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

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

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunledningsstaben till och med oktober månad 2022.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal)
Budget till och med oktober 31 682

Redovisning till och med oktober 31 228

Avvikelse till och med oktober 455

Procent av budget 98,6 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog tagit del av och godkänt den ekonomiska redovisningen för 
bildning, oktober 2022. Den ekonomiska redovisningen visar ett negativt resultat på 1 
079 000 kronor för oktober månad. Detta gäller framför allt skolskjutskostnader samt 
kostnader för interkommunal ersättning i synnerhet inom grundskolan. Siffrorna 
påverkas av att fakturorna kommer oregelbundet i jämfört med periodiseringen. 
Verksamheten inom grundskolan och förskolan ser ut att följa den prognos som 
gjordes efter augusti. Det finns en risk att avvikelsen kan bli något större än befarat. 
Det är viktigt att verksamheten, och då särskilt förskolan, matchar sina kostnader mot 
beviljade statsbidrag.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 
2022. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)
Budget till och med oktober 48 574

Redovisning till och med oktober 48 790

Avvikelse till och med oktober - 216

Procent av budget 100,4 %
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Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

- Krishanteringsråd, syfte och mål. 
- Riskgruppsmöte, lägesbild om elsituationen och planeringsförutsättningar.  
- Presentation och diskussion om lokalutredning om skolan som godkändes med 

mindre justeringar.
- Dialogmöte, Tågstrategi Eda kommun.
- Ledarforum.
- LSS avstämningsmöte.
- Möte GodBygd och Eda Golfklubben.
- Budgetberedning. 
- Haft prao-elev under två hel-dagar.
- Laddat upp första digitala detaljplanen till Lantmäteriet Nationell 

Geodataplattform.
- Granskning genomförd detaljplan polisstation – arbetar med att ta fram 

granskningsutlåtande samt antagandehandlingar.
- Deltagit vid uppstartsmöte "planering för förnybar energi" - länsstyrelsen ska 

med värmlandskommunerna ta fram regionalt planeringsunderlag för 
vindkraftsutbyggnad.

Teknik i Väst AB

- Länsstyrelsen har beslutat att ta tillbaka tillsynsansvaret för Lunden från och 
med årsskiftet. 

- Den nya sidlastande renhållningsbilen som skulle ha levererats till TiVAB i 
slutet av oktober är försenad. Arbetet med att köra ut matavfallskärl fortsätter 
efter bilen har kommit. 

Kost

- Krishantering /livsmedelsberedskap klar till förskolan - fortsatt arbete med 
Vård och stöd.

- Reell risk för planerat strömavbrott i vinter - planering för andra rätter - i 
värsta fall serveras mjölk, smörgås och frukt till lunch.  

Räddningstjänsten

- Lokalt kollektivavtal med deltidsbrandman klart. 
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Arbete och integration

- Förberedelse och uppstart av nytt projekt tillsammans med Folkuniversitetet, 
Yrkesväg. - Projektet skall utveckla arbetslivsorienterande 
och yrkesorienterande utbildningsinsatser, projektperiod 2022-11-01 – 2026-
06-30. Länsstyrelsen är projektägare och genomförs i samverkan med 10 
kommuner i Värmland samt med kommuner och länsstyrelsen i Dalarna, 
Västra Götaland och Örebro.

- Arbete pågår med att ta fram en ny lokal överenskommelse mellan Eda, 
Arvika och Arbetsförmedlingen. 

- Samverkan med Regionen och Eda vårdcentral 
kring arbetsbedömning/arbetsträning samt sjukfrånvaro för de BEA-anställda.

Fritid och kultur

- Rekrytering av projektledare utåtriktad verksamhet 100%. Två intervjuer geno
mförda. 

- Förberedelser inför Nobelfest 8/12. Finansiering är klar. 
- Stolpjakten och kulturjakten avslutade.
- Träffs och trivs avslutat för i år. Utvärderingsmöte 1/11
- Skaparverkstad biblioteket Charlottenberg igång på torsdagar.
- Bibliotek Värmland, nytt samverkansavtal färdigt.
- Fritidsledare har tagit fram höstlovsprogram.
- Avtal mellan bibliotek/skola tas fram inför 2023.
- Arbete med ny biblioteksplan/verksamhetsplan 2023-2026 färdigt

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 2022-11-10 § 77
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 132
Ekonomiuppföljning för kommunledningsstaben, oktober 2022 2022-11-01
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-11-09 § 54
Kommentarer till ekonomisk uppföljning, bildning oktober 2022
Ekonomisk uppföljning bildning oktober 2022, 2022-11-02
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter oktober 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
Socialnämnden tog tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter oktober 
2022 för vård och stöd med underliggande verksamheter samt individ- och 
familjeomsorgen med underliggande verksamheter.

