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

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

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för september 
månad 2022. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar muntlig de 
ekonomiska siffrorna. Utskottet diskuterade också budget.

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Projektråd Kv Violen har hållits. 
 Styrgruppsmöte demensboende. 
 Workshop partnering, utvecklingskonsult för Urkraft, 

innehållande upphandlingsstrategi och förberedelser hos beställaren, 
affären och genomförandet. 

 Teamsmöten med kandidater till sökande av tjänsten kommunchef. 
 Ledarforum. 
 Avstämningsmöten med representant för GodBygd och kommunens jurist 

gällande utkast av köpekontrakt för Noresund. 
 Migrering av kartdata till ny databas avslutad. 
 Granskningstiden för detaljplan Noresund blev förlängd på delegation i samråd 

med exploatören med hänsyn till inkommen synpunkt. Granskning är 
genomförd och arbete pågår med att sammanställa inkomna synpunkter. 

 Förbereder med Aveki för första uppladdningen av digitaliserad detaljplan till 
den nationella geodataplattformen. Efter lyckad uppladdning erhåller 
kommunen 50 tusen kronor från Lantmäteriet.

Teknik i Väst AB
 Normal verksamhet på VA och gata.
 Planering för vintersäsongen pågår.
 Flertal investeringsprojekt pågår enligt plan.

Kost
 Krisberedskapsvecka genomförd vid Gärdeskolan.
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Räddningstjänsten
 Bemanningsläget är förbättrat.
 Säkerhetssamordningen följer det säkerhetspolitiska läget.
 Krisberedskapsveckan genomfördes under vecka 39 med tema ”Mat”.
 Kostnader för högre personalomsättning än budgeterat innebär – 300 tusen 

kronor i negativ budgetavvikelse.

Arbete och integration
 Påbörjat arbete med en ny LÖK (lokal överenskommelse) tillsammans med 

Arbetsförmedlingen och Arvika kommun.
 Uppstart av Leader projekt, Eda i Världen.
 Deltagit i Region Värmlands workshop gällande Migranternas röst – hur blir 

man värmlänning.

Fritid och kultur
 Rekrytering av projektledare utåtriktad verksamhet 100 % under september – 

november.
 Uppstart skaparverkstad biblioteket Charlottenberg.
 Omfördelning av arbetsuppgifter.
 Biblioteket i Värmland, process att ta fram nytt samverkansavtal.
 Två nya medarbetare, vikarier.
 Kraftig ökning besökare på fritidsgården i Charlottenberg.
 Avtal mellan bibliotek och skola tas fram inför 2023.
 Arbete med ny biblioteksplan/verksamhetsplan 2023–2016.

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av och godkände ekonomiuppföljningen efter september. 
Verksamheten bildning har förbrukat 104,4 % av budgeten för september, vilket ger 
en negativ avvikelse på 890 000 kronor. Den största förändringen ligger på 
grundskolorna. Utskottet diskuterade svårigheten i att lägga budget. Budgeten 
påverkas bland annat av elevantalet när höstterminen startar, men även av vilka 
gymnasieskolor som de som går ur nian söker. Sedan är det även svårt att förutse 
behovet av särskild undervisning.

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunledningsstaben till och med september månad 2022.
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Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal)
Budget till och med augusti 28 536

Redovisning till och med augusti 27 979

Avvikelse till och med augusti 557

Procent av budget 98,0 %

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 2022-10-06 § 71
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-10-05 § 49
Ekonomisk uppföljning efter september bildning 2022-09-30
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-10-03 § 116

Uppföljning kommunledningsstaben september 2022-10-03

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter augusti 2022 för vård och stöd med underliggande 
verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter. 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef redovisade det ekonomiska läget efter augusti 2022 för nämnden 
gällande vård och stöd med underliggande verksamheter samt individ- och 
familjeomsorgen med underliggande verksamheter.

Resultatet visar en negativ avvikelse på 10 781 000 kronor efter augusti 2022 för vård 
och stöd. Riktade statsbidrag på ca 6 600 000 kronor har inkommit, vilket gör att 
upprättad prognos för helåret stämmer relativt väl. 

