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Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
Datum: 2021-11-17
Tid: klockan 19:00 - 20:45, Sammanträdet ajournerades klockan 19:41 – 20.03
Plats: A-salen, Folkets hus Charlottenberg
Paragrafer: §150 - §166

Utses att justera
Odd Westby & Eva Aanerud Karlsson

Justeringens plats och tid
Kommunkontoret 2021-11-23, klockan 15:30

Underskrifter
Protokollet justerades 2021-11-23, klockan 15:30 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:
Bo-Inge Nilsson

Justerare:
Odd Westby & Eva Aanerud Karlsson

Sekreterare:
Rebecka Nilsson

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-17. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-11-24. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-12-16.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande
Christer Danielsson (M) ersättare för Jasmine Carlsson (M)
Hanna Andersson (M)
Mats-Åke Knutsson (M)
Owe Magnusson (M)
Johanna Söderberg (C)
Elsa Badh (C) 
Fredrik Karlsson (C) 
Annika Hugne (C)
Lars-Eric Andersson (C)
Sylvia Jonasson (C)
Eva Magnusson Nilsson (C) ersättare för Carl-Olov Sjöstedt (C)
Ola Dahlström (L)
Anders Gustafsson (KD)
Kenneth Bodin (KD) ersättare för Bengt Nilsson (KD)
Astrid Lillevold (S)
Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Hans-Peter Jessen (S)
Jens Ericsson (S)
Ersättare saknas för Birgitta Eklund (S)
Dan Säterman (S)
Monica Aarholdt (S)
Odd Westby (S)
Didrik Lillevold (S) ersättare för Lena Olsson (S)
Bengt Hansson (S)
Evy Andersson (S)
Stefan Nilsson (SD)
Johnny Renström (SD)
Per-Olof Larsson (SD)
Uno Hultman (SD) ersättare för Helena Ringstrand (SD)
Patric Carlsson (V) ersättare för Nicklas Backelin (V)
Eva Aanerud Karlsson (V)
Hans Nilsson oberoende (tidigare Hela Edas Lista)
Birgitta Olsson oberoende (tidigare Hela Edas Lista)
Margaretha Persson oberoende (tidigare Hela Edas Lista)
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande
Anders Andersson, kommunchef
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare
Elisabet Wahlstedt, projektledare vid Cloudberry Wind
Ingmar Andersson, vindanalytiker vid Cloudberry Wind
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 150 Presentation av vindkraftprojekt vid Björnetjärnsberget 5

§ 151 Information 6

§ 152 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 7

§ 153 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - socialnämnden 10

§ 154 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - myndighetsnämnden 11

§ 155 Avstämning av budget- och verksamhetsplanering 2022-2024 14

§ 156 Skattesats 2022 16

§ 157 Allmänhetens frågestund 17

§ 158 Information från verksamheten 18

§ 159 Svar på motion - återinför kön till förskolan Droppen 20

§ 160 Svar på motion - styrdokument för föräldramöten 24

§ 161 Beslut om skogsstrategi 28

§ 162 Kommunstyrelsens uppsikt 29

§ 163 Ny motion - gång- och cykelväg längs riksväg 61 30

§ 164 Valbarhet revisor 31

§ 165 Fyllnadsval till revisionen 32

§ 166 Nytt medborgarförslag - Att använda gamla lokaler till demensboende och 
Fundo till kontorslokaler 33
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 150 Presentation av vindkraftprojekt vid 
Björnetjärnsberget
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av presentation av vindkraftsprojektet vid 
Björntjärnsberget.

Sammanfattning av ärendet
Cloudberry Wind besöker kommunfullmäktige för att presentera vindkraftsprojektet 
vid Björnetjärnsberget som ingår i område två i Eda kommuns vindbruksplan. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 151 Information
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen gällande 
överförmyndarverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet
Patric Carlsson informerar om den gemensamma överförmyndarnämnden för Arvika 
och Eda kommuner. Det har skett en tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län där det 
bedömdes att utvecklingen varit mycket positiv. Andra kansli planerar göra 
studiebesök vid överförmyndarverksamhetens kansli. Sammanfattningsvis behöver 
verksamheten dock fler gode män, politiker och åhörare uppmanas till detta viktiga 
arbete.