Ekonomichef redovisade det ekonomiska läget efter oktober 2022 för vård och stöd 
med underliggande verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med 
underliggande verksamheter. 

Resultatet visar en negativ avvikelse på 13 214 tkr efter oktober 2022 för vård och 
stöd. 5 815 tkr i statsbidrag är ej utdelat ännu. Uppföljningen följer prognosen i stort 
och bedömningen är att prognosen efter augusti kommer att hålla året ut, vilket skulle 
innebära en negativ avvikelse på sex miljoner totalt för vård och stöd för 2022. 

För individ- och familjeomsorgen visar resultatet en positiv avvikelse på 2 181 tkr 
efter oktober 2022. Uppföljningen visar en något positiv avvikelse sedan prognosen i 
augusti, vilket troligtvis beror på besparingar inom bemanningen då inflödet av 
ärenden har ökat något.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-08 § 209

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

För åtgärd
-
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§ 222 Kommunstyrelsens svar på revisorernas 
granskning av delårsrapport 2022-08-31 med 
helårsprognos
Diarienummer: KS/2022:282

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort sett de åsikter 
och slutsatser som framkommer. Kommunstyrelsens svar lämnas över till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat delårsrapport 2022-08-31. Revisorerna har noterat att 
kommunen redovisar ett resultat på 18,9 mnkr i delårsrapporten. Prognosen för helåret 
2022 utgör 11,1 mnkr vilket är ett bättre resultat än budgeterat men lägre än fastställt 
resultatmål. Det finns en motsägelse i dessa två beslut. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen då kommunstyrelsen inte gör någon samlad 
bedömning av om resultatet av de tre finansiella målen innebär att kommunen 
förväntas uppfylla god ekonomisk hushållning har kommunrevisorerna ingen 
bedömning att utgå ifrån. Det konstateras att två mål bedöms uppfyllas men den 
övergripande finansiella målsättningen bedöms inte uppnåtts. Kommunrevisorerna gör 
således ingen bedömning om kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur det 
ekonomiska perspektivet eller inte. Utöver ovanstående konstaterade revisorerna att 
delårsrapportens uppställning med förvaltnings-berättelse, driftredovisning för 
respektive styrelse och nämnd, resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys i 
huvudsak följer god redovisningssed. Samtidigt menar revisorerna att utrymme för 
förbättringar finns utifrån ett läsarperspektiv på bland annat dokumentets 
överskådlighet, layout och relevans. Det finns även en förbättringspotential i att 
samma principer för periodisering används i delårsrapporten som i årsredovisningen. 

Revisorerna noterar utöver detta framförallt en förbättringspotential avseende följande 
områden: 

- Målstyrningen är enligt vår bedömning bristfällig och målstyrningen behöver 
stärkas, framför allt de verksamhetsmässiga målen. 

- Inkludera de kommunala bolagen på ett tydligare sätt i målstyrningen.
- Tydligare balanskravsutredning i delårsrapporten.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 131
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-31
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 169
Rapport KPMG delår Eda kommun 2022 2022-09-30
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-08-31 2022-09-29

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av återrapporteringen av tagna 
beslut under perioden maj-augusti 2022. Det konstateras att två beslut är ej 
verkställda. 

2022-06-01 § 123 Revisionsgranskning av likvärdig skola (KS/2022:85) Beslutet 
lyder: Kommunstyrelsen lämnar följande förslag till kommunrevisionen: - att i arbetet 
med budget 2023 och framåt analysera behovet av resurstilldelning utifrån uppdraget i 
skollagen. - att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att se över hur 
befintliga resurser fördelas utifrån ett likvärdighetsperspektiv samt att tillse att elever i 
behov av särskilt stöd får adekvat stöd. - att uppdra åt förvaltningen att fortsätta 
arbetet med aktiv kompetensförsörjning inom Bildning och se över möjligheterna att 
upprätta en heltäckande kompetensförsörjningsplan. - att uppdra åt förvaltningen att 
fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt 
skollagen och att koppla detta tydligare till budgetarbetet. Redovisning sker i 
december.

2022-05-04 § 103 Medborgarförslag - Cykelbana i Charlottenberg (KS/2021:89) 
Beslutet lyder: Eda kommun uppskattar engagemanget från initiativtagaren med att 
använda sig av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i 
kommunen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en cykelbana för barn och 
ungdomar i Charlottenberg. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta lokala föreningar 
då föreningsdrift av en cykelbana är att föredra. Inväntar färdig byggnation vid 
Violen, med tanke på lämplig plats.