För individ- och familjeomsorgen visar resultatet en positiv avvikelse på 2 221 000 
kronor efter augusti 2022. Verksamheten har inga kvarvarande konsultfakturor för 
resten av året. Två kostnadskrävande placeringar är på ingående, men dessa är 
tidsbegränsade. På det hela taget ser verksamheten ingen större avvikelse mot 
prognosen för helåret.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-10-04 § 183

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

För åtgärd
-
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§ 203 Budget- och verksamhetsplanering 2023-2025 
samt Strategisk plan
Diarienummer: KS/2022:11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige reservera tre miljoner kronor för 
ökande pensionskostnader samt även utöka samhällsbyggnads ram med 8,4 miljoner 
kronor för att möta ökade energipriser nästa år. Ovanstående utökningar innebär att 
kommunens budgeterade resultat är -4,2 miljoner kronor och resultatutjämningsreserv 
(RUR) tas i anspråk. Kommunen budgeterar ett nollresultat kommande år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i juni fattat beslut om ramar för förvaltningen 2023-2025. 
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så ska budgetramarna stämmas av under 
hösten samt att beslut ska fattas om skattesats för kommande år. Förvaltningen har 
under två dagar redogjort för nya skattecirkulär, kostnader för pensioner samt hur 
inflation och ökade energipriser påverkar budgeten nästkommande år. 

2023 är ett sådant år som medger att kommunen tar resultatutjämningsreserven i bruk. 
Budgetberedningen förslår därför att reservera tre miljoner kronor för ökande 
pensionskostnader samt även utöka samhällsbyggnads ram med 8,4 miljoner kronor 
för att möta ökade energipriser nästa år. Ovanstående utökningar innebär att 
kommunens budgeterade resultat är -4,2 miljoner kronor och resultatutjämningsreserv 
(RUR) tas i anspråk. Kommunen budgeterar ett nollresultat kommande år.

 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -603 989 -610 645 -624 045

- Kommunledningsstab -40 625 -40 625 -40 625

- Bildning -241 785 -241 785 -241 785

- Samhällsbyggnad -66 177 -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
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Kommunstyrelsens nettokostnader -603 989 -610 945 -624 045

Internränta 5 542 5 542 5 542

Pensioner -18 400 -15 400 -15 400

Verksamheternas nettokostnader -616 847 -620 803 -633 903

Skatteintäkter, gen statsbidr -610 678 -631 175 -645 568

Finansnetto 2 000 2 000 2 000

Resultat före extraordinära poster -4 169 12 372 13 665

Ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserv

4 169 0 0

Årets resultat 0 12 372 13 665

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokollsutdrag 2022-10-03 § 122

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL) och Bo Sundbäck (S): Beslut enligt budgetberedningens 
förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige reservera tre miljoner kronor 
för ökande pensionskostnader samt även utöka samhällsbyggnads ram med 8,4 
miljoner kronor för att möta ökade energipriser nästa år. Ovanstående utökningar 
innebär att kommunens budgeterade resultat är -4,2 miljoner kronor och 
resultatutjämningsreserv (RUR) tas i anspråk. Kommunen budgeterar ett nollresultat 
kommande år.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Skolchefen
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Kommunchefen
Verksamhetschef vård och stöd
Miljö- och byggchefen

För åtgärd
Ekonomichefen
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§ 204 Skattesats 2023
Diarienummer: KS/2022:308

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen 2022 som 
oförändrad, 22,27 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. Skattesatsen har under 2022 
varit 22,27 av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Kommunfullmäktige ska 
varje år fastställa skattesats för kommande års kommunalskatt.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Ekonomichef, Johan Örnberg
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§ 205 Ny lokal för kommunarkivet samt hantering av 
kommunarkivets handlingar före och efter 1971
Diarienummer: KS/2022:301

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. upprättat gallringsförslag för verifikationer före 1971 (bilaga) antas,
2. kvarvarande handlingar före 1971 deponeras till Arkivenheten i Karlstad mot 

en årlig depositionsavgift, och
3. handlingar från 1971 och framåt flyttas till lokal i kommunhusets källare som 

byggs om för ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
Byggandet av ett centraliserat demensboende i Charlottenberg tar kommunarkivets 
nuvarande lokal i anspråk, varför kommunarkivet behöver flyttas till en ny lokal. Av 
utrymmesskäl föreslår förvaltningen att handlingar före 1971 deponeras till 
Arkivenheten i Karlstad till en årlig depositionsavgift, och att äldre verifikationer 
gallras enligt upprättat gallringsförslag före leveransen. Vid en deponering ägs 
handlingarna fortsatt av kommunen men förvaltas av Arkivenheten. Vidare föreslår 
förvaltningen att kvarvarande handlingar flyttas till en lokal i kommunhusets källare, 
nuvarande datasal och vilorum, som byggs om för att i möjligaste mån leva upp till 
Riksarkivets krav på en arkivlokal.

Deponering av handlingar före 1971
Antal hyllmeter för arkivbildningen före 1971 uppgår idag till cirka 280 hyllmeter. 
Däribland finns cirka 42 hyllmeter verifikationer. I Riksarkivets vägledning anges 
att underlag till rättelseposter, bland annat verifikationer, får gallras efter sju år. Motiv 
till retroaktiv gallring är att verifikationerna fordrar omfattande förvaringsutrymme 
samt att de inte bedöms vara av högt informations- och bevarandevärde eller ett 
särskilt efterfrågat forskningsmaterial. Om verifikationerna gallras återstår cirka 240 
hyllmeter som är aktuellt för deponering. Mot en tilläggsavgift kan Arkivenheten 
förbereda handlingarna så att de lever upp till enhetens krav för mottagande av 
leverans. Handlingar ska bland annat vara arkivförtecknade, ordnade i godkända 
arkivboxar samt fria från mögel. 

