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§ 44 Årsredovisning 2020 
Diarienummer: KS/2021:100 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2020. 

Överföringen av investeringsprojekt beviljas. Totalt uppgår överföringen av 
investeringsmedel till 46.912,5 tkr. Investeringsprojekten föreslås löpa vidare över 
årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i 
bokslutet 2020 för att slutföra projekten 2021. 

Reservation 

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) vill reservera sig mot förslaget med följande 
motivering: 

Jag reserverar mig mot att ta med kostnaden på 2 340 624 kronor för personalchef 
Jessica Rydströms avgångsvederlag i bokslutet för 2020. Det gör jag av följande 
anledningar: 

1) Överenskommelsen om utköpet skedde 2021-01-18 

Den ekonomiska händelsen skedde efter balansdagen, 2020-12-31, och ska således tas 
upp i bokföringen för 2021 

2) Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap. 8 §, ska 
endast förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst tas 
upp som avsättningar. 

Kommunchefen har visserligen drivit en utdragen process gentemot personalchefen 
sedan den 20 oktober 2020. Den förväntade kostnaden för detta var på balansdagen, 
2020-12-31, 0 (noll) kronor. 

Kommunchefen hävdade på allmänna utskottet den 10 december 2020 att 
utköpskostnaden skulle bli 0 (noll) kronor om utskottet beslutade att ge honom 
möjlighet att förhandla om att avskaffa personalchefstjänsten. Att det skulle gå att 
göra så, sa sig kommunchefen vara säker på eftersom han hade rådfrågat flera 
experter. AU beslutade i enlighet med kommunchefens förslag med röstsiffrorna 4-1. 
Endast jag röstade emot. 

Facken var kallade till förhandling till den 21 december. Men enligt Anders 
Andersson i en artikel i Arvika Nyheter så gick det inte att få ihop. Utan det blir 
troligtvis efter helgerna i stället. Alltså på andra sidan årsskiftet. 
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Det var först när kommunchefen kommit till insikt om att avskaffandet av 
personalchefstjänsten var en oframkomlig väg som han den 13 januari 2021 la fram ett 
ärende på allmänna utskottet. AU beslutade då att ge kommunchefen möjligheten att 
avsluta anställningen av personalchef Jessica Rydström. Beslutet togs med 
röstsiffrorna 4-1. Endast jag röstade emot. 

I en kommentar till Arvika Nyheter berättar kommunalrådet Johanna Söderberg att 
AU inte hade med några summor utan att utskottet får lita på kommunchefens 
omdöme. 

Det var alltså den 13 januari 2021 som den förväntade kostnaden ökade från 0 (noll) 
kronor till ett obegränsat belopp. 

Enligt verifikation 70987 bokfördes avgångsvederlaget den 5 februari 2021. 

3) Det har argumenterats att avgångsvederlaget ska tas på 2020 års resultat för att vi 
då har pengar. Det stämmer inte. Eda kommun har 17 919 tkr att återställa av tidigare 
års förluster. 

Med mitt förslag kommer resultatet för Eda kommun 2020 att bli 14 616 tkr och det 
justerade resultatet 12 252 tkr. Därmed återstår 5 666 tkr att återställa 2021 och 2022. 

Oavsett på vilket år kostnaden bokförs så är 2 340 624 kr borta till ingen nytta för 
kommunen. Anledning till att Eda kommun har ett så gott resultat 2020 är extra 
statsbidrag för att hantera pandemin. Jag är tämligen säker att inget av dessa 
statsbidrag anger att pengarna kan användas till stora avgångsvederlag för att bli av 
med medarbetare. 

Jag vänder mig också mot att det inte står något om utköpet i årsredovisningen. Det 
enda omnämnande av händelsen är i not 4 på sidan 23 i årsredovisningen. Där 
beskrivs den som en jämförelsestörande kostnad. Men det står inget om vad saken 
gäller. Den är sopad under mattan. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat 
Resultatet för kommunen var 12 276 tkr för 2020. 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 21 889 tkr från 2020 till 2021. 
Avskrivningarna har ökat med 1 071 tkr 2020. 
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Verksamheternas största avvikelser mot budget 
Det budgeterade resultatet för 2020 var 8 372 tkr. Kommunens resultat på 12 276 tkr 
visar en total positiv avvikelse mot budget på 3 857 tkr. Prognosen efter augusti 
visade på ett plusresultat på 14 872 tkr. 