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

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

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.

2021-06-30, § 161 Inriktningsbeslut – utbyggnad av Gunnarsbyskolan – Beslutet 
lyder: Kommunstyrelsen beslutar följande: Gunnarsbyskolan byggs ut medseparat 
byggnad i 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.

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.

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. 
Planförslaget har reviderats och är nu utställt för granskning under perioden 2022-
10-07 till 2022-10-28. 

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.
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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 politiskt. Handlingsplanen är påbörjad. Uppföljning av 
Näringslivsenheten besöker allmänna utskottet ungefär varannan månad och 
avstämningar sker.

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. Ingår i 
Nära Vård – äldre livet och bland annat diskuteras införandet av mobila psykosociala 
team i länet. Lokalt har även vård och stöd köpt in en utbildning, Psyk E-Bas som 
kommer genomföras för all personal i vår verksamhet för att öka kunskapsnivån bland 
medarbetarna. Första utbildningstillfälle var i oktober 2022 och var mycket 
uppskattat av medverkande och fortsätter nu enligt plan.

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. Samverkansavtal 
tillnyktringsenheten finns idag där Regionen står för 80% av kostnaden och 
Värmlands kommuner för resterande 20%. Vid redovisning av verksamheten nu i 
november 2022 visar den på mycket låg beläggning av platserna vilket troligen 
kommer leda till en översyn av verksamhetens framtid.

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.

Comfact Signature Referensnummer: 56161SE



Sida 15 (44)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-30

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

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.

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)

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 2022-11-22
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut maj-augusti 2022-11-22

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av återrapporteringen av 
kommunfullmäktiges tagna beslut under perioden maj - augusti 2022. Det konstateras 
att sex beslut ej är verkställda för perioden:

2022-08-24 § 136 Politisk organisation Beslutet lyder: Kommunfullmäktige beslutar 
att införa nämndorganisation enligt den parlamentariska gruppens förslag. Det innebär 
följande nämnder; Kommunstyrelsen med allmänt utskott och personalutskott, 
krisledningsnämnd, myndighetsnämnd, valnämnd, socialnämnd, bildningsnämnd och 
servicenämnd. Beslutet verkställs efter årsskiftet.

2022-08-24 § 134 Revidering av ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB Beslutet 
lyder: Kommunfullmäktige reviderar ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB. 
Ägardirektivet för Valfjället Skicenter AB börjar gälla från och med 2022-10-01. 
Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-03-24 § 38 ersätts därmed. 
Ägardirektivet ska behandlas på bolagsstämman.

2022-08-24 § 133 Revidering av ägardirektiv för Eda Energi AB Beslutet lyder: 
Kommunfullmäktige reviderar 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. Ägardirektivet ska behandlas på bolagsstämman.

2022-08-24 § 132 Revidering av ägardirektiv för Eda Bostads AB Beslutet lyder: 
Kommunfullmäktige reviderar 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. Ägardirektivet ska behandlas på bolagsstämman.

2022-05-18 § 95 Svar på medborgarförslag - Bygg en mountainbikebana vid 
vattentornet i Charlottenberg (KS/2022:66) Beslutet lyder: Kommunfullmäktige 
ställer sig positiv till en cykelbana för barn och ungdomar i Charlottenberg. 
Lokaliseringen vid vattentornet avslås emellertid i enlighet med tidigare beslut. 
Förvaltningen får i uppdrag att kontakta lokala föreningar då föreningsdrift av en 
cykelbana är att föredra. Eda kommun uppskattar engagemanget från initiativtagarna 
med att använda sig av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till 
förbättringsarbetet i kommunen. Inväntar färdig byggnation vid Violen, med tanke på 
lämplig plats.
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2022-05-18 § 92 Drift av kommunala badplatser (KS/2021:119) Beslutet lyder: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: - Från och med 2022 ska följande badplatser 
drivas i kommunal regi; Adolfsfors (Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom 
(Vadljungen) och Åmotfors (Nysockensjön). - Från och med 2022 avvecklas 
badvattnen Djupfors (Fjällsjön), Flogned (Ränken), Lerot (Bysjön) och Sandviken 
(Hugn). Eda kommun svarar endast för sophämtningen vid dessa anläggningar. - 
Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka om ägaren av Bönnäsets camping är 
intresserad av att förvärva badplatsen i Skillingsfors (Askesjön) och att 
samhällsbyggnad i samband med affären upprättar nyttjanderättsavtal samt att det 
ingår skötselanvisning av badplatsen. Arbete sker gällande badplatsen i Skillingmark.