Enligt kostnadsförslag från Arkivenheten (baserat på 240 hyllmeter) uppgår 
leveransavgiften för handlingarna till cirka 210 000 kr (timkostnad 883 kr/h beräknat 
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på 1 h/hyllmeter). Tilläggsavgiften uppskattas till ca 120 000 kr (timkostnad 498 kr/h 
beräknat på 1 h/hyllmeter). Den årliga depositionsavgiften uppgår till cirka 50 000 
kr/år. 

Enligt kostnadsförslag från Freys Express i Karlstad AB tar flytten till Karlstad 
respektive inom Charlottenberg cirka 6 arbetsdagar att genomföra, till en kostnad av 
cirka 105 000 kr (2160 kr/timmen för två lastbilar och fyra man). 

Ombyggnation av ny lokal för kommunarkivet
Det ställs vissa krav på arkivlokaler. De ska placeras där det inte finns uppenbara 
riskfaktorer i omgivningen. De grundläggande kraven, enligt Riksarkivet, är att 
lokalen ske ge skydd mot:

- Vatten och skadlig fukt

- Brand, brandgas och skadlig upphettning

- Skadlig klimat- och miljöpåverkan

- Skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst

Ombyggnation av nuvarande datasal och vilorum uppskattas kosta cirka 100 000 kr.

Enligt kostnadsförslag från Bruynzeel Storage Systems AB, leverantör av befintliga 
arkivhyllor, kan flytt av arkivhyllor samt ned- och uppmontering av dessa, 
genomföras till en kostnad av cirka 100 000 kr. 

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:08 – 14:23.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-24
Gallringsförslag verifikationer 2022-10-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Beslut enligt förvaltningens förslag, dock med ett undantag. 
Kommunstyrelsen återremitterar punkten 2 i förslaget, kvarvarande handlingar före 
1971 deponeras till Arkivenheten i Karlstad mot en årlig depositionsavgift. Eda 
Bostads AB tillfrågas om bolaget har lämpliga lokaler för kommunens äldre 
handlingar (före 1971). 
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Annika Hugne (C): Beslut enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen beslutar 
följande: 

1. upprättat gallringsförslag för verifikationer före 1971 (bilaga) antas,
2. kvarvarande handlingar före 1971 deponeras till Arkivenheten i Karlstad mot 

en årlig depositionsavgift, och
3. handlingar från 1971 och framåt flyttas till lokal i kommunhusets källare som 

byggs om för ändamålet.

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

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för avgörande idag.

Nej-röst för avgörande senare (återremiss av punkt 2)

Omröstningsresultat
Med tio ja-röster för avgörande idag och fem nej-röster för avgörande senare 
(återremiss av punkt 2) beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår
Bo Sundbäck (S) X
Annika Hugne (C) X
Dan Säterman (S) X
Margaretha Persson (SiV) X
Elsa Badh (C) X
Birgitta Eklund (S) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Stefan Nilsson (SD) X
Odd Westby (S) X
Niklas Backelin (V) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Hanna Andersson (M) X
Emelie Wennerstrand (-) X
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Johanna Söderberg (C) X
Totalt Tio (10) Fem (5)

Beslutsgång 2
Då ett förslag återstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Annika 
Hugnes förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Informationschef

Projektledare 

För åtgärd
Arkivsamordnare
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§ 206 Revidering av taxa för plats i förskola och 
fritidshem
Diarienummer: KS/2022:276

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgift tas ut enligt tidigare 
fastställda taxebelopp de kalendermånader, under semesterperioden juni-augusti, 
platsen utnyttjas mer än fem kalenderdagar. I övriga fall utgår ingen taxa för aktuell 
kalendermånad.

