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Protokollet är justerat för Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-13. Protokollet 

har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
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Anders Gustafsson (KD) 

Bengt Nilsson (KD) 

Monica Andersson (S) ersättare för Astrid Lillevold (S) 
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Jens Ericsson (S) 
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Dan Säterman (S) 
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Odd Westby (S) 
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§ 130 Val till parlamentarisk grupp för att se över den 
politiska organisationen inför mandatperioden 2022-
2025 

Diarienummer:  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande till den parlamentariska gruppen för att se över 

den politiska organisationen inför mandatperioden 2022–2025: 

• Elsa Badh (C) 

• Odd Westby (S) 

• Runar Johansson (HEL) 

• Patric Carlsson (V) 

• Anders Gustafsson (KD) 

• Ola Dahlström (L) 

• Owe Magnusson (M) 

• Stefan Nilsson (SD) 

• Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) 

Om en ordinarie medlem inte kan delta så förekommer rätten att utse en lämplig 

ersättare.  

Kommunfullmäktige utser Ola Dahlström (L) som ordförande och Runar Johansson 

(HEL) som vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-25 att inrätta en parlamentarisk grupp i form 

av tillfällig kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se 

över den politiska organisationen vilket ska redovisas senast mars 2022. Detta med 

syftet att få en ännu effektivare politisk organisation. Enligt uppdrag från 

kommunfullmäktiges presidium har namn nominerats till den parlamentariska 

gruppen. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Valda medlemmar 
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För åtgärd 
- 
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§ 131 Förtydligande av beslut om tillfälligt slopade  
tillsynsavgifter 

Diarienummer: KS/2021:94 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Eda kommun inte debiterar avgifter under 2021 för 

tillsyn hos restauranger med alkoholtillstånd; rörliga avgiften för 2020 och fasta 

avgiften för 2021, samt för torghandel och för markupplåtelse för uteserveringar.  

Miljö- och byggavdelningen kompenseras för uteblivna avgifter, cirka 120 000 

kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet fattade den 8 mars 2021 beslut om att inte debitera avgifter under 

2021 för tillsyn hos restauranger med alkoholtillstånd; rörliga avgiften för 2020 och 

fasta avgiften för 2021, samt för torghandel och för markupplåtelse för uteserveringar. 

Även om det vid beslutstillfället sågs som en näringslivspolitiks åtgärd har det 

efterhand framkommit ett behov att även reglera detta i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 198 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-03-08 § 44 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 132 Revidering av VA-taxa gällande brukningsavgift 
vid obebyggd och obeboelig fastighet 

Diarienummer: KS/2021:258 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar Va-taxa Eda kommuns anläggnings- och 

brukningsavgifter; 

§3 punkt 3.2 uppdatering av svensk standard SS 02 10 53 till SS 21054:2020. 

§4 punkt 4.2 kompletteras med följande:  

Brukningsavgift tas ut från den dag som koppling till kommunens ledning utförts vid 

förbindelsepunkten. Om dag för ovan nämnda koppling inte med säkerhet kan 

fastställas, ska brukningsavgiften betalas med hel årsavgift för innevarande år. 

Obeboelig fastighet likställs med obebyggd fastighet. 

§17, avseende grundavgift för obebyggd fastighet, upphävs. 

§19 sista stycket, kompletteras med följande: 

Vid 2-3 bostadsenheter minskas antalet bostadsenheter till 1 bostadsenhet. Minsta 

möjliga antal bostadsenheter är 1 bostadsenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Eda kommuns VA-taxa KF 2014-03-26 § 44, ska brukningsavgift betalas för 

obebyggd fastighet enligt §4 och §17. Kravet på brukningsavgift vid obebyggd eller 

obeboelig fastighet förslås tas bort, vilket anses gynna Eda kommuns brukare utan att 

innebära oskäligt intäktsbortfall för VA-kollektivet. Taxan föreslås vidare förtydligas 

när det gäller möjligheten till sänkt bostadsenhetsavgift vid låg vattenförbrukning 

enligt §19 och hänvisningen till svensk standard för bruttoarea (BTA) i §3 uppdateras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 199 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 79 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-19 

VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2014-03-26 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson 

VA- och gatuchef Teknik i Väst AB, Bo Axelsson 
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För åtgärd 
Utredare vid Teknik i Väst AB, Susanna Holmgren 
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§ 133 Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en 
skateramp för barn och ungdomar 

Diarienummer: KS/2021:226 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande en skateramp för barn och 

ungdomar. 

