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§ 1 Presentation av ledamöter i kommunfullmäktige
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av presentationen av Ola Dahlström (L) och Emelie 
Wennerstrand (SiV).

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 2 Utdelning av idrottspriset 2022
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges ordförande delar ut idrottspriset.
Idrottspriset 2022 tilldelas Victoria Spennare-Olsson med följande motivering: 
”Victoria Spennare-Olsson tävlar för Köla skytteförening och är en framgångsrik skytt 
som tävlar på hög nationell och internationell nivå och tidigare vunnit junior-SM. Hon 
har bott i Koppom, Eda kommun fram till oktober 2022 och tränar nu på Sävsjö 
skyttegymnasium. Hon är en förebild med sin träningsvilja för alla i kommunen och 
en inspirationskälla för andra idrottsutövare.”

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Fritid- och kulturchef; Lasse Sjöberg
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§ 3 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med november månad 2022.

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

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal)

Budget till och med november 35 009

Redovisning till och med november 34 495

Avvikelse till och med november 514

Procent av budget 98,5 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av och godkände den ekonomiska redovisningen för 
november 2022. Den ekonomiska redovisningen för november visar ett positivt 
resultat på 166 000 kronor. Till och med november i år visar verksamheten ett 
underskott på 9 509 000 kronor. Det finns några poster som kommer korrigera detta 
under december månad. Allt tyder på att skolskjutsarna blir dyrare än beräknat sett till 
hela året. Sannolikt kommer även interkommunal ersättning bli något dyrare än 
förväntat. Både grundskole- och förskoleverksamheten ser däremot ut att bli bättre än 
prognosen efter augusti. Slutresultatet beror till stor del på hur mycket av balanserade 
statsbidrag som kommer ut i verksamheten.

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

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med november 56 168

Redovisning till och med november 46 780

Avvikelse till och med november  9 388

Procent av budget 83,3 % 
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Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Diskussion om framtida drift och ansvar inom område Naturvård.
 Eventuellt fortsatt planarbete för Morast 1:17.
 Planmöte GodBygd och Eda Golf.
 Uppstartsmöte om energiplan.
 Riskgrupp, uppföljning av metodbeskrivning - planeringsförutsättningar vid 

elbortfall.
 Marknadsdialog den 21 och 22 november inför kommande upphandling av 

Gunnarsbyskolan.
 Intern informationsträff om kommunens ansvar av förpackningar.
 Energikalkyler genomförda på TA1 och TA 2 Hiernegården.
 Deltagit energikonferens "Energisituationen i Värmland".
 Möte med Laninfra Energy AB – tittar på möjligheterna för 

vindkraftsetablering/solparker i kommunen.
 Ansökt bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram en skyfallskartering 

Charlottenberg - inväntar svar på ansökan.

Teknik i Väst AB

 Avtal för slamtömning har omförhandlats för att hålla nere kommunens 
kostnader.

 Fastighetsägare i delar av Åmotfors har fått erbjudande om 
matavfallsinsamling, resten av Åmotfors får erbjudande i början av nästa år.

 Information från Svenskt Vatten om tillägget till Vattentjänstlagen, Hållbara 
vattentjänster, som träder i kraft 1 januari 2023 innebär för kommunerna.

Kost

 Marknadsundersökning av närproducerad mjölk, färskt kött och färskt bröd har 
påbörjats för eventuell upphandling våren 2023.

 Samarbete med skola/förskola, friskvården och skolsköterskor kring ökad 
fysisk aktivitet och hälsosam kost enligt folkhälsoplanen och länsstrategi 
Värmland.

 Matsvinnsmätning genomförd vecka 46. Minskat matsvinnet med 26 kg per 
vecka sen förra mätningen. Alla kommuner rapporterar till Livsmedelsverket 
senast 14 december.

Räddningstjänsten

 Säkerhetssamordningen följer det säkerhetspolitiska läget.
 För tillfället full bemanning på samtliga stationer.
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 Första byggmöte hållits på kommande släckbilen till Charlottenberg, leverans 
sista juni 2023.

 Pågående arbete med handlingsplaner efter utförda skyddsronder.

Arbete och integration

 Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen är klar, inväntar 
senaste justeringarna inför underskrift. Det kommer förhoppningsvis att leda 
till en återgång med mer samverkan för deltagare i behov av samordnande 
processer med Arbetsförmedlingen.