Kommunledningsstaben visar ett överskott gentemot budget på 509 tkr, i huvudsak 
med anledning av att olika kommunövergripande insatser och aktiviteter inte har 
kunnat genomföras med anledning av pandemin. 

Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -3 902 tkr. Grundskolorna (med 
fritidshem och grundsärskola) redovisar ett underskott på -4 400 tkr. Främsta 
orsakerna till detta är höga personalkostnader gentemot budget. En annan stor negativ 
post är interkommunal ersättning. Förskolan redovisar ett överskott gentemot budget 
på 800 tkr vilket främst beror på vakanser samt obehörig personal med lägre lön på 
vakanta förskolelärartjänster. Av underskottet kan ca 1 250 tkr härledas till utökade 
kostnader med anledning av pandemin. 

Vård och stöd redovisar ett underskott gentemot budget på -9 293 tkr. Verksamhetens 
extra kostnader inom äldreomsorg och LSS med anledning av Covid 19 har återsökts 
från staten och beviljats till en summa av ca 7 400 tkr. De största negativa 
avvikelserna är på IFO (-9 645tkr), resursenheten (-1 053 tkr) samt inom LSS och 
socialpsykiatri (- 2 357 tkr) . Underskottet på IFO beror främst på att 
placeringskostnader för barn, unga och vuxna var betydligt högre än budgeterat. Vissa 
kostnader blev högre pga förseningar i rättsprocesser med anledning av Covid 19. 
Kostnader för försörjningsstöd har inte ökat i den omfattning som befarades. Inom 
resursenheten beror underskottet till största delen på köp från bemanningsföretag för 
vakanta sjukskötersketjänster. LSS verksamhetens underskott återfinns inom personlig 
assistans med en avvikelse på -1 014 tkr vilket till störst del beror på ett ärende under 
2019 som kommunen fick ta kostnaden för 2020. I övrigt ett underskott inom 
elevhemsverksamheten pga fler elever, högre personalkostnader inom gruppboenden 
samt extern placering på LSS boende. 

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 10 607 tkr. Den största delen av 
överskottet, ca 4 300 tkr kommer från affärsverksamheten inom renhållning, och beror 
på mottagning av större volymer metallhaltig aska och grusmaterial än beräknat. En 
fastighetsförsäljning bidrar till ett överskott hos verksamhetschef. Därtill positiva 
avvikelser även inom kostsektionen och på fastighetssidan. AME/Integration 
redovisar ett litet överskott medan Räddningstjänsten redovisar ett underskott 
gentemot budget på ca 130 tkr. 
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Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 39 416 tkr jämfört med 2019 och 
uppgick sammantaget till 547 636 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 334 
185 tkr vilket utgör 61 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Största 
anledning till ökningen här är kopplad till ökade generella statsbidrag med anledning 
av pandemin. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto minskade från 721 (inkl nedskrivningar) tkr 2019 till -2 406 
tkr 2020. Anledningen till minskningen är ett högre kapitaltäckningsbelopp till 
Valfjället Skicenter AB med anledning av mild vinter samt pandemins effekter på 
bokningar. 

Investeringsredovisning 
Kommunen hade en investeringsnivå på 75 562 tkr 2020. Den budgeterade 
investeringsvolymen var 122 907 tkr inklusive omföringar från 2019.  

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är om- och utbyggnad av 
förskolan Hjorten i Charlottenberg, förvärv av fastigheten Prästkragen 3 
(kommunhuset) samt utbyte av två IVPA-fordon inom Räddningstjänsten. 
Bredbandsprojektet har också fortlöpt, stamnätet är utbyggt och nu kvarstår att 
samtliga områden ska anslutas. 

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 498 578 tkr 
varav  

443 113 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick 
till 26 662 tkr. Årets investeringsnivå finansierades inte fullt ut med egna medel utan 
ett nytt lån på 50 000 tkr upptogs under året. Kassa och banktillgångar var 60 866 tkr 
vid årsskiftet vilket var en ökning med 34 741 tkr jämfört med 2019. 

