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§ 1 Allmänhetens frågestund 
Diarienummer: KS/2020:3 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågor: Har ni politiker full förtroende för tjänstemännen på Värmlandstrafik? Har ni 
tänkt på hur ni vill ha kollektivtrafiken taxi och skolskjutsar i framtiden? Och till 
vilken kostnad? Vad har en förtroendevald politiker som har arvode för skyldighet att 
svara oss medborgare när vi söker kontakt? 

Kompletterande frågor om senaste färdtjänstupphandlingen som kom in före jul 2020. 

Vilket ansvar har våra politiker och tjänstemän att kolla upp om allt går rätt tillväga i 
en upphandling? Har utsedd person från kommunen rätt kompetens för sitt uppdrag i 
kollektivtrafiknämnden? 

Svar: Eda kommun förstår lämnade synpunkter och har tidigare också påpekat att 
man bör ge möjlighet för mindre företag att kunna lämna anbud. 

Men sedan bildandet av Region Värmland och skatteväxlingen vid årsskiftet 2018-
2019 är hela ansvaret för dessa frågor överförda till Region Värmland.  

I övrigt hänvisas till partiernas olika representanter i Region Värmland som får ta 
frågan vidare.  

Sammanfattning av ärendet 

Folkbokförda i kommunen har möjlighet att muntligt eller skriftligt ställa frågor vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. Frågorna får endast beröra ämne 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. 

Beslutsunderlag 

Fråga 2020-12-22 
Fråga 2021-01-08 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Frågeställaren 

För åtgärd 
- 
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§ 2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
Diarienummer: KS/2020:10 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
november månad. Utskotten redovisade följande på kommunstyrelsens sammanträde 
2021-01-13: 

Allmänna utskottet 

Vissa beräknade kostnader verkställs inte på grund av Covid-19 då utbildningar och 
liknande inte blir av. Inköp av utrustning så som datorer och andra tekniska 
hjälpmedel kan kommunen inte få medel tillbaka av socialstyrelsen. Politisk 
verksamhet är en post som är hög för november månad. Där finns 
överförmyndarverksamhetens extra tillskott samt fakturor och annan enskild post. Det 
ser ut att bli ett minus för turistbyrån. Edas framtid förutspås även nästa period, 2021- 
2022. Beslut ska ske i riksdagen och det ser ut att bli ett positivt besked. 

Bildningsutskottet 

Verksamhetschef, +860 tkr 

Arvika kommun är fakturerade för gemensamma skoltransporter, därav ett överskott 
på den verksamheten för november månad. Interkommunala ersättningar följer 
prognosen relativt väl, ett par förmodat större fakturor inom grundskolan väntas. 

Under rubriken ”övrigt” finns en del plusposter i budget inom exempelvis elevhälsan 
där en del bidragsmedel nyttjas (t.ex. ”likvärdig skola”). 

Grundskolorna, +28 tkr 

Totalt sett redovisar grundskolorna inklusive fritidshem och grundsärskola i princip ett 
resultat enligt budget för november. Två månaders ersättning för sjuklönekostnader 
har dock bokförts i november, vilket har påverkat utfallet. Gunnarsbyskolan och 
Gärdesskolan håller sig likväl inom sin tilldelade budget även justerat för detta under 
november. Avvikelser för personalkostnader på Hierneskolan och Adolfsfors skola 
ligger på ungefär samma nivå som tidigare månader, vilket stämmer överens med 
prognosen. Utfallet kring förberedelseklassen kan bli något bättre än prognostiserat. 

Förskolorna, -219 tkr 

Förskolorna beräknas backa gentemot budget under hösten, då antalet inskrivna barn 
är lägre än vad som prognostiserats. Den budget som justerats "bort" här hamnar som 
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en pluspost under verksamhetschef. Det är dock viktigt att förskolorna ser över vad 
som kan göras inför starten av nästa år, då viss anpassning sannolikt behöver göras för 
att hantera kommande års budgetram. 

Vuxenutbildning/SFI, +59 tkr 

Prognosen om ett resultat kring nollstrecket kvarstår. 

Serviceutskottet 

För Arbetsmarknadsenheten finns avvikelser på grund av periodisering av intäkter. 