Kommunfullmäktige ajourneras kl. 19:41 – 20.03. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 152 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Diarienummer: KS/2021:2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och 
med september månad 2021.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
september månad 2021. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisade för 
utskottet de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen
Budget till och med september 41 083 milj.
Redovisning till och med september 37 125 milj.
Avvikelse till och med september  3 958 milj.
Procent av budget  90,4 %

Avvik mot budget/prognos
 Kost: lägre råvarukostnader samt lagat minder port än 

beställt/återbetalningsskyldig vård och stöd för juli-september ca 100 000 kr.
 Fastighet: Intäkter för fastighetsförsäljning. Underhållsarbeten pågår.

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Informationsmöte till entreprenörer kring kommande upphandling av PUE, 
projekt demensbyggnation.

 Samrådsmöte gällande vindkraft vid Björntjärnsberget.
 Presentation av Ekoby i Flogned.
 Fastighetsvärdering (Svefa) beställd till Löjan 1.
 Projektering av tillgänglighetsanpassning jvg Charlottenberg.

Teknik i Väst AB
 Möte dagvatten Charlottenbergs resecentrum inför tillgänglighetsanpassning.
 Granskningshandlingar Rv 61-Rastavägen.
 Planering inför vintern.
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Kost
 Under kontroll

Räddningstjänsten
 Ansträngt bemanningsläge i Charlottenberg, vi kommer att försöka rekrytera 

nytt.
 Arbete med nytt handlingsprogram pågår.

Arbete och integration
 Besök av Årjängs kommun, erfarenhetsutbyte.
 Besök av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter samt chefer, studiebesök. 
 Jobbmöjligheter via Samhall medelstor arbetsgivare i Arvika och 

småföretagare Gröna jobb i Eda.
 Remiss departementsskrivelse arbetsmarknadspolitiken. 
 Ungdomsjobb i olika verksamheter/bolag under hösten, i kombination 

med studiemotiverande insats. 

Fritid- och Kultur
 Uppstart av fritidsgårdsverksamhet i Charlottenberg
 Rekrytering av fritidsledare 100%.
 Rekvirering av statligt bidrag 134 tkr till lovaktiviteter för barn/unga.
 Fördelning av tider i kommunens fritids-anläggningar sept.-21-maj-22.
 Förslag över kulturutredningen 2021, Musikskolan.
 Arbete med revidering av samverkansavtal med idrottsföreningar rörande 

skötseln av några kommunala fritidsanläggningar.

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av ekonomisk uppföljning för augusti och september. 
Ekonom redovisade den ekonomiska uppföljningen efter september inom 
verksamhetsområdet bildning. Den största avvikelsen ligger under verksamhetschefen 
och gäller elevresor och inackorderingstillägg. Det har även gjorts en del större inköp 
som balanseras senare i höst. Det finns fortfarande eftersläpningar på vuxenskolan/SFI 
och med anledning av verksamhetsövergången stämmer inte heller periodiseringen 
här. Verksamheten avser att täcka så stor del som möjligt av underskottet med medel 
ur den så kallade ”skolmiljarden". 

Vad gäller den interkommunala ersättningen så kan det nuvarande överskottet 
försvinna när fakturorna för elever i grundskolan kommer. Skolchefen tillsammans 
med rektor och ekonom gick igenom ekonomin för Hierneskolan tillsammans. 
Rekryteringen till en liten skola är besvärlig, med små tjänster är det svårare att hitta 
personal, vilket kan vara en del av förklaringen. Personal som arbetar på flera skolor 
kan vara ett sätt att komma till rätta med problematiken, fjärrundervisning ett annat.
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen till och med 
september månad 2021.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)
Budget till och med september 27 168

Redovisning till och med september 25 649

Avvikelse till och med september 1 519

Procent av budget 94,4%

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 220
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-10-04 § 112
Månadsuppföljning för Kommunledningsstaben, september 2021, 2021-10-04
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 54
Månadsuppföljning för verksamhetsområde bildning, september, 2021-10-01
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 86
Månadsuppföljning för samhällsbyggnad, september 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 153 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2021:385