Pensionsskuld  
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 1 401 tkr till 30 
088 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat 
med 2 904 tkr till 186 676 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda 
kommun under 2018 överfört medel till en pensionsstiftelse, inga nya överföringar har 
gjorts under 2020. 

Avstämning av balanskravet 
Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från resultatet på 2 
364 tkr. Detta innebär ett justerat resultat på 9 912 tkr för 2020. Det finns därmed 8 
006 tkr att återställa inklusive tidigare år. Av dessa ska 6 255 tkr återställas under 
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2021 och 1 751 tkr under 2022. Beloppet som ska återställas bedöms täckas in av 
planperiodens (2021-2023) budgeterade resultat. 

Avstämning av 
balanskravet 

2020 2019 

Kommunen   

Årets resultat enligt 
resultaträkning 

12 229 - 2 530 

Avgår: samtliga 
realisationsvinster 

- 2 364 - 303 

Tillägg: realisationsvinster 
enligt undantag 

  

Synnerliga skäl enligt KL 
11 kap, 13 §: 

  

Återkrav Skolverket  1 082 

Justerat resultat 9 912 - 1 751 

Avgår medel till 
resultatutjämningsreserv 

  

Årets balanskravsresultat 9 912 - 1 751 

Justerat resultat från 
föregående år 

- 17 918 - 16 167 

Kvar att återställa - 8 006 - 17 918 

Överföringar 
Bokslutsberedningen gick igenom förvaltningens äskande om investeringsmedel och 
föreslår att överföra 46.912,5 tkr till 2021 års investeringsbudget. 
Investeringsprojekten föreslås löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens 
förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslutet 2020 för att slutföra projekten 
2021. 

Förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel: 

Kod Projekt Budge
t 2020 

Redovisa
t 2020 

Kvar av 
budget 

Äskande 
omförin

g 

1213 ISOLERING HALL 
LUNDEN 

250 126 123,9 123,9 



 
Sida 10 (35) 

 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-14 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

1237 FSK HJORTEN 30 472 27 704 2 768,2 2 768,2 

1241 LÅSSYSTEM 
GBYHALLEN 

150 89 61,1 61,1 

1249 TILLGÄNGLIGHETSANP 
GÄRDES 

500 381 118,8 118,8 

1251 FÖRVÄRV FOLKETS 
HUS 

10 000 9 400 600,1 600,1 

1254 AVLOPP HAMMAR N 
MON 

400 0 400,0 400,0 

1258 UTBYGGNAD 
GUNNARSBYSKOLAN 

14 200 491 13 709,2 13 709,2 

1259 HANDIKAPPANPASSNI
NG 

97 0 97,2 97,2 

1260 SOLSKYDD 
FÖRSKOLOR 

500 101 398,8 398,8 

1268 TAK ÄLDREBOENDEN 4 706 2 020 2 685,6 2 685,6 

1269 INLÖSEN 3 500 2 854 645,7 645,7 

1270 MARKBÄDD 
HÅLTEBERG 1:0 

100 0 100,0 100,0 

1272 SAMLINGSLOKAL 
TRYGGHETSBO 

2 500 323 2 176,7 2 176,7 

1273 BYTE TAK INDUSTRIH 
STRAND 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1274 TILLBYGGN O TAK 
MOROKULIE 

500 0 500,0 500,0 

1275 LATRINTÖMNING 
MOROKULIEN 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 

1280 OMBYGGNAD REHAB 
ÅMOTFORS 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1286 ENERGIOPTIMERING 1 051 172 879,2 879,2 
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1294 TAK O TOALETTER 
KOMMUNHUS 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1295 NYA BORRHÅL 
HIERNEGÅRDEN 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 