 Personalgruppen på kontoret har haft utbildning inom mänskliga rättigheter. 
 Delrapport från föreningen Civilisationen där ungdomarna själva fick vara 

med och framföra sina idéer som de skall arbeta vidare med. Eventuellt 
uppstart av ny förening driven av ungdomarna själva. Men också en heldag 
med fokus på gymnasie- och yrkesval för kommunens ungdomar.    

Fritid och kultur

 Anställande av projektledare för utåtriktad verksamhet till barn/unga/äldre.
 Uppsägning av anställning på egen begäran, fritidsledarna.
 Förslag till ny biblioteksplan 2023–2026 samt verksamhetsplan 2023. 
 Beställning av nytt datastöd.
 Projekt Eda i närmiljö, medverkan i Värmlands bokfestival.
 Framtagande av adventskalender, skolprojekt Film – årskurs 5, historiska 

händelser i Eda.

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
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-11 § 1
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-12-08 § 79

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 59

Ekonomisk uppföljning bildning, november 2022, 2022-12-07
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 146
Ekonomiuppföljning, kommunledningsstaben, november 2022-12-05
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter november 2022 för vård och stöd med underliggande 
verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter.

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

Uppföljningen visar en negativ avvikelse på flera områden inom vård och stöd efter 
november 2022. November uppvisar den högsta lönekostnaden för året. 
Sjukfrånvaroredovisningen efter november är inte klar, men troligtvis beror 
avvikelsen till stor del på hög sjukfrånvaro och kostsamma lösningar för 
ersättningspersonal. Totalt har vård och stöd en negativ avvikelse på 10 998 tkr efter 
november. Individ- och familjeomsorgen har en positiv avvikelse på 2 577 tkr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 2
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-20 § 250

Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-06 § 232

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med oktober månad 2022. 

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

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal)

Budget till och med oktober 3 011,1

Redovisning till och med oktober 2 132,7

Avvikelse till och med oktober 878,4

Procent av budget 71 %

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 3
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-11-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Myndighetsnämnden

För åtgärd
-
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§ 6 Biblioteksplan 2023–2026 samt verksamhetsplan 
2023
Diarienummer: KS/2022:344

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ny Biblioteksplan 2023–2026 med den tillhörande 
verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekslagen 2013:801 17 § slår fast att kommuner ska anta planer för 
biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige har gett bibliotekssamordnaren i 
uppdrag att ta fram en biblioteksplan för perioden 2023-2026 samt en 
verksamhetsplan för 2023. Biblioteksplanen fastställer omfattningen av 
biblioteksverksamheten och pekar ut den framtida riktningen. Verksamhetsplanen 
listar den service som Eda kommunbibliotek erbjuder och fastslår utvecklingsområden 
samt innefattar den mediepolicy som styr bibliotekets inköp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 6
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-12-08 § 82
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-11-23
Förslag till ny Biblioteksplan 2023–2026 2022-11-23
Förslag till ny Verksamhetsplan 2023 2022-11-23

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Bibliotekssamordnare; Lawe Christoffersson
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§ 7 Reseersättning/anslutningsbidrag för 
gymnasieelever 2023
Diarienummer: KS/2022:335

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ett bidrag för enskild anslutningsresa till buss eller tåg 
med 249 kronor per månad (minst 6 kilometer).

Kommunfullmäktige fastställer en kontant reseersättning för elever i respektive 
gymnasieskola, som inte har möjlighet att nyttja ordinarie skolskjuts med buss eller 
tåg.

Minsta avstånd mellan skola och bostad, enkel väg:
6 km 520 kr/månad
13 km 669 kr/månad
19 km 836 kr/månad
27 km 1030 kr/månad
36 km 1217 kr/månad
46 km 1398 kr/månad

Sammanfattning av ärendet
Elever i gymnasieskola har enligt ”Lag om skyldighet att svara för vissa elevresor” 
(1991:1110), rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skola så kräver. I de 
fall elever i gymnasieskola inte har möjlighet att nyttja befintliga skolskjutsar, finns 
möjlighet att istället ge kontant reseersättning med olika schablonbelopp beroende på 
avstånd mellan hem och skola. Beslut om ersättningens storlek beslutas av respektive 
kommun, och för 2022 har Eda kommun ersättningsnivåer som är likalydande med 
beloppen i Arvika kommun. Ersättningen föreslås att höjas med tre procent för 2023, 
vilket även föreslås i Arvika kommun.