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomiuppföljningen för augusti och september 
samt verksamhetsuppföljningen per september 2021 för socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomen gick igenom uppföljningen för socialnämnden för augusti samt 
helårsprognosen som visade ett negativt resultat på 6 900 000 kronor. Socialnämnden 
fick en redovisning av varje enskilt område efter september månad samt kommentarer 
kring detta. Resultatet visar att verksamheten har en negativ avvikelse på 7 390 000 
kronor. Det är hemtjänsten i Koppom och Petersborg som står för den största 
avvikelsen.

Antal placeringar i september inom socialpsykiatri 3, våld 2, missbruk 1, barn och

unga 4.

Placeringar inom LSS: elevhem 6, externt gruppboende 3, socialpsykiatri 1.

Ny uppdatering på särskilt boende kommer på nästa sammanträde.

Utbetalt försörjningsstöd i september 508 000 kronor, totalt 4 998 000 kronor hittills i 
år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 221
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-10-05 § 14

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 24521SE
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 154 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2021:113

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen informerar kort om budgetprognosen för bygg- och 
miljöavdelningen. Den uppgår till 64% till och med 13 september 2021. Riktvärdet 
ligger på 79%. Eftersom utgifterna hittills är lägre än budgeterat så ser det ut som att 
kan erhålla ett positivt resultat gällande ekonomin även i år. 

Verksamhetsuppföljning 
Bygg- och miljöchefen informerar bland annat följande om avdelningens 
verksamhetsuppföljning: 

Miljöskydd
 Tolv värmepumpsärenden har inkommit och handlagts. 
 Tillsyn på alla återvinningstationer i kommunen har utförts. 
 Skrivbordstillsyn på fem fordonstvättar har skickats ut och fyra har inkommit 

med svar. 
 Ett beslut om åtgärdskrav för uppstädning av fastighet har skickats ut. 
 Klagomål stoftmoln vid sortering av aska från lunden. TIVAB ska 

fortsättningsvis försöka få till sorteringen när det är fuktigare så det inte blir så 
stor spridning. 

 Brev har skickats till Estland angående dieselläckaget som inträffade i 
närheten av Morokulien dec -20. 

 Beslut och kommuniceringar skickas ut om nya årliga avgifter utifrån taxan 
som togs i våras. Samtliga verksamheter med årlig avgift omfattas. 

 Deltagande i samråd om vindkraftsparken Björnetjärnsberget. 

Avlopp
Nio nya tillstånd gällande avlopp är utfärdade.

Hälsoskydd
 Färdigställande av tillsyn skola/förskola, vård & stöd och Stickande Skränade.
 Utvärdering av två föreläggande.
 Avregistrering av verksamhet.

Comfact Signature Referensnummer: 24521SE
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

 Påbörjad två tillsyn gällande solarier.
 Handläggning pågår av klagomål gällande Kattskrämma och Nedskräpning 

(bilvrak).
 Några kompostärenden.
 Kontroll och administrering av radonmätningar i hyresrätter.
 Handläggning pågår av klagomål gällande djur (grävling, kanadagäss, katter).
 Anmälan av nya moduler på gunnarsbyskolan.
 Avslut på badvattenprovtagningen.
 Utskick av kommunicering samt vissa beslut om årlig avgift.

Livsmedel
 Registrering av företag.
 Registrering av Förskolan Hjorten avd. Granen och Tallen.
 Avregistrering av Förskolan Droppen avd. Röd och Blå.
 RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed) – Etylenoxid i tillsats i 

glass från Frankrike; Etylenoxid i fruktkärnmjöl (E410) från okänt land; 
Etylenoxid i fruktkärnmjöl från Turkiet; Etylenoxid i gelésocker från Finland

 Avregistrering av företag.
 Registrering gällande köttlådor.
 Registrering av Fritidsgård i Åmotfors och Charlottenberg.
 Samtliga skrivbordskontroller från vårens kontroll är granskade och klara, 

nästan alla utskickade.