Det konstateras att följande 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.

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.

2021-02-24 § 15 Inriktningsbeslut demensboende i Charlottenberg (KS/2019:216) 
Beslutet: 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 Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 (Noresunds 
Herrgård) (KS/2011:146) Beslutet lyder: Kommunfullmäktige godkänner förslaget 
till genomförandeavtal med tillhörande bilagor. Med tillägget att exploatören ska 
återrapportera till kommunstyrelsen arbete med detaljplanen var tredje månad. 
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Arbete pågår med att sammanställa inkomna synpunkter under granskningen i ett 
granskningsutlåtande samt ta fram antagandehandlingar. Parallellt upprättas ett 
förslag till köpeavtal mellan GodBygd och kommunen.

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 2022-11-22
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut maj-augusti 2022-11-22

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

För åtgärd
-
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§ 225 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2022:194

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse följande medborgarförslag 
obesvarade 2022-12-14:

 KS/2022:270 - Medborgarförslag - Att Eda kommun undersöker möjligheten 
att etablera en fångvårdsanstalt Handläggs inom kommunledningsstaben

 KS/2022:254 - Medborgarförslag - Uppgradera en bit av elljusspåret i 
Åmotfors till säker gång- och cykelväg till skolan Handläggs inom 
samhällsbyggnad

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-15

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

För åtgärd
-
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§ 226 Redovisning av obesvarade motioner
Diarienummer: KS/2022:195

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse följande motioner obesvarade 
2022-12-14:

 KS/2022:300 - Motion om användning av egen dator för det politiska arbetet 
som förtroendevald – Handläggs inom kommunledningsstaben

 KS/2022:280 - Motion - bevaka och ta fram förslag till artiklar från 
kommunens idrottshändelser för publicering på kommunens webbsida – 
Handläggs inom kommunledningsstaben

 KS/2022:272 – Motion - Att Eda kommun köper in fällor och hjälper till att 
minska granbarkborren – Handläggs inom samhällsbyggnad

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-15

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

För åtgärd
-
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§ 227 Beslut om verksamhetsplaner för bildning och 
samhällsbyggnad
Diarienummer: KS/2022:266, KS/2022:11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättade förlag till verksamhetsplan för bildning och 
samhällsbyggnad för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Bildning
I bildnings Verksamhetsplan 2023 redovisas verksamhetsmål, aktiviteter och 
indikatorer samt redovisning av större förändringar, effektiviseringar, både 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2023.

Samhällsbyggnad
De övergripande principerna för ekonomisk styrning avseende budgetprocessen anger 
att budgetprocessens väsentligaste delar ska hanteras under våren så att 
kommunfullmäktige i juni kan besluta om strategisk plan.

Serviceutskottet har diskuterat följande frågeställningar innan förslaget gick vidare till 
kommunstyrelsen:

 Vad behöver förändras?
 Ser vi förändrade behov?
 Miljömål? (Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling).
 Har förutsättningarna förändrats?
 Hur såg måluppfyllelsen ut 2021?
 Investeringsbehov?
 Planbehov?
 Övrigt (rivnings kostnader enligt objektlista)

Beslutsunderlag
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-09-06
Verksamhetsplan 2023-2025, 2022-09-06
Verksamhetsplan 2023–2025, samhällsbyggnad 2022-03-08
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-20
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-01 § 184
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025
Förslag till verksamhetsplan samhällsbyggnad 2022–2024
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Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef; Ingrid Elmgren
Verksamhetschef samhällsbyggnad; Jan-Erik Eriksson

För åtgärd
-
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§ 228 Ledningssystem för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2023
Diarienummer: KS/2022:288

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ledningssystem för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2023.

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

Syftet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. 
Systemet ska vara ett verktyg som ger struktur till ledning och styrning av 
verksamheten för att säkra kvaliteten.

Målet är att säkerställa så att verksamheten bedrivs utifrån fastställda beslut och med 
hög kvalitet. Det ska också vara en grund för att främja systematiskt kvalitetsarbete 
inom verksamheten. Ett av målen är också att ta tillvara medarbetarnas professionella 
kunskap, samt deras insikter och åsikter om förbättringsområden.

Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och 
hantering av avvikelser. 

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-11-09 § 57
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-10-14
Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2023

Beslutet skickas till
För kännedom
Chef för elevhälsan, Helena Persson

För åtgärd
-
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§ 229 Förfrågan om fastighetsförvärv, Hagebacken 4
Diarienummer: KS/2022:323

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Hagebacken 4 i Åmotfors för 50 kronor/kvm.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Hagebacken 4 är ute till försäljning, enligt annons så är tomten på cirka 
1 100 m² och begärt pris är 100 000 kronor.