Det finns en positiv avvikelse i kostnader för vinterväghållning, elkostnader samt en 
positiv avvikelse för affärsverksamheten Lunden. 

Vårdutskottet 

Totalt visar verksamheten ett underskott på -7 744tkr.  

Verksamhetschef, +1 500 tkr 

Positiv avvikelse tom okt främst pga ej tillsatta tjänster 580 tkr, överskott av budget 
för kapitaltjänstkostnader 535 tkr samt övrigt 

Koppoms hemtjänst och Petersborg-, +269 tkr  

Hemtjänsten visar plus tom okt. Nya ärenden i sep/okt, resurskrävande med 
dubbelbemanning, höga kostnader nov o dec. Personalen sliter. Corona hos 1 brukare i 
september medförde extra bemanning under en period. Mycket korttidsfrånvaro. 
Behovsbemannar. Petersborg: mycket sjukfrånvaro. Jobbar med arbetsmiljön. 
Seniorboende: 4 tomma lägenheter, snart 6 st och ingen kö. 

Åmotfors hemtjänst, +990 tkr 

Plus på hemtjänsten, nollvikar och tillsätter inte fullt ut. Projekt med utökad 
delegering finansierat via statsbidrag. Seniorboende: 6 tomma lägenheter 

Charlottenberg hemtjänst och bemanningspool, -467 tkr 

Hemtjänsten visar minus tom nov, stort ärende under sommaren och nytt stort ärende 
fr oktober. Kostnader för timlöner utbetalade i november, även nu i december. 
Introkostnad ny administratör. Ny personal till poolen har gett introkostnader och 
eftersläp i utfördelning av timmar Seniorboende: fullt 

Sjuksköterskor och Rehabiliteringen, -762 tkr 

Kostnader för inhyrda sjuksköterskor för arbetad tid fram till och med 20 nov ingår i 
siffrorna. Behov av inhyrd personal har minskat o fortsätter minska, del av tjänst 
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vakant ännu. Kostnader för sjuk/omvårdnadsmaterial -214 tkr. Vakans demensdagvård 
tillsatt fr september. Vakans rehab året ut. 

Demensenheten, +395 tkr 

Kostnad för förstärkning jan-okt uppgår till 356 tkr, kompenserat 181 tkr av dessa 
med statsbidrag. Kö till demensplatser. Öppnat en extra plats i perioder under året, nu 
igen 1 extra plats. Vikariekostnader för december utbetalda i januari. Kostnader för 
fortsatta förstärkningar kommer i december. 

Älvgården, +418 tkr 

Högre personalkostnad i jan, förstärkning i dec till början av jan pga orolig vårdtagare. 
Hög vårdtyngd. Förstärkning inne kvällstid pga dement brukare under våren, ny 
förstärkning (vak) under sep med kostnader i okt. Kostnad förstärkning jan-nov 79 tkr, 
Mycket sjukdom och vab. 

Korttiden och nattpatrull, -457 tkr 

Korttiden: högre personalkostnader främst i jan (-70). Haft vak 1,5 vecka med start i 
slutet av jan. Förstärkning kostnad tom nov 402 tkr, kompenserat 69 av dessa med 
statsbidrag. Mycket förstärkning inne sep o okt, kostnad för okt syns i november. Fr 
3/11 avslutat. 

Hiernegården, -170 tkr 

Kostnad för förstärkning jan-sep uppgår till 421 tkr, kompenserat 200 tkr av dessa 
med statsbidrag. Förstärkning avslutad nu. Arbete med arbetsmiljön under våren. 
Mycket korttidsfrånvaro 

LSS, -398 tkr 

Gruppboenden visar minus för personalkostnader. Svanen hade en brukare på sjukhus, 
kostnad för extra bemanning efter hemkomst (ca 140 timmar) Förstärkning på Svanen 
30%, mycket sjukfrånvaro med dubbla kostnader. Måsvägen har haft förstärkning 
under september, vaken natt i 3-4 veckor. Liten debitering till Regionen ska göras fr 
två boenden. 