Alkoholtillsyn och Folköl
 Beslutat om tillfälliga serveringstillstånd.
 Beslutat om stadigvarande serveringstillstånd.
 Pågående ansökningar serveringstillstånd.
 Fem kunskapsprov.
 Skrivbordstillsyn: jobbar för att få in de sista annars pågår administrationen av 

tillsynen parallellt med tillståndsprövningarna och fysiska besök.
 Tillsynsbesök.

Tobak E-cigg
 Inre tillsyn pågår fortfarande- egenkontrollprogram och ekonomisk 

skötsamhet.
 Avslag utfärdat, väntar på eventuell överklagan.
 Företag har fått tobakstillstånd.
 Företag har fått tobakstillstånd i Arvika. Ett första besök är gjort för att 

avgiftsklassa verksamheten och dela ut lite åldersdekaler.
 Handlägger ett ärende- ändring i ledning och ändring - online handel.
 Klagomål gällande försäljning av tobak till skolungdomar i Koppom.
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Miljöövervakning
 Träff med Miljöstrategiska nätverket i september gällande 

Miljööverenskommelserna. Kommunstyrelsen har sagt att kommunen ska 
deltaga, men Miljö- och byggavdelningen saknar resurser för att hantera 
uppdraget. En påbörjad rekrytering där ca 50 % skulle avsättas för just denna 
typ av arbete avbröts av kommunchefen. MoB-avd har därför lämnat över 
frågorna till kommunchefen tills vidare och avser för stunden inte att arbeta 
med frågan.

Bygglov o Tillsyn 
 Kronofogdemyndigheten har bekräftat verkställighet av beslut gällande 

rivningsföreläggande på Slärteg 2:63.
 Slutsamråd har hållits för Pengen 1, Byggnad 1. 
 Slutbesked har lämnats på Gunnarsbyn 1 avseende tillfälliga skolmoduler. 
 Konverteringsprocessen för en digitaliserad bygglovshandläggning är i 

slutfasen. Flera utbildningar, programinstallationer och registreringar är på 
gång att bli klara. Fungerat mycket bra med att ha en (1) huvudkontakt på IT. 

 Flera förelägganden har inkommit från SOTAB gällande verksamheter med 
icke godkänd imkanaler. 

 Räddningstjänsten och Miljö- och Byggavdelningen kommer träffas i början 
av oktober för att komma fram till en smidig och rättssäker hantering av denna 
typ av ärenden då det idag saknas en tydlig handläggningsprocess. 

 Fram till sista juni 2021 har det registrerat 97 st nya lovärenden att jämföra 
med 77 st respektive 83 st för första halvåret för år 2020 och 2019 (med 
reservation för avvikande registreringsrubriker i ByggR). 

 Omstrukturering av OVK-register har återupptagits efter ett sommaruppehåll. 
Omstruktureringen görs för att kunna se över vilka fastigheter i kommunen 
som saknar godkända protokoll.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 222
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-09-27 § 64

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 155 Avstämning av budget- och 
verksamhetsplanering 2022-2024
Diarienummer: KS/2021:15

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar tidigare beslut om budget- och verksamhetsplanering 
2022–2024 utifrån den nya resultaträkningen med förändringar utifrån cirkulär och 
medborgarantal. Reviderad resultaträkning för 2022–2025 föreslås fastställas.

Resultaträkning 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -573 198 -584 198 -595 198 -606 198

Kommunledningsstaben -39 859 -39 859 -39 859 -39 859

Bildning -231 509 -231 509 -231 509 -231 509

Samhällsbyggnad -58 474 -58 474 -58 474 -58 474

Myndighetsnämnd -3 604 -3 604 -3 604 -3 604

Socialnämnd -222 002 -222 002 -222 002 -222 002

Lönekostnadsökningar -17 750 -28 750 -39 750 -50 750

Kommunstyrelsens nettokostnader -573 198 -584 198 -595 198 -606 198

Internränta 7 727 7 727 7 727 7 727

Pensioner -7 400 -7 400 -7 400 -7 400

Pensionskostnad/Intäkt internränta 327 327 327 327

Verksamheternas nettokostnader -572 871 -583 871 -594 871 -605 871

Skatteintäkter, genom statsbidrag 580 173 591 178 606 252 621 976

Finansnetto 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat före extraordinära poster 9 302 9 307 13 381 18 105