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med ett enbostadshus. Efter kontakt och 
diskussioner med agenturen som sköter försäljningen av fastigheten så finns 
slutbesked för rivningen av bostaden och fastighetsägaren accepterar ett bud på 50 
kr/kvm, som är kommunens priser för obebyggda fastigheter inom detaljplanområde i 
Åmotfors.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-10-11 § 76
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-11-01
Karta, Hagebacken 4 2022-11-01

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 230 Revidering av Informationspolicy
Diarienummer: KS/2022:297

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad informationspolicy. 
Tidigare dokument beslutat av kommunfullmäktige 2011-08-31§ 104 ersätts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens informationspolicy antogs av kommunfullmäktige år 2011. Policyn var i 
behov av en översyn då lagstiftningen har ändrats med hänsyn till personskydd.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 13:46 – 13:56.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 127
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-24
Förslag till reviderad informationspolicy 2022-10-20

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Chefer och ledare inom kommunen

För åtgärd
Informationschef
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§ 231 Ansökan från Ung Företagsamhet om 
kommunalt verksamhetsbidrag 2023-2024
Diarienummer: KS/2022:322

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet för år 2023 med 
fem (5) kronor per invånare från näringslivsenhetens budget. Den totala summan för 
året regleras utifrån kommunens aktuella invånarantal vid betalningstillfället och för 
år 2023 är summan 42 600 kronor.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan från Ung Företagsamhet Värmland om kommunalt verksamhetsbidrag har 
inkommit. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation 
med nationellt kansli och 24 regionala föreningar. 

Vid företagsbesök som näringslivsutvecklaren genomför tillsammans med 
kommunalråd och kommunchef är kompetensbrist och kompetensbehov nästan alltid 
den viktigaste frågan företagarna lyfter. De trycker extra på behovet av att unga 
anställda förstår hur ett företag fungerar och vad ett arbete innebär. Ung 
Företagsamhet Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag från såväl 
offentlig som privat verksamhet och alla bidrag används till aktiviteter som stöder 
målet att utveckla elevernas förmågor i grund- och gymnasieskolan. Fördelningen 
idag är att kommunerna bekostar ¼ av driftskostnaderna, resterande del kommer från 
projekt, organisationer, stiftelser och det privata näringslivet. Medlen används löpande 
för att öka servicegraden och kvaliteten i koncepten. Ung Företagsamhet söker medel 
från kommunerna enligt modellen fem (5) kronor per kommuninvånare.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 126
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-31
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag till ung företagsamhet 2023–2024 
2022-10-26
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Beslutet skickas till 
För kännedom
Regionchef, Ung Företagsamhet Värmland 
Skolchef; Ingrid Elmgren
Näringslivsutvecklare; Pär Sundman

För åtgärd
Ekonomichef; Johan Örnberg

Comfact Signature Referensnummer: 56161SE



Sida 28 (44)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-30

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 232 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning
Diarienummer: KS/2022:316

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning under förutsättning att det förtydligas att kommunmedlem kan inlämna 
ett medborgarförslag. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2022-02-23 
§ 30 ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 5 § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning för att ange 
ytterligare föreskrifter för sitt arbete utöver vad som finns reglerat i lag. En översyn av 
arbetsordning har skett med vissa förändringar och förtydliganden.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 129
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-26
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning 2022-10-26

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
Sekreterarna

För åtgärd
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 233 Revidering av arvodesreglemente för 
förtroendevalda
Diarienummer: KS/2022:317

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera arvodesreglemente för 
förtroendevalda. Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige ska dock avsnittet 
strykas där det framgår att ej tjänstgörande ersättare inte ska erhålla ersättning. 
Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-09-15 § 118 ersätts. 
Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen ber kommunfullmäktiges presidium se över arvodesreglementet 
och nytt beslut tas gällande reglementet vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 
mars. Förslagsvis bör 1:e och 2:e vice ordföranden i servicenämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden erhålla samma procentsats som 
kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 4 § 16 kan kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda 
i skälig omfattning skall få arvode för sitt uppdrag. Det skall ges lika arvode för lika 
uppdrag. En översyn av arvodet har skett med vissa förändringar och förtydligande då 
kommunfullmäktige 2022-08-24, § 135, fattat beslutat om att införa 
nämndorganisation. 