LSS & Socialpsykiatri, -254 tkr 

Socialpsykiatri ser bra ut. Daglig vht stängt fr 11 maj, personal arbetar på boenden och 
behov för extra personal finns. Delvis öppnat nu. Förstärkning på Vargen sen i juni, 
först personalkostnader, fr sep köp av plats. Kostnad sept- nov medräknat i siffrorna, 
562 tkr. Ny brukare inom personlig assistans, ej budgeterad – kostnad ca 300 tkr. 
Assistansärende hos Rullarnas från 2019 är inte löst ännu, ca 830 tkr ska kommunen 



 
Sida 9 (26) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-27 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

ha tillbaka från företaget (bokat på 2019) Elevhem: 1 elev ej medräknad året ut i 
prognos, kostnad dec ca 155 tkr 

IFO, -8 808 tkr 

Försörjningsstöd; -52 för perioden, buffert finns hos verksamhetschef (925 tkr). Nya 
placeringar under sommaren och flera har nu förlängts med ökade kostnader som 
följd. Eftersläpande kostnad för placeringar har justerats i siffrorna. Budget är 
periodiserad utefter hur placeringarna väntas, t ex budget för vuxna våld ligger 
fördelad feb-juli. Minus för konsultköp, laboratoriematerial (216 tkr) pga drogtester 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de övergripande principerna 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 protokoll 2021-01-13, § 8 
Allmänna utskottets protokoll 2020-12-09, § 144 
Bildningsutskottets protokoll 2020-12-07, § 52 
Serviceutskottets protokoll 2020-12-10, § 111 
Vårdutskottets protokoll 2020-12-11, § 238 
Ekonomisk uppföljning efter november 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 3 Information från verksamheten 
Diarienummer: - 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av följande information från kommunchefen: 

 Gränsstängningen och regler för inresande och gränspendlare 

 Kommunens ansvar i vaccineringen och de olika faserna för vaccinering 

 Lokalen som kommer att användas för vaccinering av allmänheten är 
skyttehallen vid ishallen. 

 Näringslivets påverkan vid gränsstängningen, samarbete mellan Eda, Årjäng, 
Arvika, Torsby och Region Värmland. 

 Projektering av demensboende i Charlottenberg pågår 

 Stöd från Tillväxtverket även 2021 och 2022 för åtgärder för att stärka 
ekonomisk och social utveckling inom kommunen. 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 4 Reseersättning/anslutningsbidrag för 
gymnasieelever 2021 
Diarienummer: KS/2020:324 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reseersättning/anslutningsbidrag till elever i respektive 
gymnasieskola som inte har möjlighet att nyttja ordinarie skolskjuts med gällande 
avståndsregler enligt nedan:  

- Bidrag – enskild anslutningsresa till buss/tåg: 235 kr/mån (minst 6 km)  
- Kontant reseersättning – elev som inte kan åka med buss/tåg: 

 
Avstånd skola-bostad (enkel väg) minst  kr/månad 
6 km     490 
13 km    632 
19 km    788 
27 km    970 
36 km    1 148 
46 km    1 318 

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 2020 har Eda 
kommun ersättningsnivåer som är likalydande med beloppen i Arvika kommun. 
Ersättningen föreslås att höjas med 3% för 2021, vilket även föreslås i Arvika 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 9 
Bildningsutskottets protokoll 2020-12-07, § 56 
Bildnings tjänsteskrivelse 2020-11-06 
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Beslutet expedieras till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Skolskjutssamordnare 
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§ 5 Revidering av "VA-policy" 
Diarienummer: KS/2020:286 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ”VA-policy” som ersätter tidigare dokument 
beslutad av kommunfullmäktige 2017-09-21 § 113. 

Sammanfattning av ärendet 

En VA-plan med tillhörande VA-översikt och VA-policy är en del i att säkerställa god 
vattenkvantitet och kvalitet, samt hållbara avloppslösningar i en kommun. Den 
nuvarande VA-policyn i Eda kommun beslutades av kommunfullmäktige år 2017. 