Eda kommun uppskattar engagemanget från frågeställaren med att använda sig av ett 

medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget, föreslås att Eda kommun bygger en skateramp liknande den 

som byggts i Arvika vid hamnen av Arvika kommun.  

Inom Samhällsbyggnad pågår olika utredningar kring kommunens fritids-/idrotts- och 

kulturanläggningar, som bland annat handlar om en lösning av driften och skötseln av 

anläggningarna. Mot bakgrund av det så föreslås att förslaget på en byggnation av en 

skateramp och driften och skötseln av densamma läggs med i utredningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 201 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 80 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 § 85 

Medborgarförslaget-Att Eda kommun ordnar en skateramp för barn och ungdomar  

2021-05-27 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
- 
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§ 134 Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt 
arbeta med kommunens handikappolitiska program 

Diarienummer: KS/2021:159 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ett nytt program tas fram 

I avvaktan på detta så förslås dessutom att 

• Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens 

webbplats 

• Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive 

verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt 

• I årsredovisningen ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts 

Med detta anses förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen. Initiativtagaren föreslår att 

kommunen aktivt arbetar med sitt handikappolitiska program. 

Styrdokumentet är ett av kommunens äldre program och behöver arbetas om. 

I avvaktan på detta så förslås dessutom att: pensionärs- och tillgänglighetsrådets 

protokoll publiceras på hemsidan, information och arbete med nuvarande program 

sker och att en återredovisning av vilka mål som uppnåtts sker i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 211 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 109 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 61 

Medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt arbeta med kommunens handikappolitiska 

program 2021-04-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

För åtgärd 
-  
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§ 135 Motion om socialt ansvarsfull upphandling 

Diarienummer: KS/2020:190 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande: 

Då upphandlingspolicyn redan idag innehåller de skrivningar motionären anger så 

föreslås följande. 

• Information om policyn sker regelbundet till upphandlande enheter. 

• Internkontrollplanen tillförs en punkt kring uppföljning av upphandlingar. 

Därmed anses motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Bertil Börjesson (HEL) har inkommit med en motion att  Förvaltningen får i uppdrag 

att "skyndsamt" ur ett lokalt perspektiv utreda möjligheterna att nyttja socialt 

ansvarsfull upphandling när så är lämpligt. Att utredningen får utgöra underlag för 

kommunens arbete med socialt ansvarsfull upphandling. 

Sammanfattningsvis 

• Vi har en inriktning i vår upphandlingspolicy 

o ”Eda kommun skall ställa miljöhänsyn och social hänsyn vid varje 

upphandling” 

• Det kan finnas problem med uppföljning av ställda krav 

• Det kan finnas risk att färre anbud lämnas 

Förslaget till svar innebär att regelbunden information sker och att uppföljning av 

upphandling tillförs interkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 212 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 110 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-17 § 83 

Motion - socialt ansvarsfull upphandling 2020-06-12 

Beslutet skickas till 

För kännedom  
Motionären 
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För åtgärd  
-  
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§ 136 Revidering av reglemente och samverkansavtal 
för den gemensamma drifts- och servicenämnden 

Diarienummer: KS/2021:306 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun 

godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor 

till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas 

upp med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har 

reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar 

har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den 

agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta 

beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av 

respektive parts fullmäktige.  

Den gemensamma drifts-och servicenämnden har fått information om föreslagna 

justeringar i reglemente och avtal för samverkan. Vidare föreslås att varje parts 

medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. Reviderat reglemente, 

samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, gäller från 

den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 208 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-01 § 98 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-15 

DSN – Bakgrund och revidering 2021-06-01 

Förslag till reviderat reglementet för drifts- och servicenämnden 2021-05-19 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnden  

2021-05-19 

Karlstads kommuns tjänsteskrivelse 2021-05-19 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Drifts- och servicenämnden, enligt instruktion 

IT-chef, Henrik Ohlsson 

Anders Andersson, kommunchef 

För åtgärd 
- 
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§ 137 Inriktningsbeslut - Etableringsfunktion i 
Värmland 

Diarienummer: KS/2021:307 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Eda kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med länets 

kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en 

gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på 

genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen. 