1370 VÄGBELYSNING 142 78 64,8 64,8 

1380 LOKALGATA EDA 
GLASBRUK 

1 546 2 063 -516,8 -516,8 

1387 BUSSPARKERINGAR 
INDUSTRIG 

500 0 500,0 500,0 

1388 TRAFIKSÄKH- O ÖVR 
INFRA Å 

316 165 150,9 150,9 

1476 ÅTERST GATA VA-
SANERING 

3 569 3 275 294,4 294,4 

1478 SPILLVATTENLEDN 
NORESUND  

22 7 15,6 15,6 

1486 VA VALFJÄLLET 1 300 860 440,0 440,0 

1515 TÄLTHALL LUNDENS 
AVFANL 

650 123 527,1 527,1 

1801 FREDSMONUMENTET 1 193 653 540,4 540,4 

1805 DEMENSBOENDE CBG 1 100 172 928,1 928,1 
  

87 265 51 056 36 209,0 36 209,0 

2020 MOLNBASERAD 
VÄXELLÖSNING 

300 88 211,9 211,9 

2031 BREDBAND ÅR 2020 5 000 5 704 -703,9 0,0 

2038 IAM  200 134 65,6 65,6 

2045 INFÖRANDE OFFICE365 150 0 150,0 150,0 

2046 DIGITALT 
ÄRENDESYSTEM 

400 0 400,0 400,0 

2048 SAN (STORAGE AREA 
NETW) 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 
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2115 DETALJPLANER 350 0 350,0 350,0 

2116 FÖP 
CHARLOTTENBERG 

250 0 250,0 250,0 

2134 VÅG LUNDEN 200 0 200,0 200,0 

2137 AVFALLSKIOSKER 200 0 200,0 200,0 

2138 FAKTURASYSTEM VA 
AV 

950 200 750,0 750,0 

2139 DIARIESYSTEM 300 0 300,0 300,0 

2142 INSAMLINGSSYSTEM 
MATAVFAL 

700 0 700,0 700,0 

2653 INTERBOOK 
FRITID/KULTUR 

70 0 70,0 70,0 

2665 EDWISE 100 0 100,0 100,0 

2670 NYTT 
PERSONALSYSTEM 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

2731 INV VÅRD & STÖD 400 294 106,0 106,0 

2736 NYTT ADM SYSTEM 
VOS 

3 850 0 3 850,0 3 850,0 

  
16 420 6 420 9 999,6 10 703,5 

 
Summerat 103 68

5 
57 477 46 208,6 46 912,5 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 §77 
Bokslutsberedningens protokoll 2021-03-04, § 46 
Förslag till årsredovisning 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Bertil Börjeson (Hela Edas Lista), Hans-Peter 
Jessen (S) och Nicklas Backelin (V): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 

Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Beslut enligt förvaltningens förslag med 
förändringen att utköpet av personalchefen om 2 340 tkr bokförs på 2021 istället för 
2020. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Johanna Söderbergs förslag.  

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Johanna Söderbergs förslag. 

Nej-röst för Hans Nilssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster för Johanna Söderbergs förslag och 3 nej-röst för Hans Nilssons 
förslag samt 3 som avstod från att rösta beslutar kommunfullmäktige enligt Johanna 
Söderbergs förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Gun Andersson (M) X   

Hanna Andersson (M) X   

Christer Danielsson (M) X   

Owe Magnusson (M) X   

Johanna Söderberg (C) X   

Elsa Badh (C) X   

Fredrik Karlsson (C) X   

Annika Hugne (C) X   

Lars-Eric Andersson (C) X   

Sylvia Jonasson (C) X   

Carl-Olov Sjöstedt (C) X   

Ola Dahlström (L) X   

Anders Gustafsson (KD) X   

Per Sjögren (KD) X   

Astrid Lillevold (S) X   

Hans-Peter Jessen (S) X   
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Jens Ericsson (S) X   

Birgitta Eklund (S) X   

Dan Säterman (S) X   

Monica Aarholdt (S) X   

Odd Westby (S) X   

Lena Olsson (S) X   

Didrik Lillevold (S) X   

Evy Andersson (S) X   

Stefan Nilsson (SD)   X 

Uno Hultman (SD)   X 

Ersättare saknas för Per-Olov Larsson 
(SD) 

- - - 

Helena Ringstrand (SD)   X 

Nicklas Backelin (V) X   

Eva Aanerud Karlsson (V) X   

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  X  

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X   

Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) X   

Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)  X  

Margaretha Persson (Hela Edas Lista)  X  

Summa 28 3 3 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Ekonomichefen 
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§ 45 Revisionsberättelse 2020 
Diarienummer: KS/2021:162 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas revisionsberättelse för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, 
nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Styrelse, 
nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Kommunrevisionen granskar nämnder och styrelser i sin helhet och har utifrån 
genomförd granskning kommit fram till följande beslut: 