Beslutsunderlag
Förslag till Arvodesreglemente 2022-11-23 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 137
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-26
Förslag till arvodesreglemente 2022-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Patric Carlsson (V) med bifall av Bertil Börjeson (HEL), Ola Dahlström (L), 
Margaretha Persson oberoende samt Bo Sundbäck (S): Beslut enligt allmänna 
utskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera 
arvodesreglemente för förtroendevalda. Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige 
ska dock avsnittet strykas där det framgår att ej tjänstgörande ersättare inte ska erhålla 
ersättning. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-09-15 § 118 
ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 56161SE



Sida 30 (44)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-30

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Kommunstyrelsen ber kommunfullmäktiges presidium se över arvodesreglementet 
och nytt beslut tas gällande reglementet vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 
mars. Förslagsvis bör 1:e och 2:e vice ordföranden i servicenämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden erhålla samma procentsats som 
kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:27 – 14:35.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

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

För åtgärd
Utskottssekreterare; Bill Gradin
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 234 Revidering av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott
Diarienummer: KS/2022:315

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Det tidigare 
dokumentet beslutat av kommunstyrelsen 2021-09-01 § 187 ersätts. Styrdokumentet 
träder i kraft 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av organisationsförändringen i Eda kommun vid inrättande av nämnder 
behöver ”Instruktion för kommunstyrelsens utskott” revideras. Föreslagna 
förändringar återges i föreslaget styrdokument. De övergripande ändringarna är:

 Dagens allmänna utskott ersätts delvis med ett personalutskott
 Service- och bildningsutskott utgår från styrdokumentet då de ersätts av 

nämnder med separata styrdokument.

Beslutsunderlag
Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott 2022-11-23
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 136
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-25
Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott 2022-10-26

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

För åtgärd
Utskottssekreterare; Bill Gradin
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson

Comfact Signature Referensnummer: 56161SE



Sida 32 (44)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-30

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 235 Beslut om servicenämndens reglemente
Diarienummer: KS/2022:321

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta servicenämndens reglemente. 
Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige ska dock stycket gällande behandling 
av personuppgifter förtydligas. Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-24 beslutades om ny politisk 
organisation, en nämndorganisation i stället för alternativ organisation. Det tidigare 
serviceutskottet ersätts därför med en servicenämnd. Som en konsekvens av detta 
behövs ett nytt styrdokument upprättas, servicenämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-31
Förslag till servicenämndens reglemente 2022-10-31

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Utskottssekreterare; Gentiana Meziu
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 236 Beslut om bildningsnämndens reglemente
Diarienummer: KS/2022:299

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bildningsnämndens reglemente. 
Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige ska dock stycket gällande behandling 
av personuppgifter förtydligas. Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-24 beslutades om ny politisk 
organisation, en nämndorganisation i stället för alternativ organisation. Det tidigare 
bildningsutskottet ersätts därför med en bildningsnämnd. Som en konsekvens av detta 
behövs ett nytt styrdokument upprättas, bildningsnämndens reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
bildningsnämndens reglemente. Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige ska 
dock stycket gällande behandling av personuppgifter förtydligas. Styrdokumentet 
träder i kraft 1 januari 2023. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutsunderlag
Förslag till bildningsnämndens reglemente 2022-11-07
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-11-07 § 128
Förslag till bildningsnämndens reglemente 2022-10-27
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-27

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

För åtgärd
Utskottssekreterare; Ann-Louise Axelsson
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 237 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Diarienummer: KS/2022:170

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. Innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige ska 
dock stycket gällande behandling av personuppgifter förtydligas och tre avsnitt strykas 
i dokumentet: 

- Offentliga sammanträden 
- Delegering av kommunfullmäktige; medborgarförslag
- punkten gällande samordning av mötesträffar med nämndpresidierna. 

Tidigare dokument beslutat av kommunfullmäktige 2021-09-15 § 116 ersätts. 
Styrdokumentet träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-24 beslutades om en ny politisk 
organisation i form av en nämndorganisation i stället för en alternativ organisation. 
Som en konsekvens av detta behöver kommunstyrelsens reglemente revideras.

I upprättat förslag har kommunstyrelsens roll i den politiska organisationen 
förtydligats, med betoning på styrelsens uppsiktsplikt. Skrivningen att styrelsen 
fullgör kommunens uppgifter inom verksamhetsområde bildning respektive 
samhällsbyggnad har tagits bort, då dess områden nu ligger under bildningsnämnden 
respektive servicenämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-21
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente

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

För åtgärd
Utskottssekreterare; Anna Elmqvist
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 238 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning
Diarienummer: KS/2022:298

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag på revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning under förutsättning att punkterna 2.2.3 samt 2.2.4 delegeras till 
personalutskottet istället för allmänna utskottet. 