Sammanfattning av ärendet
Under flera år har berörda rektorer arbetat med att minimera problemet med att få 
aktuella uppgifter från vårdnadshavare angående vilka dagar barnen är i behov av 
förskola eller fritidshem. Detta blir särskilt tydligt under sommarmånaderna då många 
vårdnadshavare anmäler behov av omsorg men att barnen inte dyker upp de anmälda 
dagarna. Problemet blir då att man bemannat med personal efter antal anmälda barn, 
men att det under främst juli månad endast kommer ett fåtal av de anmälda barnen. En 
kostnad uppstår då för främst personal men även för exempelvis mat/matleverans som 
inte skulle ha behövts ifall man i förväg vetat att antal barn skulle bli betydligt färre. 
För tillfället är det dessutom stora svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren 
då en stor del av den ordinarie personalen har semester. Förvaltningens bedömning är 
att denna extra kostnad överstiger den beräknat minskade intäkten gällande avgift för 
förskola och fritidshem under juni, juli och augusti. Detta eftersom vårdnadshavarna, 
om förslaget antas, i väsentligt större utsträckning än idag då skulle anmäla att de inte 
har behov av förskola eller fritidshem under minst tre veckor den aktuella 
kalendermånaden, vilket leder till att kostnaden för bemanning och 
matlagning/mattransport beräknas minska betydligt. Taxesystemet i Eda kommun är 
inte relaterat till vistelsetid, utan vårdnadshavare betalar samma summa varje månad. 
Förslaget innebär alltså att man som vårdnadshavare skulle få taxebefrielse de 
kalendermånader under semesterperioden man utnyttjar platsen fem dagar eller 
mindre, vilket väsentligt skulle öka incitamentet för föräldrar att inte anmäla behov av 
omsorg de dagar under sommaren som man kan ordna omsorg för barnen på annat 
sätt. Om förslaget antas kommer verksamhetsansvariga att utvärdera effekterna efter 
sommaren 2023.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-10-05 § 51
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-09-16
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S): Beslut enligt bildningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avgift tas ut enligt tidigare fastställda taxebelopp de 
kalendermånader, under semesterperioden juni-augusti, platsen utnyttjas mer än fem 
kalenderdagar. I övriga fall utgår ingen taxa för aktuell kalendermånad.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas till
För kännedom
Kostchef

För åtgärd
Rektorer i förskola och grundskola
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§ 207 Omorganisation av förskole- och 
fritidshemsverksamheten i Skillingmarksområdet
Diarienummer: KS/2022:277

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphöra med förskole- och 
fritidshemsverksamheten vid förskolan Duvan i Skillingmark från och med december 
2022, och istället inrätta verksamhet som pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) 
med en anställd dagbarnvårdare. Om antal barn i området framöver ökar betydligt, 
fattas nytt beslut i kommunfullmäktige om organisation av förskole- och 
fritidshemsverksamheten i Skillingmarksområdet.

Sammanfattning av ärendet
Förskolan Duvan har under en längre tid haft ett minskat antal barn både i förskola 
och fritidshem. Inför hösten 2022 aviserades att antal barn skulle minska ytterligare, 
vilket inneburit att antal förskolebarn successivt minskat till ett fåtal barn, för 
närvarande två inskrivna och två ytterligare har anmält intresse. Även fritidshemmet 
har minskat successivt i barnantal, och för närvarande finns sex inskrivna skolbarn 
under eftermiddagstid och inget barn på morgonen. 

Ansvarig rektor och skolchef gör bedömningen att verksamheten idag inte uppfyller 
de kvalitetsmässiga kraven enligt skollagen, då det föreligger stora svårigheter att ha 
en pedagogisk verksamhet med så få barn. Flera av de vårdnadshavare till barn som 
flyttat nyligen till andra förskolor/fritidshem har angett som skäl att barnen saknar 
kamrater på Duvan. Till detta kommer att det prognosticerade ekonomiska 
underskottet för Duvan under 2022 uppgår till cirka 900 000 kronor. Även svårigheten 
att rekrytera personal påverkar läget, då förutsättningarna att bedriva en fullgod 
verksamhet är betydligt mycket sämre än på andra förskolor/fritidshem. Den enda 
återstående ordinarie i personalen går dessutom i pension 2022-10-31.

I augusti ställdes frågan på uppdrag av bildningsutskottet till berörda vårdnadshavare 
huruvida man önskar plats på annan förskola eller plats i pedagogisk omsorg, tidigare 
familjedaghem, i det fall verksamheten inte kan bedrivas vidare på grund av alltför få 
barn. Samtliga föräldrar som svarade då att man föredrog annan förskola eller 
fritidshem. Bildningsutskottet har tillsammans med verksamhetsansvariga även haft 
ett möte med berörda vårdnadshavare 2022-09-27 där läget presenterades och 
diskuterades. 
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Vårdnadshavarna är införstådda med läget enligt ovan, medan man samtidigt påtalar 
behovet av att ta hänsyn till avståndet från hemmet till andra förskolor/fritidshem och 
då särskilt för de familjer där föräldrarna arbetar i Norge. På mötet framfördes 
återigen frågan om det kan vara ett alternativ med pedagogisk omsorg, vilket vi 
uppfattade att vårdnadshavarna nu var positiva till.  