Gällande gymnasieelever är avståndet i nämnda lag angivet till minst sex kilometer. 
De elever som har minst sex kilometer från hemmet till hållplatsen beviljas 
anslutningsbidrag. Eda kommun har idag samma bidrag som Arvika kommun, där 
man nu föreslår en allmän höjning av beloppen med tre procent. Då det av flera skäl är 
lämpligt att ha samma ersättningsnivåer som grannkommunen (bland annat då många 
elever reser över kommungränsen), föreslås samma ändring även för Eda kommun att 
gälla från och med 2023-01-01.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 7
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 60
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-11-15

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Skolskjutssamordnare; Marita Forslund
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§ 8 Svar på motion om användning av egen dator för 
det politiska arbetet som förtroendevald
Diarienummer: KS/2022:300

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar motionen gällande användning av egen dator som 
förtroendevald för ytterligare beredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det 
är tekniskt möjligt med webbpublikation i nuvarande system samt vad upphandling av 
ett annat system med den funktionen skulle kosta. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 16 september en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att fritidspolitiker ska kunna välja om de vill använda sin egen 
dator eller om de önskar använda kommunens surfplatta. Detta då politikern får 
använda ett verktyg denne är van vid. Det skulle generera miljömässig och ekonomisk 
vinst för kommunen.

Ärendehanteringssystemet är kompletterat med en app, (LexMeeting) där politikerna 
kan ta del av handlingar. Det tidigare systemet kommer efter årsskiftet inte kunnat 
användas längre. Vissa andra värmländska kommuner har andra system, men 
förvaltningen anser att det bästa är att använda ett redan upphandlat och bekostat 
system. Detta då det upphandlade systemet endast stöder Android och Ipads. 
Verksamhetssystemet har inte någon webbpublikation, vilket gör att kommunens IT-
avdelning inte kan göra inställningar i privata datorer. Via den kommunala plattan kan 
därför politikerna ta del av olika typer av handlingar kopplat till de politiska 
uppdragen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Hansson (S) och Tedde Olsson (SD): Kommunfullmäktige återremitterar 
motionen gällande användning av egen dator som förtroendevald för ytterligare 
beredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det är tekniskt möjligt med 
webbpublikation i nuvarande system samt vad upphandling av ett annat system med 
den funktionen skulle kosta. 

Hanna Andersson (M): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg. 
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande användning av egen dator som 
förtroendevald. Detta då det upphandlade systemet endast stöder Android och Ipads, 
därav kan politiker inte använda sin egen dator i uppdraget som förtroendevald. 
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Förvaltningen får i uppdrag att uppmana leverantören av nuvarande system att införa 
webbpublikation. 

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

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avgörande idag

Nej-röst för avgörande senare (återremiss)

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avgörande idag och 16 nej-röster för avgörande senare 
(återremiss) beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras senare (återremiss).

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Charlotte Hansson (S) X

Jens Ericsson (S) X

Birgitta Eklund X

Dan Säterman (S) X

Emma Nilsson (S) X

Odd Westby (S) X

Bengt Hansson (S) X

Bo Sundbäck (S) X

Evy Andersson (S) X

Stefan Nilsson (SD) X

Göran Olsson (SD) X

Tedde Olsson (SD) X

Uno Hultman (SD) X

Ronny Myrén (SD) X

Per-Olov Larsson (SD) X

Emelie Wennerstrand (SiV) X
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Hanna Andersson (M) X

Owe Magnusson (M) X

Martin Ståhlberg (M) X

Lena Höglund (M) X

Elsa Badh (C) X

Fredrik Karlsson (C) X

Carl-Olov Sjöstedt (C) X

Sara Setterlind (C) X

Johanna Söderberg (C) X

Runar Johansson (HEL) X

Monika Johansson (HEL) X

Anders Gustafsson (KD) X

Bengt Nilsson (KD) X

Per-Anders Andersson (KD) X

Nicklas Backelin (V) X

Eva Aanerud Karlsson (V) X

Ola Dahlström (L) X

Bo-Inge Nilsson (HEL) X

Totalt 18 16

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 13
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 145
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-20
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 180
Motion - Användning av egen dator för det politiska arbetet som förtroendevald 
2022-10-12

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 63225SE



Sida 19 (31)

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-01-25

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 9 Svar på medborgarförslag - Att Eda kommun 
undersöker möjligheterna att etablera en 
fångvårdsanstalt
Diarienummer: KS/2022:270

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget - Att Eda kommun undersöker 
möjligheten att etablera en fångvårdsanstalt.