Tidigare dokument beslutat av kommunstyrelsen 2021-09-01 § 188. Styrdokumentet 
träder i kraft 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-24 beslutades om en ny politisk 
organisation i form av en nämndorganisation i stället för en alternativ organisation. 
Verksamhetsområde bildning respektive samhällsbyggnad, som tidigare legat under 
kommunstyrelsen, ligger nu under bildnings- respektive servicenämnden. Det har 
även inrättats ett personalutskott under kommunstyrelsen. Som en konsekvens av 
dessa förändringar behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.

I förslagen revidering har verksamhetsområde bildning respektive samhällsbyggnad 
plockats ut från kommunstyrelsens delegationsordning. Personalutskottet föreslås som 
delegat i somliga personalärenden. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-21
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022-11-21

Förslag på sammanträdet
Stefan Nilsson (SD): Kommunstyrelsen antar förslag på revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning under förutsättning att:

- Punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.8.3 och 2.8.4 delegeras till personalutskottet istället 
för kommunchef och verksamhetschef.

- Punkterna 2.2.3 och 2.2.4 delegeras till personalutskottet istället för allmänna 
utskottet. 

Tidigare dokument beslutat av kommunstyrelsen 2021-09-01 § 188. Styrdokumentet 
träder i kraft 1 januari 2023. 
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Elsa Badh (C) med bifall av Hanna Andersson (M): Kommunstyrelsen antar förslag på 
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning under förutsättning att punkterna 
2.2.3 samt 2.2.4 delegeras till personalutskottet istället för allmänna utskottet. 

Tidigare dokument beslutat av kommunstyrelsen 2021-09-01 § 188. Styrdokumentet 
träder i kraft 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Elsa Badhs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Utskottssekreterare; Anna Elmqvist
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 239 Information
Diarienummer: KS/2022:14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar följande: 

- Rysslands invasion av Ukraina.
- Statistik gällande flyktingar konsekvens av invasionen.
- Hur mobilnäten fungerar kopplat till elproblematiken.
- Ny kommungruppsindelning; Landsbygdskommun med besöksnäring.
- Gränseråd har ägt rum; Gränsetjänsten fyller 20 år. 
- Besöksnäringsdagar i Charlottenberg med cirka 130 deltagare.
- Gränsregionen ARKO har haft möte gällande projekt. 
- Upphandling sker för byggnation av polisstation.
- Övriga händelser i december månad.

Kommunsekreteraren informerar om uppbyggnaden i systemet där politiken tar del av 
handlingar samt uppbyggnaden av beslutsunderlaget i protokollen.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 240 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2022
Diarienummer: KS/2022:182

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten avseende ej 
verkställda beslut inom tre månader för kvartal tre 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera detsamma. Under 
tredje kvartalet 2022 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun ett gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader.

Fördelat enligt nedanstående:

LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning 1 st.

Rapporter för kvartal 3 2022 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-08 § 213
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-11-01

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Verksamhetschef vård och stöd, Sara Lundgren
Administratör, Yvonne Andersson Gran

För åtgärd
-
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§ 241 Avgifter inom vård och stöd för 2023
Diarienummer: KS/2022:350

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagna förändringar i 
styrdokumenten ”Avgifter inom vård och stöd, riktlinje” och ”Avgifter inom vård och 
stöd 2023”.

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöds avgiftshandläggare och central administratör har sett över avgifter, nya 
tillägg och revideringar samt riktlinjer för handläggningen. Adjungerade har varit 
verksamhetschef och berörda områdeschefer. Information om riktlinjer och 
avgiftsnivåer har inhämtats från olika kommuner i Sverige. Föreslagna avgifter ligger 
vid jämförelse runt medel av vad kommunerna tar ut av brukaren. Genomgång har 
gjorts av samtliga avgifter och justeringar har gjorts så att dessa ligger inom 
kommunens självkostnad och/eller följer den nivå som andra aktörer beslutar om (till 
exempel Regeringen, Värmlandstrafik AB, Konsumentverket, Eda Bostads AB-
hyresgästföreningen). Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor, en höjning med 
4 200 kronor. Regeringen har beslutat om en höjning av minimibeloppet som den 
enskilde ska ha kvar för levnadskostnader utöver avgifter och bostadskostnader. 
Ensamstående ska ha en tolftedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet, makar och 
registrerade partners ska var och en uppbära en tolftedel av 1,2066 gånger 
prisbasbeloppet.