I det fall verksamheten på Duvan upphör i nuvarande form, kan verksamhetsansvariga 
erbjuda dessa alternativ:

 Plats på förskola eller fritidshem antingen i Koppom eller Adolfsfors, samt vad 
gäller förskola även Åmotfors eller Charlottenberg. Detta för att möjliggöra 
flera alternativ beroende på vilken väg vårdnadshavarna åker för att arbeta 
eller studera. För fritidshemsbarnen som går i skola i Koppom, kommer det att 
finnas möjlighet att åka linjetrafik från fritidshemmet på Hierneskolan klockan 
15:15 där bussen anländer till Skillingmark klockan 15:50. Om något barn har 
behov av fritidshem på morgonen och vårdnadshavarna hellre vill lämna 
barnet i Adolfsfors, finns möjlighet att åka med ordinarie skolskjuts från 
Adolfsfors till Hierneskolan på morgonen.  

 Plats i planerad pedagogisk omsorg i Skillingmarksområdet. Detta förutsätter 
nyrekrytering av en dagbarnvårdare.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokollsutdrag 2022-10-03 § 124
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-10-05 § 52
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-09-28
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 46
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-08-17 § 38 

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S): Beslut enligt bildningsutskottets och budgetberedningens förslag. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphöra med förskole- och 
fritidshemsverksamheten vid förskolan Duvan i Skillingmark från och med december 
2022, och istället inrätta verksamhet som pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) 
med en anställd dagbarnvårdare. Om antal barn i området framöver ökar betydligt, 
fattas nytt beslut i kommunfullmäktige om organisation av förskole- och 
fritidshemsverksamheten i Skillingmarksområdet.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Hyresvärd

För åtgärd
Skolchef
Rektor Ann-Britt Mossberg
Kostchef
Skolskjutssamordnare
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§ 208 Lokal för särskild undervisningsgrupp samt 
kontorslokaler för förskoleexpedition
Diarienummer: KS/2022:106

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ombyggnad av Kopparen 11 för att 
där bedriva verksamhet med särskild undervisningsgrupp och inrymma 
förskolans samlade ledning.

 Sex miljoner kronor avdelas för denna investering.

Reservationer
Stefan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Emelie Wennerstrands 
förslag. 

Emelie Wennerstrand oberoende och Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Emelie Wennerstrands förslag med följande 
motivering: Vi reserverar oss mot beslutet att rekommendera Kommunfullmäktige att 
besluta om att genomföra ombyggnaden av Kopparen 11 för 6 miljoner kronor. 
Ärendet har varit upp tidigare där den politiska ledningen önskat att alternativ ska 
utredas. Vi fick ett alternativ, som självklart är dyrare. Fler alternativ hade varit 
önskvärt. Det har också kommit till vår kännedom att det finns tvivel inom 
förvaltningen kring om 6 miljoner verkligen kommer räcka! Innan detta ärende togs 
upp på Kommunstyrelsen pratade vi om vilket otroligt tufft år som väntar, där vi 
tvingas lägga en budget med nollresultat OCH kommer tvingas att utnyttja 
resultatutjämningsreserven. Det ekonomiska läget år 2023 med stigande räntor, höga 
elkostnader och en hög inflation gör att Eda kommun hamnar i ett mycket besvärligt 
ekonomiskt läge. Kommande år har vi inte pengar för att driva de verksamheter vi har 
i kommunen. Besparingskrav inom alla verksamheter diskuteras. Det är då inte 
ansvarsfullt att ta ett sådant här beslut.
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Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har det pågått flera parallella processer för att:

 Optimalt kunna nyttja befintliga lokaler
 Skapa goda förutsättningar för att bedriva fritidsgårdsverksamhet i 

Charlottenberg
 Skapa goda förutsättningar för att bedriva en särskild undervisningsgrupp
 Lösa det mångåriga problemet med lokaler för förskolans samlade ledning

Verksamheten har tagit fram ett förslag som löser alla dessa punkter. Det innebär att 
Kopparen 11 nyttjas för särskild undervisningsgrupp och förskolans samlade ledning 
medan fritidsgården är kvar i befintliga nyligen invigda lokaler.

I all välmening att få en snabb process, inte minst för att snabbt kunna starta den 
särskilda undervisningsgruppen och minimera investeringskostnaderna fattade 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut som indirekt innebar:

 Anmälan till arbetsmiljöverket med åtföljande besök av arbetsmiljöverket. 
Myndighetens rapport kring den provisoriska lösningen för förskolans samlade 
ledning har ännu inte kommit.

 Risk för brott mot medbestämmandelagen (MBL)

Kommunstyrelsen 2022-06-29 fattade beslut om att utreda:

 Tillbyggnad av förskolor för att sprida förskolans ledning.
 Att särskild undervisningsgrupp flyttar till nuvarande fritidsgårds lokaler.
 Fritidsgårdsverksamheten flyttar till Kopparen 11.