3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter 

med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.  

4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett antal år har det gemensamma etableringsarbetet i Värmland drivits från 

Business Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen 

kommer från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av 

Region Värmland. Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2021. Med anledning av att det 

pågående etableringsarbetet avslutas måste de värmländska kommunerna och Region 

Värmland ta ställning till skapande av en ny gemensam etableringsfunktion. En 

förutsättning för fortsatt samarbetet med Business Sweden är att det finns en regional 

etableringsfunktion. Business Sweden marknadsför Sverige till utländska 

företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med enskilda kommuner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 209 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 108 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-08-16 

Förslag till tjänsteskrivelse – Etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 

Missiv om tjänsteskrivelse om Framtida etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 

Inkommen skrivelse om Framtida etableringsfunktion i Värmland 2021-08-12 

Rapport Etableringsfunktion i Värmland 2021-02-05 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Region Värmland, enligt instruktion 
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§ 138 Delårsbokslut med helårsprognos 2021 

Diarienummer: KS/2021:320 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med helårsprognos 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2021-08-31 med prognos för 

helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse med omvärldsanalys, 

prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inkl koncernen) och 

redovisningsprinciper. 

Delårsrapporten visar ett resultat på 20,8 mkr vilket är 3,7 mkr sämre än 2020 års 

resultat på 24,5 mkr för motsvarande period. Verksamheternas nettokostnader har ökat 

med 19,4 mkr. Intäkterna i form av skatter och statsbidrag har ökat med 15,6 mkr 

jämfört med delårsrapport 2020. 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska en ekonomisk uppföljning med prognos för 

helåret upprättas efter mars och augusti månader. 

Nedan presenteras den ekonomiska uppföljningen med prognos efter augusti (tkr). 

 Prognos augusti Prognos mars 

Kommunledningsstaben 500 0 

Bildning -2 800 - 1 000 

Vård och stöd -6 900 - 850 

Samhällsbyggnad 2 300 0 

Miljö och bygg 0 - 400 

Finansförvaltningen 8 000  6 000 

Budgeterat resultat 5 645 5 645 

Totalt +6 745 +9 395 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 206 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-28 

Delårsrapport med helårsprognos 2021, 2021-09-28 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 153 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 105 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 51 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 83 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-09-08  

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 139 Revisorernas utlåtande avseende  
delårsrapporten 2021-08-31 

Diarienummer: KS/2021:368 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten 

2021-08-31 och lämnar över utlåtandet till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vice ordförande Göran Persson redovisar på sammanträdet revisorernas utlåtande. 

Revisorerna har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-

08-31. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. I 

granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från KPMG. 

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 12 kap 

KL skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Bedömningen gäller dels de finansiella målen samt dels målen för verksamheten.  

I arbetet med att bedöma de finansiella och verksamhetsmässiga målen har 

revisorernas uppdrag begränsats till att omfatta en bedömning av finansiella mål, mot 

bakgrund av att kommunfullmäktige inte fastställt några verksamhetsmässiga mål med 

tydlig anknytning till god ekonomisk hushållning för 2021.  

De finansiella målen med koppling till god ekonomisk hushållning har inte heller 

tydligt fastställts för 2021, dock framgår av kommunfullmäktiges beslutet om budget 

för 2021 att resultatmålen från tidigare år kvarstår. Målen får således ses som 

oförändrade från tidigare år men revisorerna saknar tydligt beslut som bekräftar detta. 

De finansiella målen enligt delårsrapporten är: 

• Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar ska inte överstiga 

97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden 2020 – 2022. 

• Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

• Kommunens låneskuld skall inte öka. 

Revisorerna noterar framförallt en förbättringspotential avseende följande områden: 

• Målstyrningen är enligt vår bedömning bristfällig och målstyrningen behöver 

stärkas, framförallt de verksamhetsmässiga målen. 

• Inkludera de kommunala bolagen på ett tydligare sätt i målstyrningen. 
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• Tydligare balanskravsutredning i delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas utlåtande gällande delårsbokslut 2021-08-31, 2021-10-04 

Översiktlig granskning av delårsrapporten för Eda kommun 2021, 2021-10-04 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Revisorerna 

För åtgärd 
- 
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§ 140 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och 

med augusti månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Serviceutskottet 
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. 

