-29
Arbetsmiljön för personal på förskoleexpeditionen 2022-03-29
Begäran om arbetsmiljöåtgärd inklusive mailväxling 2022-03-29
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 §30
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-10
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Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-03-11 §14
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Beslutet skickas till
För kännedom
Serviceutskottet

Skolchef

För åtgärd
-
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§ 159 Ny politisk organisation
Diarienummer: KS/2021:259

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen överlämnar gruppens förslag till kommunfullmäktige. 
Förvaltningen får i uppdrag att före ärendets behandling i kommunfullmäktige, utreda 
förändringar och kostnader utifrån det liggande förslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Den parlamentariska gruppen har haft ett antal sammanträden med syfte att se över 
den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Förslaget framgår av Parlamentariska gruppens mötesanteckningar 2022-06-21.

Kommunfullmäktige föreslås fatta ett inriktningsbeslut som därefter kompletteras med 
styrdokument och budget med mera vilket beslutas vid senare tillfälle.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-22
Parlamentariska gruppens mötesanteckningar 2022-06-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C): Kommunstyrelsen överlämnar gruppens förslag till 
kommunfullmäktige. Förvaltningen får i uppdrag att före ärendets behandling i 
kommunfullmäktige, utreda förändringar och kostnader utifrån det liggande förslaget. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
-

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar att kommunchefen avslutar sin anställning 
vid årsskiftet 2022/2023. Personalavdelningen ser över en framtida rekrytering för 
tjänsten. 

Kommunchefen informerar följande: 

- Den ryska invasionen av Ukraina fortsätter.
- Situationen kring Kaliningrad.
- Ryssland fortsätter med hot på olika sätt runt om i världen. 
- Flyktingfrågan för Eda kommuns del.
- Invigning har skett för den svensk/norsk polisavdelningen. Tullen deltog och 

byggstart för polishuset sker förhoppningsvis under 2023.
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef har uppvaktat Mona 

Brorsson. 
- Inför sommarperioden är bemanning satt. För vård och bildning är det ett 

dagligt arbete att få ihop bemanningen.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 161 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:220

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-05-24 – 2022-06-22:

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Säffle kommun 2022-05-23
§ 84 Nära vård i Västra Värmland samt tjänsteyttrande

 Drift- och servicenämndens protokoll 2022-05-13
 Sammanträdesprotokoll Teknik i väst 2022-05-24
 Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023, 2022-05-20
 Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2022-05-05
 Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-03-15
 Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-04-01
 Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-04-12
 Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbunds årsmöte 

2022-04-26 inkl. bilagor
 Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-24
 Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-24 – Bolagsstämma
 Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-05-30
 Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-05-30 – Bolagsstämma
 Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-25
 Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-25 – Bolagsstämma
 Regeringsbeslut - Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten 

2021–2027
 Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-06-02 – Direktionen
 Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund inkl granskningar och 

revisionsberättelse
 Information om regional vindkraftsanalys samt fråga om kontaktpersoner i 

kommunen 2022-06-20
 Riskbedömning och handlingsplan för verksamheten i Kopparen 11

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 
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inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som 
kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-21
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Säffle kommun 2022-05-23
§ 84 Nära vård i Västra Värmland samt tjänsteyttrande
Drift- och servicenämndens protokoll 2022-05-13
Sammanträdesprotokoll Teknik i väst 2022-05-24
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023, 2022-05-20
Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 2022-05-05
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-03-15
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-04-01
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-04-12
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbunds årsmöte 
2022-04-26 inkl. bilagor
Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-05-24
Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-05-24 – Bolagsstämma
Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-05-30
Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-05-30 – Bolagsstämma
Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-25
Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2022-05-25 – Bolagsstämma
Regeringsbeslut - Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten 
2021-2027
Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-06-02 – Direktionen
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund inkl granskningar och 
revisionsberättelse
Information om regional vindkraftsanalys samt fråga om kontaktpersoner i kommunen 
2022-06-20
Riskbedömning och handlingsplan för verksamheten i Kopparen 11 2022-06-22

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 162 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:222

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-06-29:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Allmänna utskottet
2022-06-02
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben
 Personalchef L.O beslut 22.05-18 - 22-06-09 gällande lönesättning utöver 

lönespann

Bildningsutskottet
§ 33 Utdelning ur stiftelsen Mauritz Hellbergs premiefond

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Biträdande rektor M.B beslut 22-05-01 – 2022-05-31 gällande plats i 

fritidshem för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. 
Gunnarsbyskolans fritids har vid angiven tidsperiod mottagit fyra nya elever

 Rektor M.J beslut 22-05-20 – 22-06-09 gällande ett beslut att utreda signal om 
kränkande behandling på Hierneskola samt två beslut att utreda signal om 
kränkande behandling på Adolfsfors skola

 Rektor H.L beslut 22-05-19 – 22-06-10 gällande tre beslut att utreda signal om 
kränkande behandling på Gunnarsbyskolan

 Skolchef I.E beslut 22-05-19 – 22-06-13 gällande en anställning av chef i 
första nivån under verksamhetschef

Serviceutskottet
2022-06-15
§ 55 Beslut om samråd för detaljplan för polisstation vid Morokulien, Eda Glasbruk

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 Integrationssamordnare A.V beslut 2022-04-21-2022-05-20 gällande fyra 

ekonomiska bistånd samt två periodladdningar
 Handläggare MJ beslut 2022-05-25 gällande ett adressärende
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Extern delegation genom avtalssamverkan
 Upphandlare H.M beslut 2022-06-04 gällande ramavtal förnyad 

konkurrensutsättning multifunktionsskrivare och dokumenthantering
 Upphandlare E.G beslut 22-05-01 – 22-05-31 gällande ramavtal juridiska 

tjänster

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 2022-06-22

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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