- Sammantaget bedöms att kommunstyrelse och nämnder i Eda kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

- räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.  
- kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit 

tillräcklig.  
- ingen bedömning görs av om resultatet av de finansiella mål och 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt är tillräckligt för att uppnå god 
ekonomisk hushållning. Detta eftersom vi bedömer målstyrningen som otydlig 
samt att kommunstyrelsen inte gjort någon egen bedömning av resultatet som 
vi revisorer kan utgå ifrån.  

- fullmäktige tillstyrks bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnden och valnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa 
nämnder.  

- Fullmäktige tillstyrks bevilja ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna 
överförmyndarnämnden, drifts- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden 
samt de av kommunen utsedda ledamöterna i dessa nämnder.  

- revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns. 
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Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2020 2021-04-01 
Revisorernas redogörelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
- 
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§ 46 Prövning av ansvarsfrihet för Arvika-Eda 
överförmyndarnämnd verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Arvika-Eda överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 samt de av Eda kommun utsedda ledamöterna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Birgitta Eklund (S) och Hans Nilsson (HEL) i 
handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har med stöd av och samarbete med Arvika kommuns revisorer granskat 
Överförmyndarnämndens verksamhet. Under 2017 noterades brister i 
överförmyndarnämndens verksamheter och det uttrycktes i revisionsberättelsen för 
2017 oro för situationen i nämnden där en myndighetsgranskning pekat på betydande 
brister. Under 2018 fick nämnden allvarlig kritik vid motsvarande 
myndighetsgranskning. 

Detta renderade i att revisorerna för 2018 bedömde att bristerna var så pass allvarliga 
att de renderade i en anmärkning mot överförmyndarnämnden. Under 2019 hade 
bristerna i verksamheten fortsatt och nämnden hade återigen fått allvarlig kritik från 
länsstyrelsen. Positivt är att för 2020 notera att denna negativa trend har vänt. 
Revisionen noterar således en positiv utveckling i överförmyndarnämnden och riktar 
ingen formell kritik till nämnden eller de av kommunen utsedda ledamöterna för 2020. 
Revisionen rekommenderar nämnden att fortsätta med det positiva förbättringsarbetet 
och fortsätta med sin plan med att gå igenom gamla akter. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Arvika-Eda överförmyndarnämnd 

För åtgärd 
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§ 47 Prövning av ansvarsfrihet för drifts- och 
servicenämnden verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar drifts- och servicenämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 samt de av Eda kommun utsedda ledamöterna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Johanna Söderberg (C) och Hans Nilsson (HEL) i 
handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har med stöd av Region Värmlands revisorer granskat drifts- och 
servicenämndens verksamhet. Av nämndernas redovisning och protokoll för 2020 
framgår att nämnden i allt väsentligt verkat enligt de intentioner och riktlinjer som 
fastställdes vid bildandet. Revisionen noterar dock att deltagandet i nämndens arbete 
från Eda kommuns representanter kan förbättras. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Drifts- och servicenämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 48 Prövning av ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar hjälpmedelsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020 samt de av Eda kommun utsedda ledamöterna. 