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen 
Budget till och med augusti  39 627 milj. 

Redovisning till och med augusti  29 523 milj. 

Avvikelse till och med augusti  10 104 milj. 

Procent av budget   74,5% 

Avvik mot budget/prognos 

• Gata/avfall: eftersläp av verksamhetskostnader både inom gata och avfall 

• Kost: lägre råvarukostnader 

• Fastighet: Fastighetsförsäljning 

Verksamhetsuppföljning 

Fastighet/Plan/Kontor 

• Uppstartsmöte Kv Violen (Petersborg) 

• Inventering och kartläggning av ödehus, gemensamt projekt med Arvika & 

Säffle 

• Informationsmöte med Svensk Trälackering, ny delägare presenterades.  

• Delårsbokslut & prognosarbete 

• Möte med Norma gällande deras behov av utökning av tillståndet då det finns 

en önskan av produktionsökning. 
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Teknik i Väst AB 

• Värmlandskommunerna gör en gemensam upphandling gällande insamling 

och hantering av returpapper på återvinningsstationerna. Returpapper blir 

kommunens ansvar från och med 1 januari 2022 då producentansvaret tas 

bort.  

• Driftsituationen på VA relativt lugnt trots kraftigt regn under sommaren men 

åska har stört och ibland slagit ut övervakningssystemen.  

• Gatudriften enligt plan. 

Kost 

• Under kontroll 

Räddningstjänsten 

• Ansträngt bemanningsläge i Charlottenberg, vi kommer att försöka rekrytera 

nytt. 

Arbete och integration 

• Läget under kontroll.  

• Planering för ungdomsjobb under hösten, finansierat via statsbidrag 

• Uppstart studieverkstad, finansiering via §37-medel Länsstyrelsen 

• Diverse möten för att se på Interreg-ansökningar kring gränshinder för 

sysselsättning, även lös dialog kring ansökanmedel från Leader-växtlust.  

• Uppsökande verksamhet kring unga som ej studerar på gymnasiet 

(aktivtetsansvaret). 

Fritid- och Kultur 

• Inköp har skett av innebandysarger, Gillevi- och Gärdeshallen 

• Toalett Eda Skans, rivning bef utedass, iordningställande mark och leasing 

byggtoa 

• Projekt Biking, cykelled Åmotfors IF 

• Försäkringsfrågor, Eda Ryttarförening 

• Utredning fritids-/idrotts- och kultur-anläggningar 

• Möte med Musikskolan om kulturhandlingsplan 

• Besiktning skjutbanan Kulleberget, Investeringsbidrag Eda Skyttegille. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet beslutade att återkomma till den vid sammanträdet den 5 oktober, då 

redovisningen är klar.  

Ekonomiavdelningen har haft fullt upp med delårsbokslut och prognoser. 

Uppföljningen för augusti månad beräknas vara klar 15 september. 
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Utskottssekreteraren skickar ut den till utskottet direkt. Redovisningen för augusti och 

september kommer upp på vårdutskottets sammanträde i oktober.  

Jessica Brostedt är ny ekonom för vårdutskottet efter Kerstin Hallgren. 

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för 

augusti månad, inom verksamheten bildning. 

Den ekonomiska uppföljningen visar en negativ avvikelse för augusti på cirka 230 000 

kronor. Det kan finnas personalkostnader som behöver justeras och det finns även 

vissa eftersläpningar inom vuxenutbildningen. Största avvikelsen ligger inom 

grundskoleverksamheten och då framför allt på Hierneskolan. Bildningsutskottet vill 

ha ett separat ekonomiskt underlag för Hierneskolan inför nästa sammanträde den 6 

oktober, då även rektor för skolan bjuds in. 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 

augusti månad 2021. 

Ekonomichefen informerade om ekonomiska uppföljningen för 

kommunledningsstaben. 

Kommunchefen informerar följande: 

• Budgetpropositionen för 2022, med stora satsningar för en levande och 

växande landsbygd. 

• Särskilt stöd till kommuner med särskilda utmaningar som ska fördelas till 

kommuner 2022–2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 205 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-09-09 § 82 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-09-07 § 151 

Ekonomisk uppföljning för bildning per augusti 2021, 2021-09-01 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 50 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 104 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 141 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggchefen informerade kort för myndighetsnämnden om 

budgetprognosen för bygg- och miljöavdelningen. 

