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§ 27 Information från Westra Wermlands Sparbank 
om huvudmannauppdraget i banken 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av information från styrelseordförande i Westra 
Wermlands Sparbank Gunnar Tidemand. Gunnar informerade om Westra Wermlands 
Sparbank samt huvudmannauppdraget i banken.  

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 28 Ny revisionsgranskning av intern kontroll i HR-
processer 
Diarienummer: KS/2021:128 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar revisionsgranskningen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisorerna har i enlighet med sin revisionsplan för 2020 genomfört en 
granskning av rutinerna kring kommunens HR-processer.  

Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Det är de förtroendevalda som skall sätta mål och dra upp 
riktlinjer. Chefer och övriga medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst 
viktigt att ansvars- och rollfördelningen är tydlig. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen styr och följer 
upp arbetsgivarfrågorna på ett tillfredsställande sätt samt om ansvarsfördelningen är 
tydlig och dokumenterad. 

Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen brister i att 
ta sitt arbetsgivaransvar genom att såväl styrning som uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna är otillräcklig. Det finns en tydlig och dokumenterad 
ansvarsfördelning men granskningen visar att det i praktiken uppfattas som otydligt i 
vissa situationer. 

Efter genomförd granskning rekommenderar kommunrevisorerna kommunen att: 

• Följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen. 
• Fastställa och följa upp årliga mål för arbetsmiljön samt säkerställa att 

handlingsplaner tas fram för att uppnå måluppfyllelse. 
• Säkerställa att roller och ansvar är tydligt när det gäller arbetsgivaransvaret 

och att det i huvudsak följer linjeorganisationen. 
• Fatta beslut om vilka åtgärder som behöver göras för att kommunen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare samt följa upp att åtgärder vidtas. 
• Ta fram en kompetensförsörjningsplan. 
• Följa upp att rutiner för rekrytering följs samt att rekryteringarna sker utifrån 

de krav som ställs på aktuell befattning. 
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• Ta fram rutiner för hantering och ansvarsfördelning när avslut av anställning 
görs från arbetsgivarens sida. 

• Ta fram rutiner för avslutningssamtal inklusive mallar för hur samtalet ska 
genomföras. 

• Ta fram rutiner för uppföljning av vad som framkommer vid 
avslutningssamtalen för att kunna dra slutsatser och vid behov vidta åtgärder 
om det framkommer signaler om brister i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2021-03-08 
Missivbrev 2021-03-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
Kommunchefen 
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§ 29 Revidering av "Kommunrevisorernas 
reglemente" 
Diarienummer: KS/2021:62 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av ”Kommunrevisorernas reglemente”. Detta 
innebär att tidigare dokument beslutade av kommunfullmäktige 2015-09-30 §118 
ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorerna arbetat med en 
revidering av revisorernas reglemente. Arbetet har utgått från nu gällande reglemente 
och med underlag från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Underlaget från 
SKR innehåller ytterligare förtydligande text kring revisorernas uppdrag och roll samt 
den formella regleringen än nuvarande reglemente. Förslaget till det reviderade 
reglementet har därmed ny och mer text än det antagna dokumentet. De främsta 
förändringarna som finns i det reviderade reglementet är förtydligande kring 
lekmannarevisorernas ansvar och kostnader för deras arvode. Revisorerna får i 
förslaget till reglemente också välja en ordförande och vice ordförande själva inom 
revisionsgruppen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 66 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 22 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Förslag till ”Revisorernas reglemente” 2021-02-05 
Antaget styrdokument ”Kommunrevisorernas reglemente” 2015-09-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
Anna Bryntesson, kommunsekreterare 
 

  



 
Sida 9 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Nytt medborgarförslag - Utveckling av Eda skans 
såsom utreda ansvarsfördelning, underhåll, 
information, tillgänglighet m.m. 
Diarienummer: KS/2021:131 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen utvecklar 
området vid Eda Skans vad gäller underhåll, information, tillgänglighet samt att 
ansvarsfördelningen utreds. Förslagsställaren har under en tid sett att service och 
underhåll vid Eda Skans har varit undermåligt. I medborgarförslaget lämnas förslag på 
hur området skulle kunna förbättras för att det kulturella värdet Eda Skans har ska 
kunna bevaras. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-03-14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
Fritids- och kulturchefen 
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§ 31 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
januari månad. 