Som framgår av förvaltningens redovisning på kommande sidor framgår det tydligt 
det ursprungliga förslaget, att Kopparen 11 nyttjas för särskild undervisningsgrupp 
och förskolans samlade ledning medan fritidsgården är kvar i befintliga nyligen 
invigda lokaler, är det mest ekonomisk fördelaktiga och ger verksamheten bäst 
förutsättningar att lösa sina uppgifter. I beslutet måste också vikten av att skapa en 
god arbetsmiljö för medarbetare väga tungt särskilt som Arbetsmiljöverket inlett ett 
ärende i denna fråga.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokollsutdrag 2022-10-03 § 125
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL), Annika Hugne (C), Bo Sundbäck (S) och Odd Westby (S): 
Beslut enligt budgetberedningens beslut. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige följande:

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ombyggnad av Kopparen 11 för att 
där bedriva verksamhet med särskild undervisningsgrupp och inrymma 
förskolans samlade ledning.

 Sex miljoner kronor avdelas för denna investering.

Emelie Wennerstrand oberoende: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
avslå följande förslag:

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ombyggnad av Kopparen 11 för att 
där bedriva verksamhet med särskild undervisningsgrupp och inrymma 
förskolans samlade ledning.

 Sex miljoner kronor avdelas för denna investering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bertil Börjeson med fleras förslag. 

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

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 209 Svar på remiss av SOU 2022:28 - Vår demokrati - 
värd att värna varje dag
Diarienummer: KS/2022:252

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom SmåKom:s svar 2022-10-18.

Eda kommun anser därutöver att den lokala demokratins förutsättningar i ett läge med 
en allt större statlig styrning ytterligare bör utredas.

Sammanfattning av ärendet
Eda kommun är en av remissinstanserna till - SOU 2022:28 – Vår demokrati, värd att 
värna varje dag som har inkommit. Remissvaren ska skickas senast den 25 november 
2022. Utöver underlaget som beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-
03 har SmåKoms svar tillförts.

Eda kommun ställer sig bakom det remissvar som SmåKom ställt samman.

Eda kommun anser därutöver att utredningen fokuserar i för stor utsträckning på 
demokrati på det nationella planet. I den löpande texten nämns som exempel riksdag 
24 gången medan regionfullmäktige och kommunfullmäktige nämns en gång vardera.

Detta ger anledning i att reflektera över de olika demokratiska nivåernas 
förutsättningar. Kommunernas beslutsmöjligheter inskränks alltmer av statlig styrning 
som därutöver förstärks av riktade statsbidrag.

Det som är demokrati på det nationella planet kanske inte uppfattas så på lokal nivå.

Den lokala demokratins förutsättningar i ett läge med en allt större statlig styrning bör 
därför ytterligare utredas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-19 
SmåKoms remisssvar 2022-10-18
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-10-03 § 117
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-26
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-31 § 98 
Remiss av SOU 2022:28 - Vår demokrati - värd att värna varje dag 2022-07-27 
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Kulturdepartementet, enligt instruktion
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§ 210 Utredning Valfjället Skicenter AB
Diarienummer: KS/2022:227

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förändrar inte nuvarande organisation där verksamheten vid 
Valfjället drivs av det kommunala bolaget Valfjället Skicenter AB.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har kompletterad SLAO rapport om Valfjället skicenter ur ett 
ledningsperspektiv. Sammanfattande slutsats är att om verksamheten i Valfjället 
bedrivs i enlighet med nuvarande eller ett mera expansivt ägardirektiv överväger 
fördelarna med att ha driften i bolagsform:

 Bättre möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet
 Snabbare möjligheter till beslut av VD och styrelse
 Styrelsen kan fokusera på en fråga – driften av anläggningen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-28 § 196
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 108
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-05
SLAO - Utredning av verksamheten i Valfjällets skidbacke 2022-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Odd Westby (S): Kommunstyrelsen beslutar att bedriva Valfjället inom kommunal 
förvaltning som fritidsanläggning. 

Annika Hugne (C): Beslut enligt allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen 
förändrar inte nuvarande organisation där verksamheten vid Valfjället drivs av det 
kommunala bolaget Valfjället Skicenter AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Annika Hugnes förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valfjällets Skicenter AB

För åtgärd
-
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§ 211 Kommungemensam sammanträdesplan 2023
Diarienummer: KS/2022:47

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommungemensam 
sammanträdesplan för 2023.

Sammanträden äger rum på följande datum och tider:

Kommunfullmäktige kl. 19.00: 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 17/5, 14/6, 23/8, 13/9, 18/10, 
15/11 och 14/12 (obs torsdag).

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

Kommunstyrelsen kl. 13.00: 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10 och

29/11.