Jäv 

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

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har med stöd av Region Värmlands revisorer granskat 
hjälpmedelsnämndens verksamhet. Av nämndernas redovisning och protokoll för 
2020 framgår att nämnden i allt väsentligt verkat enligt de intentioner och riktlinjer 
som fastställdes vid bildandet. Revisionen noterar dock att deltagandet i nämndens 
arbete från Eda kommuns representanter kan förbättras. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-21 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Hjälpmedelsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 49 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 
verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Margaretha Persson (HEL), Odd Westby (S), Birgitta 
Olsson (HEL), Christer Danielsson (M), Eva Aanerud Karlsson (V) och Anders 
Gustafson (KD) i handläggningen i detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt de enskilda ledamöterna för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Valnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 50 Prövning av ansvarsfrihet för 
myndighetsnämnden verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige beviljar myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Nicklas Backelin (V) och Astrid Lillevold (S) i 
handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för myndighetsnämnden samt de enskilda 
ledamöterna för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Myndighetsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 51 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
verksamhetsåret 2020 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Johanna Söderberg (C), Annika Hugne (C), Fredrik 
Karlsson (C), Hans Nilsson (HEL), Bertil Börjeson (HEL), Anders Gustafsson (KD), 
Eva Aanerud Karlsson (V), Stefan Nilsson (SD), Hans-Peter Jessen (S), Jens Ericsson 
(S), Dan Säterman (S), Monica Aarholdt (S), Odd Westby (S), Hanna Andersson (M), 
Ola Dahlström (L), Sylvia Jonasson (C), Lars-Eric Andersson (C), Elsa Badh (C), Bo-
Inge Nilsson (HEL), Helena Ringstrand (SD), Lena Olsson (S), Birgitta Eklund (S) 
och Gun Andersson (M) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna 
för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 

För åtgärd 
- 
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§ 52 Revisionsgranskning bokslut/årsredovisning 
2020 
Diarienummer: KS/2021:158 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten gällande 
bokslut/årsredovisning 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisorerna i Eda kommun har granskat kommunens årsredovisning för 
2020. I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att årsredovisningen och den 
sammanställda redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens 
och koncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning. 

Revisorerna noterar att styrelsen i Vallfjällets Skicenter AB ännu inte fastställt sin 
årsredovisning och revisorn i bolaget har således heller inte lämnat sin 
revisionsberättelse. Revisorerna bedömer risken för förändringar på den bokföring 
som ligger till grund för den sammanställda redovisningen som liten och att eventuella 
påverkan på kommunkoncernen inte skulle bli materiell. 

Kommunens balanskravsresultat är positivt med 9,9 mnkr där 6,3 mnkr måste 
återställas nästa år, och 1,8 mnkr skall återställas inom två år enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

Missiv granskning bokslut/årsredovisning 2020 2021-04-01 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
- 
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§ 53 Anhållan om kapitaltäckningsgaranti Valfjället 
Skicenter AB 
Diarienummer: KS/2021:149 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Valfjället Skicenter AB en kapitaltäckningsgaranti som 
sträcker sig till och med 2023-05-30. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Eda kommun vill att ägarformen 
och organisation för Valfjället Skicenter AB utreds seriöst i syfte att presentera 
alternativ driftform för anläggningen. 

Valfjället Skicenter AB kan inte årligen få tillåtas täcka så stora förluster som idag 
med kommunala medel. 

Våra skattekronor behövs i andra kommunala verksamheter. 

Vår mening är att Valfjället passar bättre som en ren kommunal anläggning med årlig 
budgetering för att upprätthålla drift vid anläggningen. 

Vi ser det som mycket positivt att kommunstyrelsen kan enas om att ge uppdraget om 
en översyn av framtida driftsform för Valfjällets skidanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Valfjället Skicenter AB har inkommit med en skrivelse om kapitaltäckningsgaranti 
från Eda Kommun. En garanti innebär att om aktiekapitalet förbrukas till mer än 50 % 
så skjuter ägaren till medel. Kapitaltäckningsgarantin föreslå vara villkorad vilket 
innebär att den ska återbetalas när det är möjligt enligt gällande lagstiftning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Söderberg (C) med bifall av Nicklas Backelin (V): Beslut enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 §98 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-04-01  
Skrivelse från Valfjället Skicenter AB 2021-03-30 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 

För åtgärd 
Ekonomichefen 
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§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
februari månad. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde utskottsordförandena 
för eventuella avvikande kostnader inom verksamheterna: 

Allmänna utskottet 

Ekonomichefen redovisade att det är inget anmärkningsvärt som avviker. Dock 
påverkar periodiseringar siffrorna för IT och Turism, Information och administration. 