Sammanfattning av ärendet
De 13 september inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Lars-Erik 
Andersson. Initiativtagaren menar att det råder stor brist på fångvårdsanstalter i 
Sverige.

Förvaltningen föreslår dock att kommunen avslår förslaget mot bakgrunden av bland 
annat:  

 En kriminalvårdsanstalt ställer stora krav på personalens kompetens vilken inte 
finns bland tillgänglig arbetskraft i området.

 Eda kommun bör inte konkurrera med de processer som nu finns för 
etableringar i Åmål och Hagfors-Munkfors.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 14
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 149
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 173
Medborgarförslag – Att Eda kommun undersöker möjligheterna att etablera en 
fångvårdsanstalt 2022-09-13

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren 

För åtgärd
-
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§ 10 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2023:29

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av information från verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar följande gällande omvärldsläget:

- Läget gällande Rysslands invasion i Ukraina med fortsatt och ökat stöd till 
Ukraina

- Flyktingsituationen med tanke på invasionen i Ukraina
- Elförbrukningen i Sverige, besparingar har gett effekt
- Elstöd kommer betalas ut under februari

Kommunchefen informerar följande från verksamheten:

- Ny företagshälsovård samt nytt system för sjukanmälan
- Löner för 2023; processerna är påbörjade
- Ny politisk organisation
- Kommunchefens tid som kommunchef och viktiga händelser under åren

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 11 Allmänhetens frågestund
Diarienummer: KS/2023:28

Kommunfullmäktiges beslut
Ingen fråga lyfts, då ingen fråga inkommit till allmänhetens frågestund.

Sammanfattning av ärendet
Folkbokförda i kommunen har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa frågor vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra ämnen som är av 
allmänt intresse och som handläggs inom den kommunala verksamheten. Frågorna får 
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktiges arbetsordning 
reglerar hur allmänhetens frågestund ska genomföras.

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 19:51 – 20:13. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 12 Svar på revisorernas granskning av 
styrdokument
Diarienummer: KS/2022:259

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar till revisorerna; 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och förvaltningens förslag på 
åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om 
kommunens efterlevnad av styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. Utifrån granskningens syfte bedöms att kommunstyrelsen till största del har 
säkerställt att kommunövergripande styrdokument används på ett ändamålsenligt sätt.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Se över formerna för uppföljning av styrdokument och uppdatera befintliga 
rutiner

 Ta fram rutiner för att kunna identifiera målkonflikter mellan övergripande 
mål och befintliga styrdokument

 Säkerställa styrdokumentens aktualitet och relevans samt att aktuella 
styrdokument finns i författningssamlingen

 Säkerställa att samtliga styrdokument har en angiven dokumentansvarig
 Inkludera chefers ansvar för styrdokument inom sitt verksamhetsområde i 

arbetsbeskrivningen.

Förvaltningen har tagit del av dessa synpunkter och de kommer att användas i det 
fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 15
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 150
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-22
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 153
KPMG:s granskning av styrdokument på kommunrevisionens uppdrag 2022-08-29
Rapport för granskning av styrdokument 2022-08-29
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 13 Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente
Diarienummer: KS/2020:304

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör det möjligt 
för fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas. En bestämmelse om deltagande på 
distans bör införas i hjälpmedelsnämndens reglemente. 

Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på distans, 
som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att samtliga 
deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-11 § 17
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-04
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - Närvaro på distans 
2022-05-17

Beslutet skickas till 
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 14 Nytt medborgarförslag - Bygg ut Gärdeshallen i 
Åmotfors
Diarienummer: KS/2023:35

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget – Bygg ut Gärdeshallen i 
Åmotfors till servicenämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 31 december 2022. 
Initiativtagaren vill att kommunen ska bygga ut Gärdeshallen i Åmotfors. Detta då det 
bedrivs ungdomsverksamhet och innebandy, som är ett stort fritidsintresse i området. 
Det vore också bra eftersom skolan nyttjar hallen i samband med idrottslektionerna. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Bygg ut Gärdeshallen i Åmotfors 2022-12-31

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
-
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§ 15 Nytt medborgarförslag - Låda med sand vid 
utegymmet i Tallmon
Diarienummer: KS/2023:40

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget –Låda med sand vid utegymmet 
i Tallmon till servicenämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 11 januari. Initiativtagaren 
önskar en låda för sandning vid utegymmet i Tallmon. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Låda med sand vid utegymmet i Tallmon 2023-01-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
-
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§ 16 Fyllnadsval som huvudman till Westra 
Wermlands Sparbank
Diarienummer: KS/2023:46

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Bo-Inge Nilsson (HEL) som huvudman till Westra 
Wermlands sparbank för tiden till och med stämman 2025.

Sammanfattning av ärendet
Fyra av de 48 huvudmännen i Westra Wermlands Sparbank ska utses av 
kommunfullmäktige i Eda kommun. Val av samtliga de huvudmän som kommunerna 
utser ska ske vart fjärde år och huvudmännen väljs till en mandatperiod som sträcker 
sig över fyra år till sparbanksstämman 2025. Fyllnadsval behöver göras som 
huvudman till Westra Wermlands sparbank på grund av avsägelse.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M): Kommunfullmäktige utser Bo-Inge Nilsson (HEL) som 
huvudman till Westra Wermlands sparbank för tiden till och med stämman 2025.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Bo-Inge Nilsson
Westra Wermlands sparbank

För åtgärd
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson

Lönespecialist, Maria Lundgren
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§ 17 Historia i närmiljö - film (cirka 40 minuter)
Diarienummer: 

Filmen gällande projektet historia i närmiljön spelas upp efter sammanträdet.

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 18 Nytt medborgarförslag - Uppförande av 
odlingslotter på kommunal mark
Diarienummer: KS/2023:49

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget –Uppförande av odlingslotter 
på kommunal mark till servicenämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 20 januari. Initiativtagaren 
önskar att kommunen undersöker möjligheten till uppförande av odlingslotter på 
kommunens mark i anslutning till tätorterna Charlottenberg, Åmotfors och Koppom. 
Odlingslotterna skulle vara tillgängliga för alla invånare i kommunen och på så sätt bli 
en naturlig mötesplats som skulle gynna integrationen och folkhälsan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Uppförande av odlingslotter på kommunal mark 2023-01-20

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
-
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§ 19 Frågor i kommunfullmäktige
Diarienummer: KS/2023:47

Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av frågeställningar och svar.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan ledamöter lämna in frågor. En fråga 
ska beröra sakförhållanden och kan lämnas in genom kommunens e-tjänst med e-
legitimation/bank-id eller vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 
Frågan ska lämnas in till kommunkontoret eller ordföranden 45 minuter före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den. Frågan bör besvaras under det 
sammanträde vid vilken den har ställts och besvaras av berörd ordförande eller 
ledamot och behöver inte vara skriftligt. Bara den som ställer frågan och den som 
svarar får delta.

Två frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Charlotte Hansson (S) ställer sin fråga till Hanna Andersson (M) gällande 
styrdokument. Hanna Andersson svarar att arbete görs. Det har skett en större politisk 
organisationsförändring som genomfördes under kort tid. Fler styrdokument kommer 
revideras löpande. 

Bo Sundbäck (S) ställer sin fråga till Hanna Andersson (M) gällande farthinder i 
Åmotfors. Hanna Andersson svarar att farthindren inte enbart är kommunal fråga. 
Trafikverket ansvarar för vägen och farthindren. Mätningar har gjorts tidigare och då 
utfördes ingen åtgärd. Hanna är inte främmande att ta upp ärendet på nytt då hon 
förstår att farthindren upplevs som ett bekymmer. Förhoppningsvis skulle det bli ett 
bättre resultat nästa gång. 

Beslutsunderlag
Fråga i kommunfullmäktige - Från Charlotte Hansson (S) till Hanna Andersson (M) 
om granskning av arbetsdokument och styrdokument 2023-01-24

Fråga i kommunfullmäktige - Från Bo Sundbäck (S) till kommunstyrelsens ordförande 
om skarpa övergångar vid farthinder i Åmotfors 2023-01-25
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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