Extraordinära poster

Årets resultat 9 302 9 307 13 381 18 105

Kommunfullmäktige beslutar också följande:
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

- Att uppmana verksamheterna att intensifiera arbetet med att komma i budgetram 
samt uppmana till fortsatt återhållsamhet. 

- Att utöver löpande refinansiering/omsättning av befintlig låneportfölj, utöka 
låneramen med 100 miljoner kronor för år 2022, 100 miljoner kronor för år 2023 och 
50 miljoner kronor för år 2024. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redovisar extratillskottet som tillfördes vid budgetbeslutet i juni 2021 
samt informerar kort om ärendet hantering under budgetberedningens sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 223
Budgetberedningens protokollsutdrag 2021-10-04 § 115

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 156 Skattesats 2022
Diarienummer: KS/2021:358

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2022 som oförändrad, 22,27 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. Skattesatsen har under 2021 
varit 22,27 av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Kommunfullmäktige ska 
varje år fastställa skattesats för kommande års kommunalskatt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 224
Budgetberedningens protokollsutdrag 2021-10-04 § 116

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 157 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 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.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 158 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2021:202

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen redovisar följande gällande covid-19:

- Det aktuella läget med antalet smittade, både i Sverige samt vissa geografiskt utvalda 
delar av Norge.

- Dödsfall i England gällande första halvåret 2021, antalet döda skiljer sig markant 
mellan ovaccinerade och så kallade fullvaccinerade. 

- Patienter inlagda på sjukhus i Norge med siffror från vecka 44. Det skiljer sig i både 
ålder och antal mellan ovaccinerade och så kallade fullvaccinerade.

- Folkhälsomyndigheten har skickat en hemställan till hemställan till regeringen 
gällande vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
med över 100 deltagare. Syftet att begränsa smittspridningen och regeringen avser att 
gå vidare med hemställan.

Kommunchefen informerar om aktuella frågor från verksamheterna:

Staben
Ekonomi – arbetar med löpande ärenden samt förbereder bokslutet
Personal – digitaliserar lönearbetet samt kompetensförsörjningsplan
IT – samverkar med Arvika samt har support och säkerhet i fokus
Turism-, information- och administration – slutför projektarbete vid Morokulien samt 
driver digital signering av protokoll

Samhällsbyggnad
Arbetet fortsätter med demensboendet, projektering sker av utbyggnaden av 
Gunnarsbyskolan. Det sker en förstudie gällande LSS. 

Vård och stöd
Det sker en utveckling av verksamhetssystemet TimeCare. Arbete pågår med 
patientjournaler (Life Care). Kravet på skyddsutrustning kvarstår inom verksamheten. 
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Bildning
Vaccinering pågår av elever. SFI- (svenska för invandrare) och vuxenutbildningen är 
överförd till Folkuniversitetet. Musikskolan byter namn till kulturskolan efter 
årsskiftet. Det finns en ny läroplan för grundskolan. 

Miljö- och bygg
Britt-Marie Öjstrand är tillförordnad chef på avdelningen med 50% tjänst. Arbete 
pågår med att tydliggöra myndighetsutövning och övrigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 159 Svar på motion - återinför kön till förskolan 
Droppen
Diarienummer: KS/2021:238

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om att återinföra kön till förskolan Droppen.

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: Jag reserverar mig mot beslutet. Jag har inget emot att alla förskolor i 
Charlottenberg har en kö, om det är en fördel. Men förskolan Droppen i Hammar 
ligger inte i Charlottenberg. Det vet även Postnord. Förskolan Droppen har adressen 
Hammar Bysjöskolan 1, 673 97 Åmotfors. Att ha en gemensam kö med förskolorna i 
Charlottenberg är fullständigt ologiskt och till ingen nytta.