Kommunstyrelsens allmänna utskott kl. 13.00: 16/1, 13/2, 13/3, 3/4, 8/5, 5/6, 14/8,

11/9, 2/10, 6/11 och 4/12.

Bokslutsberedning: 6/3.

Budgetberedning: 24/4, 25/4 och 2/5.

Kommunstyrelsens personalutskott kl. 10.00: 18/1, 15/2, 15/3, 3/4 (obs måndag), 
10/5, 7/6, 16/8, 11/9 (obs måndag), 4/10, 8/11, och 6/12.

Socialnämnden kl. 8.00: 17/1, 14/2, 14/3, 4/4, 9/5, 9/6 (obs fredag), 15/8, 12/9,

3/10, 7/11 och 5/12.

Bildningsnämnden kl. 13.00: 18/1, 15/2, 15/3, 5/4 (obs kl. 8.00), 10/5, 7/6, 16/8,

13/9, 4/10, 8/11, och 6/12.

Servicenämnden kl. 13.00: 19/1, 16/2, 16/3, 6/4 (obs kl. 8.00), 11/5, 8/6, 17/8,

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

Myndighetsnämnden kl. 14.00: 30/1, 20/3, 26/4 (obs onsdag), 22/5, 19/6, 21/8, 18/9 
och 20/11.

Folkhälsorådet kl. 13.00: 23/1, 27/4, 18/9 och 13/11.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kl. 14.00: 9/3, 13/6, 26/9 och 12/12.

Eda Bostads AB kl. 13.00: 25/1, 7/3, 24/5, 20/9 och 13/12.

Eda Energi AB kl. 10.00: 16/3, 25/5, 14/9 och 14/12.
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Valfjället Skicenter AB kl. 16.00: 26/1, 17/3, 29/5, 21/9 och 12/12.

Bolagsstämmorna äger rum i samband med bolagens sammanträden i maj.

Sammanfattning av ärendet
I styrdokumentet Riktlinjer för administration, dokument och ärendehantering anges 
att ”En kommungemensam sammanträdesplan ska årsvis upprättas för de politiska 
sammanträdena och fastställas av kommunfullmäktige.” Kommunledningsstaben har 
tagit fram förslag till sammanträdestider 2023 för samtliga politiska organ och 
samordnat dessa i möjligaste mån för att sammanträden inte ska kollidera.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-13
Förslag till kommungemensam sammanträdesplan 2023 (kalendervy)
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-10-03 § 120

Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Backelin (V): Beslut enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna kommungemensam sammanträdesplan för 2023.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga politiker
Samtliga medarbetare

För åtgärd
Webbansvarig
Assistent
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§ 212 Ny politisk organisation
Diarienummer: KS/2021:259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen från tidigare 15 ledamöter till 11 ledamöter. Antalet ersättare i 
kommunstyrelsen ändras också från tidigare 15 ersättare till 11 ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Den parlamentariska gruppens förslag om nämndorganisation beslutades i 
kommunfullmäktige 2022-08-24. Enligt förslaget framgick inte vad som diskuterats 
och vad gruppens samtliga medlemmar ansåg gällande kommunstyrelsens antal 
ledamöter och ersättare. Gruppen ansåg att kommunstyrelsens ledamöter behövde 
ändras från 15 till 11. Detta för att stärka kommunstyrelsens roll och arbetssätt.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-08-24 § 
Den parlamentariska gruppens mötesanteckningar 2022-06-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Lönespecialist

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 213 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:303

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-10-26:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Allmänna utskottet
2022-09-28
Inga delegationsbeslut att redovisa.

2022-09-12
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben
 Personalchef LO beslut 2022-10-11 gällande företagshälsovård
 HR-konsult JW beslut 2022-02-01 – 2022-10-13 gällande tre ärenden om 

omplacering av medarbetare

Bildningsutskottet
2022-10-05
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Skolchef IE beslut 2022-09-20 - 2022-10-10 om beviljande av skolgång i 

annan kommun
 Rektor HL beslut 2022-09-20 - 2022-10-07 om att utreda signal om kränkande 

behandling på Gunnarsbyskolan (12 st)
 Rektor ALR beslut 2022-08-17 - 2022-09-19 om att utreda signal om 

kränkande behandling på Gärdeskolan (1 st)
 Rektor TK beslut 2022-08-01 - 2022-10-09 om att utreda signal om kränkande 

behandling på Hierneskolan (9 st)
 Biträdande rektor MB beslut 2022-08-01 - 2022-08-31 om plats i fritidshem 

för elever i kommunens förskoleklass/grundskola (Gunnarsbyskolans fritids)
 Rektor ALR beslut 2022-09-20 - 2022-10-11 om beslut att utreda signal om 

kränkande behandling på Gärdesskolan (1 st)
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Serviceutskottet
2022-10-06
§ 70 Beslut om granskning för detaljplan för polisstation vid Morokulien, Eda 
Glasbruk