Revideringar som föreslås är:

 Kostnad för mat i särskilt boende, korttidsboende och matsal Koppom
 Kostnad för en hemtjänsttimme
 Dygnskostnad på korttidsplats
 Ändring av åldersgrupper och avgift för boende på elevhem LSS 
 Kostnad för mat i bostad med särskild service för vuxna LSS
 Ändring av minimibelopp i ”Avgifter inom vård och stöd, riktlinje”

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-08 § 212
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-11-02
Förslag till ”Avgifter inom vård och stöd, riktlinje”
Förslag till ”Avgifter inom vård och stöd 2023”
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Verksamhetschef vård och stöd; Sara Lundgren
Administratör; Yvonne Andersson Gran
Avgiftshandläggare; Annica Jansson
Avgiftshandläggare; Anna Nolander Gustafsson
Avgiftshandläggare; Hanna Damström

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 242 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:345

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-10-20 – 2022-11-21:

 Återtagande av returnering av arbetsmiljöuppgifter 2022-11-18
 Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-16
 Protokoll hjälpmedelsnämnden 2022-11-11
 Verksamhetsplan 2023-2025 Överförmyndarnämnden 2022-10-20
 Protokollsutdrag Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-10-18 § 64 

Undertecknat avtal med Åmotfors Energi AB
 Delårsrapport Överförmyndarnämnden 2022
 Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-10-18
 Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-10-14

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
Anmälan (2022-11-07): Anmälan föranledde ej vidare utredning. Kommunens externa 
funktion för mottagning av anmälningar gjorde en första bedömning och ger en 
rekommendation till hantering. Bedömningen gjorde att anmälan inte kvalificerar som 
rapport enligt visselblåsarlagen. Visselblåsarfunktionen i Eda gjorde samma 
bedömning.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-18
Återtagande av returnering av arbetsmiljöuppgifter 2022-11-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-16
Protokoll hjälpmedelsnämnden 2022-11-11
Verksamhetsplan 2023-2025 Överförmyndarnämnden 2022-10-20
Protokollsutdrag Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-10-18 § 64 
Delårsrapport Överförmyndarnämnden 2022
Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 2022-10-18
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-10-14

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 243 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:351

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-11-30:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Allmänna utskottet
2022-11-07

Inga delegationsbeslut att redovisa.

2022-10-03

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben
 Personalchef LO beslut 2022-09-20 – 2022-11-16 gällande en lönesättning 

utöver lönespann, ett avtal – upphandling dokumentationssystem samt två 
uppsägningar på grund av personliga skäl

Bildningsutskottet
2022-11-09

§ 55 Utdelning ur August Bromans donationsstiftelse 2022
§ 58 Justering av Uppehållsanställdas arbetsår 2022/2023

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Skolchef IE beslut 2022-10-11 - 2022-11-16 om skolskjuts utöver fastställd 

norm
 Rektor HL beslut 2022-10-08 - 2022-11-18 om att utreda signal om kränkande 

behandling på Gunnarsbyskolan (19 st)
 Rektor ALR beslut 2022-10-10 - 2022-11-16 om att utreda signal om 

kränkande behandling på Gärdeskolan (1 st)
 Rektor ALR beslut 2022-10-10 - 2022-11-16 om att utreda signal om 

kränkande behandling på Hierneskolan (6 st) och Adolfsfors skola (1 st)
 Rektor ALR beslut 2022-10-01 - 2022-10-31 om plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskola Hierneskolan, en elev
 Biträdande rektor MB beslut 2022-09-01 - 2022-09-30 om två nya platser i 

fritidshem för elever i kommunens förskoleklass/grundskola 
(Gunnarsbyskolans fritids)
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 Biträdande rektor MB beslut 2022-10-01 - 2022-10-31 om tre nya platser i 
fritidshem för elever i kommunens förskoleklass/grundskola 
(Gunnarsbyskolans fritids)

 Rektor ALR beslut 2022-10-01 - 2022-10-31 om plats i fritidshem för elever i 
kommunens förskoleklass/grundskola Gärdesskolan, en elev

Serviceutskottet
2022-11-10

§ 75 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Arvika kommun

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 GIS-ingenjör MJ beslut 2022-11-18 gällande fyra adressärenden
 Integrationshandläggare AV beslut 2022-10-21 - 2022-11-20 om sju 

ekonomiska bistånd och en periodladdning

Extern delegation genom avtalssamverkan
 Upphandlare HF beslut 2022-10-15 gällande ramavtal 

Anläggningsmaskinförare/maskinist inkl och exkl maskin samt 
anläggningsarbetare, Arvika, Eda

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.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-23

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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