Utskottens uppföljning redovisades i kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottet 

Kommunchefen informerade att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget 
avseendevärt att rapportera för januari månad. Arbetet med bokslutet fortsätter och de 
statliga stöden som utbetalas i samband med den pågående pandemin uppskattades 
från kommunens sida. 

Bildningsutskottet 

Verksamheten redovisar den ekonomiska uppföljningen för verksamhetsområdet 
bildning efter januari månad. Utfallet visar ungefär som förväntat. Hierneskolan har 
ett förväntat underskott och det har varit svårt att periodisera på grund av 
omstruktureringar i verksamheten. Efter februari kan denna avvikelse vara i fas igen. 

Vårdutskottet 

Verksamheten för verksamheten vård och stöd redovisade bokslutet 2020 som visar 
ett minus på ca 9,3 miljoner kronor.  

Redovisning av internbudget och utfall för januari månad, för respektive område, 
inklusive kostnader som varit kopplade till Covid-19. Om den statliga finansieringen 
går igenom så blir det ett plusresultat. 

Redovisning av placeringar på IFO, LSS, SÄBO och seniorboende samt utbetalt 
försörjningsstöd. 

Serviceutskottet 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerar att de ekonomiska sifforna följer 
plan. Det är inget avseendevärt att rapportera för januari månad förutom att siffror inte 
riktigt stämmer med tanke på bokslutet. Det som avviker är redovisade siffror för 
kostsektionen samt fastighets- och plansektionen. Detta beror på internersättningar, 
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internhyror samt periodiseringar. Utskottet informeras också att skogsförvaltningen 
har en budgeterad intäkt, vilket påverkar samhällsbyggnads totala budget. 

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 protokoll 2021-03-10, § 54 
Ekonomisk uppföljning efter januari månad 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 26 
Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 12 
Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 19 
Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 13 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 
Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för januari månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggchefen informerar om de ekonomiska siffrorna och meddelar att 
internbudgeten inte är inlagd i ekonomisystemet ännu. Under januari månad hade 617 
000 kronor förbrukats, huvudsakligen i lönekostnader. 

Verksamhetens uppföljning gällande miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol- och 
tobaktillsyn, miljöövervakning samt bygg redovisas för myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 55 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 9 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Myndighetsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 33 Allmänhetens frågestund 
Diarienummer: KS/2021:81 

 

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 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 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
 

För åtgärd 
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§ 34 Information från verksamheten 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av följande information från kommunchefen: 

• Corona historiskt sett att det har gått ett år samt aktuellt kring corona. 
• Ökade krav på smittspårning på arbetsplatser. 
• Kommunens deltagande i ett projekt som innebär en kraftsamling för 

utveckling i Västra Värmland  
• Aktuellt läge inom verksamheten 
• Invigning av bensinmack i Åmotfors 
• Öppnande av Rudolfssons trafikskola i Charlottenberg 
• Öppnande av butik/salong Fröken Lövås i Charlottenberg 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 35 Revidering av "Taxa inom miljöbalkens område" 
Diarienummer: KS/2021:115 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxebestämmelser (paragrafer) i 1–33§§ samt taxebilaga 1-
3 inom miljöbalkens område. Den reviderade taxan ersätter tidigare dokument 
beslutad av Kommunstyrelsen 2019-12-17, § 245. 

Sammanfattning av ärendet 

En behovsutredning för hela miljösektionens verksamhet har tagits fram för perioden 
2021-2023. I grunden används en modell framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner, SKR. Ett förslag till en ny behovsstyrd taxa har tagits fram i enlighet med 
SKR:s modell. Till skillnad från den tidigare taxemodellen som var risk- och 
erfarenhetsbaserad är den nya behovsstyrda modellen baserad på prioriteringarna i 
behovsutredningen. 