Ekonomisk uppföljning 
Miljö- och byggsektionen ligger nu nästan i fas med budget. Anledningen till detta är 

att man fakturerar mer än förväntat, bland annat har man handlagt många bygglov. 

Till och med 2021-07-31 har 61% av medlen förbrukats. Riktvärdet ligger på 58 %. 

Verksamhetsuppföljning 
Redovisas på nästa sammanträde 2021-09-27 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 207 

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-08-23 § 51 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 142 Kommungemensam sammanträdesplan 2022 

Diarienummer: KS/2021:186 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den kommungemensamma sammanträdesplanen för 

2022. 

Sammanträden äger rum på följande datum och tider:  

Kommunfullmäktige kl. 19.00: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 18/5, 15/6, 24/8, 14/9, 19/10, 

16/11 och 14/12.  

Kommunrevisorerna kl. 9.00: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6, 30/6, 1/9, 29/9, 27/10 och 1/12.  

Kommunstyrelsen kl. 13.00: 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 31/8, 28/9, 26/10 och 

30/11.  

Socialnämnden kl. 9.00: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 11/5, 7/6, 16/8, 13/9, 4/10, 8/11 och 

6/12.  

Myndighetsnämnden kl. 14.00: 31/1, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6, 22/8, 26/9 och 21/11.  

Kommunstyrelsens allmänna utskott kl. 10.00: 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 29/6, 31/8, 

28/9, 26/10 och 30/11. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott kl. 13.00: 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 1/6 

(kl.8.00), 15/8, 12/9, 3/10, 7/11 och 5/12. 

Bokslutsberedning: 7/3.  

Budgetberedning: 2/5, 3/5 och 6/5.  

Kommunstyrelsens bildningsutskott kl. 13.00: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 17/8, 

14/9, 5/10, 9/11, och 7/12.  

Kommunstyrelsens serviceutskott kl. 13.00: 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6, 18/8, 

15/9, 6/10, 10/11 och 8/12.  

Folkhälsorådet kl. 13.00: 24/1, 26/4, 19/9 och 14/11.  

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kl. 14.00: 10/3, 14/6, 27/9 och 13/12.  

Eda Bostads AB kl. 13.00: 26/1, 8/3, 25/5, 21/9 och 14/12. 

Eda Energi AB kl. 10.00: 15/3, 24/5, 15/9 och 15/12.  

Valfjället Skicenter AB kl. 16.00: 27/1, 18/3, 30/5, 22/9 och 13/12.  
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Bolagsstämmorna äger rum i samband med bolagens sammanträden i maj. 

Sammanfattning av ärendet 

I styrdokumentet Riktlinjer för administration, dokument och ärendehantering anges 

att ”En kommungemensam sammanträdesplan ska årsvis upprättas för de politiska 

sammanträdena och fastställas av kommunfullmäktige.” Kommunledningsstaben har 

tagit fram förslag till sammanträdestider 2022 för samtliga politiska organ och 

samordnat dessa så att inte sammanträden kolliderar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Inge Nilsson (HEL): Allmänna utskottets sammanträde 17 februari utgår. 

Serviceutskottets sammanträde 13 september flyttas till 15 september. 

Kommunstyrelsens sammanträde 4 april flyttas till 6 april.  

Beslut enligt förslag då inga motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 210 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-09-06 § 103 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-07-01 

Förslag till kommungemensam sammanträdesplan för 2022 (kalendervy) 2021-09-06 

Beslutet skickas till 

För kännedom 

Samtliga politiker 

Samtliga medarbetare 

För åtgärd 
Webbansvarig, Marcus Brolin 

Assistent, Birgitta Lind 
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§ 143 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 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 kl. 19:28 – 19.48. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 144 Information från verksamheten till 
kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS/2021:202 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redovisar: 

- Det aktuella läget för arbetsmarknadsstatistiken och jämför siffrorna med statistik 

från förra året.  

- Omvärldsspaning med tanke på höjda kostnader för logistik, byggmaterial samt 

energi. 

- Brist på medarbetare inom serviceyrken. Kommunen har olika möjligheter att 

bemöta detta, bland annat genom samarbete mellan SFI, AME och IFO, 

äldreomsorgslyftet, satsningar inom bildning samt utvecklingskontoret i västra 

Värmland. 