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 Integrationshandläggare AV beslut 2022-09-21 - 2022-10-20 om tre 

periodladdningar och ett ekonomiskt bistånd 

Extern delegation genom avtalssamverkan
 Upphandlare HM beslut 2022-09-01 gällande tilldelning av upphandling av 

maskindiskmedel

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 ska 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.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:55 – 15:02.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-18

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 214 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:304

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-09-21 – 2022-10-19:

 Eda Energi AB:s protokoll 2022-10-05
 Drift- och servicenämndens protokoll 2022-09-23
 Hjälpmedelsnämndens protokoll 2022-09-23
 Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2022-09-22
 Arvika-Eda överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-21
 Eda Bostads AB:s protokoll 2022-09-21
 Eda Energi AB:s protokoll 2022-09-12
 Teknik i Väst AB:s protokoll 2022-05-24

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. Information om frekvensen och 
hanteringen av inkomna rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen redovisas i 
samband med uppsikten. I detta ärende presenteras inkommande dokument till 
kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar 
för.

Rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen
Inget ärende för perioden.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-20
Eda Energi AB:s protokoll 2022-10-05
Drift- och servicenämndens protokoll 2022-09-23
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2022-09-23
Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2022-09-22
Arvika-Eda överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-21
Eda Bostads AB:s protokoll 2022-09-21
Eda Energi AB:s protokoll 2022-09-12
Teknik i Väst AB:s protokoll 2022-05-24
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 215 Fyllnadsval till allmänna utskottet
Diarienummer: KS/2022:305

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) som ledamot i 
allmänna utskottet från 2022-10-26 till 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ledamoten Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till allmänna utskottet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Emelie Wennerstrand oberoende: Kommunstyrelsen utser Margaretha Persson 
beroende (tidigare HEL) som ledamot i allmänna utskottet från 2022-10-26 till 2022-
12-31.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till
För kännedom
Margaretha Persson

För åtgärd
Lönespecialist
Kommunsekreterare
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§ 216 Fyllnadsval till bildningsutskottet
Diarienummer: KS/2022:306

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Emelie Wennerstrand, oberoende, som ersättare i 
bildningsutskottet från 2022-10-26 till 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Efter en avsägelse från ledamoten Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) behöver 
fyllnadsval ske till bildningsutskottet.

Beslutsunderlag
 -

Förslag till beslut på sammanträdet
Emelie Wennerstrand oberoende: Kommunstyrelsen utser Emelie Wennerstrand, 
oberoende, som ersättare i bildningsutskottet från 2022-10-26 till 2022-12-31.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till
För kännedom
Emelie Wennerstrand

För åtgärd
Lönespecialist
Kommunsekreterare
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§ 217 Personalärende
Diarienummer: KS/2022:313

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anställer Magnus Ådén som kommunchef från och med 1 februari 
2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:06 – 15:12. 

Strax före sommaren 2022 meddelade nuvarande kommunchef Anders Andersson att 
han avser att avsluta sin anställning i Eda kommun. I samband med detta meddelade 
han även att han kommer kvarstå i sin tjänst till dess att en ny kommunchef är på plats 
och en överlämning har skett.

En kravprofil på tjänsten som kommunchef togs fram i samråd mellan 
verksamheterna, fackliga representanter och ledamöter i allmänna utskottet. De tre 
intervjugrupperna kunde slutligen enas om en kandidat – Magnus Ådén.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefens ledningsgrupp

Fackliga representanter

För åtgärd
-
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§ 218 Godkännande av avtal - Gemensam 
överförmyndarnämnd mellan Arvika kommun och Eda 
kommun 2023-2026
Diarienummer: KS/2022:314

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna avtalet gällande gemensam 
överförmyndarnämnd mellan Arvika och Eda kommun gällande åren 2023–2026.

Sammanfattning av ärendet
Arvika och Eda kommuner har sedan 2019-01-01 en gemensam 
överförmyndarnämnd, kallad Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är 
värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation. Det 
nya avtalet för åren 2023–2026 kräver godkännande i kommunfullmäktige i de båda 
kommunerna. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-24
Avtal mellan Arvika och Eda kommuner gällande gemensam överförmyndarnämnd 
2022-08-22

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Arvika kommun

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar att ordinarie ledamöter i utskott har fått en 
kallelse till revisorernas möte. 

Kommunsekreteraren informerar att kommunfullmäktiges sammanträde har totalt 175 
visningar vid dags dato. 

Kommunchefen informerar följande: 

- Invasionen av Ukraina
- Riksväg 61, arbete pågår med stolpar och staket mot järnvägen
- Polisstationen vid gränsen

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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