VA-policyn ska uppdateras för att göra den mer tillämpbar i arbetet med vatten och 
avlopp i Eda kommun och för att matcha upplägget på den nya VA-planen och VA-
översikten. VA-policyn har samma upplägg som tidigare med övergripande 
ställningstaganden samt ställningstaganden om allmänt och enskilt VA. En ny del har 
adderats, vilket är ett ställningstagande om dagvattenhantering i Eda kommun. Den 
nya delen om dagvattenhantering är tänkt att bidra till ett stöd i arbetet med 
dagvattenfrågor vid exploatering av områden, för att undvika översvämning vid 
långvariga regn eller skyfall. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 11 
Serviceutskottets protokoll 2020-12-10, § 109 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-11-25 
Förslag till ”VA-policy” 2020-11-25 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Jan-Erik Eriksson, Verksamhetschef Samhällsbyggnad  
Linnea Rosendal, Utredningsingenjör, Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 
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§ 6 Revidering av "Bidragsregler för enskilda vägar 
och enskilda vatten- och avloppsanläggningar" 
Diarienummer: KS/2020:338 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ”Bidragsregler för enskilda vägar och enskilda 
VA-anläggningar” som ersätter tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 
2008-03-26 § 19. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet ”Bidragsregler för enskilda vägar och enskilda VA-anläggningar” bör 
revideras. 

Bidragen för VA-anläggningar, bidrag för skogsbilvägar och bidrag till utfartsväg 
finns inte längre kvar och bör utgå ur styrdokumentet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 13 
Serviceutskottets protokoll 2020-12-10, § 116 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-11-26 
Förslag till ”Bidragsregler för enskilda vägar och enskilda VA-anläggningar” 2020-
12-08 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Carina Wilke, utredare 
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§ 7 Revidering av "Näringslivsstrategi för Eda 
kommun" 
Diarienummer: KS/2020:306 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ”Näringslivsstrategi för Eda kommun” som ersätter 
”Näringslivsprogram för Eda kommun” antagen av kommunstyrelsen 2010. 

Sammanfattning av ärendet 

Eda kommuns näringslivsstrategi beskriver kommunens strategiska arbete för att 
långsiktigt skapa ett positivt, lönsamt och hållbart näringslivsklimat. Strategin ska 
främja tillväxt och göra Eda känd som en attraktiv och näringslivsvänlig kommun. Det 
är svårt att förutspå framtiden i en snabbt föränderlig värld. Strategin har därför en 
inriktning på de fokusområden som anses viktigast att prioritera under de kommande 
åren. Strategin ska ses över årligen i samband med budget. 

Näringslivsstrategin ska genomsyra all näringslivsrelaterad verksamhet i kommunen. 
Strategin baseras på Eda kommuns vision, övergripande mål, kännetecken och 
styrkeområden utifrån samhällsförutsättningar. Den kompletteras med en årlig 
handlingsplan. Aktiviteter som berör verksamhetsområden inkluderas i respektive 
verksamhets årsplaner. Hållbarhetsfrågor behandlas separat i Eda kommuns 
hållbarhetsstrategi. 

Strategin omfattar Eda kommun som en politiskt ledd organisation med en 
förvaltning. Den omfattar inte de tre bolagen. Strategin omfattar kommunen som ett 
geografiskt område och de som bor eller verkar här och som kan påverkas genom Eda 
kommuns styrdokument och beslut eller indirekt kan påverkas av information, 
incitament, regelverk och opinionsarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 16 
Allmänna utskottets protokoll 2020-12-09, § 142 
Förslag till ”Näringslivsstrategi för Eda kommun” 2020-12-07 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Näringslivsutvecklaren 
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För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Bostads 
AB 
Diarienummer: KS/2020:329 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och bolagsordning för Eda Bostads 
AB som ersätter de tidigare dokumenten beslutade av kommunfullmäktige 2008-08-
26 § 84. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Kommunchefen redovisade på allmänna utskottets sammanträde 2020-12-01 § 133 
utkast till ägardirektiv och bolagsordning för Eda Bostads AB. Strukturen på 
dokumenten föreslås för kommunens övriga helägda bolag. Möjlighet gavs att ge 
inspel tills nästa sammanträde, synpunkter har inkommit och korrektur genomförts.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 17 
Allmänna utskottets protokoll 2020-12-09, § 143 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-12-08 
Synpunkter på utkast 2020-10-26 
Utkast bolagsordning 2020-11-23 
Utkast ägardirektiv 2020-11-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
-  
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§ 9 Arvika-Eda samordningsförbund – 
förvaltningsberättelse och årsredovisning 2019, 
revisionsberättelse samt revisionsrapport 
Diarienummer: KS/2020:299 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning, 2019, resultat och balansräkningen 
fastställs och Arvika-Eda samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) och Anders Gustafsson 
(KD) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2019 till Eda kommun 
för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av ansvarsfrihet. Arvika-
Eda samordningsförbund är en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling, kommuner och Region Värmland. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 20 
Allmänna utskottets protokoll 2020-12-01, § 134 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-11-23 
Arvika-Eda samordningsförbunds verksamhetsberättelse årsredovisning 2019, 
revisionsberättelse samt revisionsrapport 2020-04-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Arvika- Eda samordningsförbund 