De fyra punkter som framförs i tjänsteskrivelsen beskriver en situation som rådde när 
det var brist på förskoleplatser. Då var det tur att vi hade de fyra husen vid Droppen, 
8,4 km bort och kunde öppna fler förskoleavdelningar där. Sedan dess har förskolan 
Hjorten i Charlottenberg byggts. Den har tillräckligt med platser för de barn som 
önskar plats i tätorten Charlottenberg.

Fullmäktiges ärende 3 - Ekonomi och verksamhetsuppföljning visar att organisatoriskt 
ligger förskolan Droppen hos den förskolerektor som har hand om Adolfsfors - 
Skillingmark och Bysjön. Det är märkligt att två av dessa förskolor har egna köer men 
inte den tredje. Visserligen säger tjänsteskrivelsen att skollagens 8 kap §15 ska vara 
styrande. Att boende i närområdet till Droppen prioriteras vid placeringar. Men det är 
inte så att vi kan välja vilken del av skollagen som gäller i Eda kommun. Det andra 
bryr vi oss inte om. Paragraf 15 handlar om placering vid en förskoleenhet; "15 § Ett 
barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt." 
Men paragrafen tar inte slut där. Det finns en mening till som är precis lika viktig 
"Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål." Det kan finnas 
vårdnadshavare som passerar Droppen på väg till sitt arbete. De ska ha rätt att placera 
sina barn där utan att drabbas av förskolerektorernas godtycke. Det är inget argument 
att påstå att 99% av alla barn får förskoleplats på det ställe som vårdnadshavaren 
önskar. Utan kö går det inta att veta hur många som egentligen vill ha sina barn på 
Droppen men istället blir hänvisade till en förskola i Charlottenberg. Kön behövs för 
att det ska vara tydligt hur många barn som vill ha förskoleplats i Bysjön. 
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Borttagandet av kön får inte vara ett steg för centralisering och i slutändan en 
nedläggning av Droppen.

Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår ett ”återinförande av förskolekön till förskolan Droppen”. Under 
2020 beslutades att förändra kösystemet till förskolan för Eda kommun, så att 
vårdnadshavare ställer sig i kö till förskola på viss ort istället för till specifik förskola. 
Bakgrunden till detta var att det i Charlottenbergsområdet (enda ort där det finns mer 
än en förskola) under lång tid varit ett högt söktryck. Detta innebar att:

- Det var svårt att tillgodose föräldrarnas förstahandsval av förskola, vilket i sin 
tur medförde ett omfattande arbete och många byten av förskola då föräldrar 
ställde sig i omplaceringskö. 

- Vissa förskolor hade ett högre söktryck än andra, vilket innebar att det blev en 
obalans i barnantal/gruppsammansättning och personaltäthet under vissa 
perioder, med efterföljande behov av omflyttning av personal mellan förskolor 
vilket var negativt för kontinuiteten.

- Droppen var den av förskolorna i Charlottenbergsområdet som hade det mest 
utpräglade draget av att utgöra ”genomgångsförskola”, då många föräldrar som 
bor i tätorten i första hand önskade en mer centralt placerad förskola och 
erbjöds plats på Droppen i avvaktan på en ledig plats på annan förskola.

- Det var svårt att tillgodose placeringsbehov gällande barn med särskilda behov 
eller av särskilda skäl, t.ex. de som anförde att de önskade förtur då ett äldre 
syskon redan var placerad på aktuell förskola.

Efter att kösystemet gjordes om så att man ställer sig i kö till en ort istället för till 
specifik förskola, har ovanstående problem reducerats till ett minimum. 
Planeringsförutsättningarna på förskolorna i Charlottenbergsområdet har förbättrats 
betydligt. 

Skollagens skrivningar om närhetsprincip till förskolan styrande (Skollagen kap 8 
§15). Därför prioriterar vi boende med närhet till Droppen i placeringsarbetet, liksom 
boende i andra områden prioriteras utifrån närhetsprincipen till andra förskolor vid 
placering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Stefan Nilsson (SD): 
Kommunfullmäktige beviljar motionen om att återinföra kön till förskolan Droppen.