Handläggningskostnaden per timme för taxa enligt miljöbalken har beräknats till 1 
206 kr enligt SKR:s modell. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen enligt miljöbalken 
har för 2021 beräknats till ca 65%. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 64 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 2 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-22  
Förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” 2021-01-22  
Taxebilaga 1 2021-01-22  
Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 2021-01-22  
Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 2021-01-22  
Sporadiskt tillsynsbehov 2021-01-22  
Avgiftsnivåer 2021-01-22  
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme 2021-01-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Miljö- och byggchefen 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren  
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§ 36 Revidering av "Taxa för Eda kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel" 
Diarienummer: KS/2021:114 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 5 § i Taxa för Eda kommuns offentliga 
livsmedelskontroll skall ha följande lydelse: 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt 
de andra grunder som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme 
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Den reviderade taxan ersätter tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11 §159. 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggningskostnaden per timme för livsmedelskontrollen har beräknats enligt 
SKR:s mall med de förutsättningar som gäller för livsmedelstillsynen 2021 samt 
miljö- och byggkontorets organisation. Den nya timavgiften vid tillämpningen av 
livsmedelstaxan är 1 250 kronor per timme kontrolltid. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 63 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-01, § 1 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Miljö- och byggchefen 
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För åtgärd 
Kommunsekreteraren  
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§ 37 Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB 
Diarienummer: KS/2021:67 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutade av kommunfullmäktige 2009-05-27 
§ 58 ersätts. 

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 redovisar förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 67 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 24 
Förslag till ”Ägardirektiv för Eda Energi AB” 2021-02-02 
Förslag till ”Bolagsordning för Eda Energi AB” 2021-02-02 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 

 

  



 
Sida 19 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 Ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB 
Diarienummer: KS/2021:65 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutade av kommunfullmäktige 
2009-08-26 § 83 samt 2019-03-13, § 23 ersätts. 

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 redovisar förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10, § 68 
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 25 
Förslag till ”Ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB” 2021-02-02 
Förslag till ”Bolagsordning för Valfjället Skicenter AB” 2021-02-02 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Valfjället Skicenter AB 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 

 

  



 
Sida 20 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 Val av fyra huvudmän till Westra Wermlands 
Sparbank 
Diarienummer: KS/2021:127 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande fyra huvudmän i Westra Wermlands 
Sparbank från stämman år 2021 till och med stämman år 2025. 

Maria Svala (C) 

Britt-Marie Öjstrand (M)  

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  

Lasse Sjöberg (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Fyra av de 48 huvudmännen i Westra Wermlands Sparbank ska utses av 
kommunfullmäktige i Eda kommun. Nuvarande mandatperiod för huvudmännen i 
sparbanken löper ut vid sparbanksstämman i maj månad 2021.  

Val av samtliga de huvudmän som kommunerna utser ska ske vart fjärde år och 
huvudmännen väljs till en mandatperiod som sträcker dig över fyra år till 
sparbanksstämman 2025. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Westra Wermlands Sparbank 2020-10-29 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Westra Wermlands Sparbank 
De valda 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 

 
 

  



 
Sida 21 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 Fyllnadsval till kommunfullmäktiges 
valberedning 
Diarienummer: KS/2021:134 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lena Olsson (S) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till 
och med 2022-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en avsägelse från ersättaren Marianne Torstensdotter (S) behöver fyllnadsval ske 
till kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Personalavdelningen 
Lena Olsson (S) 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 

 
 

  



 
Sida 22 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Fyllnadsval till Eda Energi AB 
Diarienummer: KS/2021:132 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Mattias Mellgren (S) utses till ersättare i styrelsen för Eda Energi AB för tiden till och 
med bolagsstämman 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har en vakant post som ersättare i styrelsen för Eda Energi AB. 
Fyllnadsval måste ske. 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 

 
 

  



 
Sida 23 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 Fyllnadsval till Eda Bostads AB 
Diarienummer: KS/2021:133 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Helge Wiklund (S) utses till ersättare i Eda Bostads AB för tiden för tiden till och med 
bolagsstämman 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en avsägelse från ersättaren Björn Damperud (S) behöver fyllnadsval 
ske till styrelsen i Eda Bostads AB. 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
Kommunsekretaren  
 

  



 
Sida 24 (24) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss 
ålder och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
Diarienummer: KS/2021:143 

 

Kommunfullmäktige beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Patric Carlsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige som lyfter ärendet 
om nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön. 

Motionären vill därför att följande utreds: 

- Att bevilja all personal inom omsorgssektorn som frivilligt ansöker om att gå ner i 
arbetstid enligt modellen ”80-90-100” 

- Att påbörja en process om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
sjuksköterskor 

- Att personalavdelningen presenterar en plan i kommunfullmäktige för när ovan 
beskrivna åtgärder kan påbörjas och hur de kontinuerligt ska utvärderas 

Beslutsunderlag 

Motion 2021-03-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Motionären 

För åtgärd 
Handläggaren 
 

 

 

 