För åtgärd 
- 
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Justerandes signaturer  
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§ 10 Kommunstyrelsens prövning av Eda Bostads 
ABs verksamhet 2019 
Diarienummer: KS/2020:80 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens beslut: 

”Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Eda Bostad AB under 
2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.” 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 
skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

 Övriga nämnders verksamhet   

 Verksamhet enligt avtalssamverkan   

 Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 
uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 
finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

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

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Kommunstyrelsens prövning av Teknik i Väst 
ABs verksamhet 2019 
Diarienummer: KS/2020:83 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens beslut: 

”Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Teknik i Väst AB 
under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.” 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 
skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

 Övriga nämnders verksamhet   

 Verksamhet enligt avtalssamverkan   

 Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 
uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 
finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

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

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13, § 22 
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 
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Justerandes signaturer  
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 
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§ 12 Medborgarförslag om iordningställande av 
lekpark 
Diarienummer: KS/2021:17 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen öppnar staketet 
vid fd förskolan Lyktan så att lekplatsen och grillplatsen där kan nyttjas av 
allmänheten. I förslaget nämns också att kommunen behöver se över 
grillmöjligheterna vid lekplatserna i Charlottenberg tex vid Mariagatan. De lekplatser 
med grillplatser runt vattentornet används flitigt nu i dessa corona tider. Men vid 
grillplatserna finns bara möjlighet för ett sällskap att grilla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-12-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Förslagsställaren 

För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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§ 13 Medborgarförslag om att åter öppna atletklubben 
i Charlottenberg 
Diarienummer: KS/2021:16 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska öppna 
lokalerna för atletklubben i Gränshallen i Charlottenberg. Förslagsställaren menar att 
det kommunen har uppnått med nedstängningen av gymmet är att det privatägda 
gymmet på orten har fått fler medlemmar och det är trångt att träna där. 
Nedstängningen beror på de restriktioner som har införts pga. corona pandemin. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-12-29 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Förslagsställaren 

För åtgärd 
Fritids- och kulturchefen 
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§ 14 Revisionsgranskning av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Diarienummer: KS/2021:40 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisorerna har genom KPMG genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens delegationsordning på en övergripande nivå. Granskningen gäller 
utskottet för bildning samt vård och stöd med fokus på barn och unga.  

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning beaktar 
kommunallagens föreskrifter, där det finns tydliga beskrivningar för områden av 
särskild vikt.  

Det finns dock utrymme för vissa förtydliganden. 

 tillföra ytterligare information till delegationsförteckningen i syfte att 
förtydliga delegaters skyldigheter och befogenheter (se sid. 7). 

 att närmare rutinbeskrivningar arbetas fram av respektive verksamhet, där 
tillvägagångssätt för dokumentation och anmälan beskrivs på ett konkret sätt, i 
syfte att underlätta för delegater samt utskott- och nämndsekreterarna. Tydliga 
samt konkreta tillämpningsrutiner bidrar till en ökad efterlevnad av 
delegationsordningen. 

 se över och göra erforderliga ändringar i delegationsordningen för bildning, 
bland annat för att säkerställa att laghänvisningar blir korrekta. 

 se över strukturen av redovisade delegationsbeslut samt säkerställa en 
tydligare uppföljning av delegationsbeslut. 

 säkerställa att det finns kontrollmål avseende efterlevnad av 
delegationsordningen i kommande internkontrollplaner. 

 genomföra kontinuerliga uppföljningar vad avser efterlevnaden av 
delegationsordningens föreskrifter. 

 säkerställa att uppföljningsrutinerna kring delegationsordningen är tillräckliga. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2021-01-14 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
Kommunchefen 
 

 

 

 