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i tusental) 

Budget till och med februari 5 209 

Redovisning till och med februari 5 681 

Avvikelse till och med februari - 472 

Procent av budget 109,1 % 

Serviceutskottet 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna. Det som 
avviker är utdebiteringarna från VA (vatten och avlopp) och avfall som inte följer 
kalendermånaderna, så de intäkterna släpar. Räddningstjänsten redovisar plus till följd 
av minskade personalkostnader och försäkringskostnader i perioden. Det redovisas en 
intäkt från en fastighetsförsäljning samt ersättning för fastighetsreglering. Fritid och 
kultur har ej utbetalat föreningsbidrag. 

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i miljontal) 

Budget till och med februari 4 953 

Redovisning till och med februari 5 594 

Avvikelse till och med februari - 641 

Procent av budget 112,9 % 

Vårdutskottet 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med februari 2021 presenterades. 
Utskottet fick ta del av en redovisning av placeringar på IFO och LSS samt en 
sammanställning över utbetalt försörjningsstöd. De två första månaderna visar ett 
totalt minus på 3,1 miljoner för vård och stöd. Ökat behov av insatser inom 
hemtjänsten. Utskottet har önskat en särredovisning på Hemtjänsten i Koppom vid 
nästa sammanträde. Några återstående justeringar gör att underskottet minskar något, 
men det finns fortfarande en varning för ramöverskridning. Covid-pengar för 
december 2020, ca 1,5 miljoner kommer att komma in i år. Covid-relaterade kostnader 
för januari och februari har bokförts separat och kommer att återsökas. 

Bildningsutskottet 

Verksamhetschef 
Resultatet efter februari är ungefär som förväntat. Ligger än så länge bra med på 
kostnader för IKE men här är det lite variation i hur en del skolor/kommuner 
fakturerar. Grundligare analys görs i samband med prognosen efter mars månad. "IT-
miljonen" periodiseras ut jämnt över årets 12 månader, men när inköpen görs är något 
varierande. Inga större inköp har gjorts än och därför är det en positiv avvikelse i 
nuläget. Positiva avvikelser även på personalkostnader inom musikskolan och 
elevhälsan. 

Grundskolorna 
Ligger hyfsat väl med efter februari månad men här är det eftersläp i fakturering av 
exempelvis städ av lokalerna. Tittar man på utfallet på personalkostnader jämfört med 
budget så är det en något dystrare läsning men fortfarande relativt starkt kopplat till 
Hierneskolan, övriga skolor ser det bättre ut på. Gärdesskolan har också en negativ 
avvikelse här men av analysen att döma så är det vissa konteringar mot projekt som 
inte är gjorda här som kommer att rätta till det något. Omperiodisering ska också ske 
på förberedelseklassen, visar ett för stort överskott i nuläget. 

Förskolorna 
Utmaningen här ligger i att försöka få koll på hur man på bästa sätt ska periodisera 
över året sett till de organisatoriska förändringarna. På grund av bokslutsarbete och 
eftersläp i ombokningar så har inte analysen kunnat genomföras fullt ut här men i 
stora drag ser det ut ungefär så som förväntat. Enskilda rektorsområden har lite större 
utmaning att hålla budget. Avstämning av barnantal sker i april och utfallet kan då 
komma att justeras något. 

Vux/SFI 
Svårperiodiserad budget då det är väldigt varierande i hur fakturor inkommer för köp 
av utbildningsplatser. Sannolikt är verkligheten närmare ett nollresultat än den 
positiva avvikelse som ligger nu. 
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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 sammanträdesprotokoll 2021-03-31 § 78 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter februari 
Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 34 
Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 21 
Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 50 
Bildningsutskottets protokoll 2021-03-05, § 20 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 55 Allmänhetens frågestund 2021 
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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§ 56 Information från verksamheten 
Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar följande: 

- Byggnation av Demensboende i Charlottenberg 
- Utbyggnad Gunnarsbyskolan 
- Nytt avtal för lärarna klart 
- Arbetsmiljöverket inspektion av kommunens årliga uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 
- Coronaläget 
- Kommande budgetprocess 
- Gränsläget  
- Den psykiska ohälsan som en följd av coronapandemin 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Begäran om tilläggsanslag till Projekt Mötesplats 
Fredsplatsen Morokulien 4.0 
Diarienummer: KS/2018:3 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anslår tilläggsanslag till Projekt Mötesplats Fredsplatsen 
Morokulien 4.0 med 1 500 tkr. 