Kommunchefen informerar från verksamheten att: 

- Barn mellan 12–15 år kan börja vaccineras 

- Ny miljö- och byggchef och ny näringslivsutvecklare påbörjar sin anställning 

- Avtackning kommer ske av medarbetare som haft 25 årig tjänst samt pensionärer 

- Budgetberedningens sammanträde återupptas 19 oktober 

- Pandemin pågår fortfarande, därför uppmanas till försiktighet 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 145 Val till krisledningsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:334 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till krisledningsnämnden till och med 

tiden 2022-12-31: 

1. Johanna Söderberg (C) 

2. Hans-Peter Jessen (S) 

3. Nicklas Backelin (V) 

4. Hanna Andersson (M) 

5. Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL)  

Kommunfullmäktige utser följande ersättare till krisledningsnämnden till och med 

tiden 2022-12-31:  

1. Bertil Börjeson (HEL) 

2. Dan Säterman (S) 

3. Anders Gustafsson (KD) 

4. Odd Westby (S) 

5. Emelie Wennerstrand oberoende 

 

• Johanna Söderberg (C) utses till krisledningsnämndens ordförande till och med 

tiden 2022-12-31. 

• Hans-Peter Jessen (S) utses till krisledningsnämndens 1:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

• Nicklas Backelin (V) utses till krisledningsnämndens 2:e vice ordförande till 

och med tiden 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden står under kommunfullmäktiges tillsyn. Krisledningsnämnden 

får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 

nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning med undantag av valnämnden, revisorer 

och överförmyndarnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokollsutdrag 2021-10-07 § 4 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-15 § 128 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Personalavdelningen 
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§ 146 Fyllnadsval till myndighetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:377 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser: 

• Mattias Lindgren (HEL) till ordförande i myndighetsnämnden till och med 

tiden 2022-12-31. 

• Eva Aanerud Karlsson (V) till ledamot och 1:e vice ordförande i 

myndighetsnämnden till och med tiden 2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Fyllnadsval behöver ske till uppdraget som ledamot i myndighetsnämnden. Då 

avsägelsen också innefattade ordförandeposten ska ordförande utses. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokollsutdrag 2021-10-07 § 5  

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Personalavdelningen 
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§ 147 Ny motion - Att kommunen undersöker 
möjligheterna till att begränsa genomfartstrafiken för 
tung trafik genom Charlottenberg 

Diarienummer: KS/2021:349 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Moderaterna. I motionen 

föreslås att kommunen ska försöka minska genomfartstrafiken av tunga fordon genom 

Charlottenbergs centrum. Motionärerna yrkar att kommunen undersöker möjligheterna 

till att begränsa genomfartstrafiken för tung trafik genom Charlottenberg med de 

eventuella myndigheter som kan var behjälpliga i detta. 

Beslutsunderlag 

Motion - Att kommunen undersöker möjligheterna till att begränsa genomfartstrafiken 

för tung trafik genom Charlottenberg  2021-09-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Motionärerna 

För åtgärd 
Samhällsbyggnad 
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§ 148 Ny motion - Att Ormedalsbäcken rensas från 
igenväxt vegetation 

Diarienummer: KS/2021:369 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. I motionen 

föreslås att kommunen att Ormedalsbäcken rensas från igenväxt vegetation och annat 

skräp inom detaljplanelagt område för att säkra en god avrinning av dagvatten samt att 

grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp och annat. Motionären 

menar att bäcken har blivit allt mer igenväxt och nedskräpad med åren och 

översvämningar med vattenskador har skett redan vid riklig nederbörd.  

Beslutsunderlag 

Motion - Att Ormedalsbäcken rensas från igenväxt vegetation och annat skräp 2021-

10-04 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Motionären 

För åtgärd 
Samhällsbyggnad 
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Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 149 Nytt medborgarförslag - Källsorteringsstation i 
Häljeboda 

Diarienummer: KS/2021:364 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslagställen vill att 

kommunen ordnar så att det finns en källsorteringsstation i Häljeboda.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Källsorteringsstation i Häljeboda 2021-09-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Förslagsställaren 

För åtgärd 
Samhällsbyggnad 

 

 

 

 