Beslutet gäller under förutsättning att Eidskog kommune fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Eda och Eidskogs kommuner har fått EU-stöd och norska IR-midler för att 
tillsammans bedriva Interregprojekt Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0. 
Projektet tar avstamp i en omfattande restaurering av Fredsmonumentet som är 
placerat mitt på gränsen mellan Sverige och Norge.  Efter genomförd upphandling 
konstateras att anbudspriset överstiger budget. Interregprojektet kan ej heller förlängas 
för att möjliggöra ny upphandling för slutförande 2020. 

Styrgruppen för projektet konstaterar därför att för att kunna genomföra projektet 
behövs ytterligare 1 500 tkr från vardera kommunerna utöver beviljad projektbudget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Beslut Interreg Sverige-Norge 2019-05-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Interreg Sverige-Norge Länsstyrelsen Jämtlands län 
Eidskog kommune 
Ekonomichef 

För åtgärd 
Informationschef 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Redovisning av kommunal samverkan 2021 
Diarienummer: KS/2021:82 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kommunal samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och regioner får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av annan kommun eller region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
denna samverkan och därför finns det lagkrav på att kommunstyrelsen årligen ska 
rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan, även samverkan 
enligt annan lag eller förteckning ska redovisas. Eda kommun har valt att redovisa mer 
än lagkravet och har även med tjänsteköp/sälj, projektsamverkan och övrig samverkan 
för att visa bredden av den kommunala samverkan som förekommer. Förteckning 
utgår från samverkan som var aktuell i mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 §91 
Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 39 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Förteckning av kommunal samverkan 2021-02-26 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Kommunchefen 

För åtgärd 
- 
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Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Revidering av styrdokumentet - Kommunalt 
partistöd 
Diarienummer: KS/2021:98 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till styrdokument för kommunalt 
partistöd. Detta innebär att tidigare dokument reviderad av kommunfullmäktige 2020-
05-13 §70 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 2020-11-03, § 199 givit förvaltningen i uppdrag att revidera 
styrdokumentet för kommunalt partistöd. Revideringen ska innehålla en skrivning om 
att partierna till sin redovisning av partistöd ska bifoga årsmötesprotokoll samt 
verksamhetsberättelse.  

Efterfrågad revidering har nu skrivits fram och överlämnas till politiken för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 §93 
Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 40 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-26 
Förslag till styrdokument - Kommunalt partistöd 2021-03-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 60 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Teknik i 
Väst AB 2020 
Diarienummer: KS/2020:83 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunstyrelsens 
sammanträde samt protokollen från Teknik i Väst AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besökte Teknik i Väst AB kommunstyrelsens sammanträde. 
Styrelseordförande Lisa Levin och VD Anders Norrby presenterade bolaget. 

Presentationen innehöll det kommunala ändamålet med verksamheten, viktiga 
händelser under året, ekonomiskt resultat samt de närmsta årens utmaningar. 
Kommunstyrelsen ska senare i årliga beslut pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 §73 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-02-28 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-04-01 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-05-12 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-09-25 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-10-30 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-12-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 
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§ 61 Nytt medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt 
arbeta med kommunens handikappolitiska program 
Diarienummer: KS/2021:159 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen aktivt arbetar 
med kommunens handikappolitiska program. Eda kommun har ett antaget 
handikappolitiskt program sedan maj 2009. Programmet är inte juridiskt bindande 
men ett moraliskt och politiskt åtagande. Programmet och dess innehåll skall arbetas 
aktivt med och programmet skall utvärderas och förbättras vartannat år.  

Det kommunala handikapprådet skall följa upp, utvärdera och utveckla det 
handikappolitiska programmet men handikapprådet upplöstes i samband med att 
programmet antogs av kommunen. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet har istället till 
uppgift att kontrollera arbetet med programmet.  

Initiativtagaren menar att det är svårt att ta del av hur arbetet med det 
handikappolitiska programmet fortskrider. Protokoll från pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet bör offentliggöras på kommunens webbplats. Det föreslås därför 
tydligare kontroller, ett aktivt arbete med programmet samt informationsspridning för 
att öka medvetenheten i frågan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
Kommunchefen 
 

 

 