Annika Hugne (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
avslår motionen om att återinföra kön till förskolan Droppen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Annika Hugnes förslag.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst – Annika Hugnes förslag.

Nej-röst - Hans Nilsson och Stefan Nilssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster för Annika Hugnes förslag och 8 nej-röster för Hans Nilsson och 
Stefan Nilssons förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Annika Hugnes förslag:

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Christer Danielsson (M) X
Hanna Andersson (M) X
Mats-Åke Knutsson (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
Eva Magnusson Nilsson (C) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Kenneth Bodin (KD) X
Astrid Lillevold (S) X
Arne Guldbrandsson (S) X
Jens Ericsson (S) X
Dan Säterman (S) X
Monica Aarholdt (S) X
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Odd Westby (S) X
Didrik Lillevold (S) X
Bengt Hansson (S) X
Evy Andersson (S) X
Stefan Nilsson (SD) X
Johnny Renström (SD) X
Per-Olof Larsson (SD) X
Uno Hultman (SD) X
Patric Carlsson (V) X
Eva Aanerud Karlsson (V) X
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) X
Birgitta Olsson oberoende (tidigare HEL) X
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Bo-Inge Nilsson (HEL) X
Summa 26 8 0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 227
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 61
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-09-28
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 § 91
Motion 2021-06-10

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef
För åtgärd
-
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§ 160 Svar på motion - styrdokument för föräldramöten
Diarienummer: KS/2021:308

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande styrdokument för föräldramöten.

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: Jag reserverar mig mot beslutet. Jag har full förståelse för att det inte har 
varit möjligt att ha fysiska föräldramöten under pågående pandemi. Pandemin är ingen 
giltig ursäkt för att i vissa barngrupper inte ha några föräldramöten alls. Det går 
alldeles utmärkt för föräldrar att koppla upp sig digitalt via Teams eller Zoom. Edas 
politiker har klarat av att hålla kommunfullmäktige digitalt. Föräldrarnas datamognad 
torde vara minst lika stor som hos politikerna. Styrdokumentet behöver inte vara 
begränsat till enbart föräldramöten utan kan även innehålla andra typer av 
föräldrainflytande. Det finns en mängd exempel på verkställighetsbeslut som 
behandlas i styrdokument både inom bildning och i andra verksamhetsområden inom 
Eda kommun.

Sammanfattning av ärendet
Motionären, Hans Nilsson, föreslår att det tas fram ett styrdokument för föräldramöten 
i förskolor och skolor, med motiveringen att det på vissa förskolor/skolor var mycket 
länge sedan föräldramöten hölls. 

Om man utgår från att motionären avser fysiska föräldramöten i traditionell mening, 
äger det sin riktighet att sådana ordnats i mycket ringa omfattning under pågående 
pandemi, cirka 1,5 år. Dock har man på olika sätt sökt ersätta formerna för 
föräldrainflytande och information med digitala möten eller skriftlig/digital 
information och möjlighet till kommunikation på annat sätt med personal och ansvarig 
rektor. Att utveckla och förnya formerna för elev- och föräldrainflytande är dessutom 
en allmän målsättning (oaktat pandemin) som ligger i linje med skolans och rektors 
ansvar för att utveckla verksamheten. Verksamhetsansvariga rektorer har exempelvis 
under en längre tid konstaterat att det blivit allt svårare att nå föräldrar genom 
traditionella föräldramöten i förskola och skola, och söker därför kontinuerligt nya 
former för att utveckla föräldrainflytandet.

Elev- och föräldrainflytande är en viktig del av förskolans och skolans uppdrag enligt 
skollag och läroplaner, men formerna för dessa är inte fastställda i styrdokumenten. 
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Här är det tydligt respektive rektor som ansvarar för att planera detta och mycket 
annat, i enlighet med Skollagen kap 2 §§ 9-10. Där anges att det är rektors ansvar att 
leda det pedagogiska arbetet och besluta om organisation med mera. 

Organisation av och former för föräldrainflytande är därför något som 
verksamhetsansvariga rektorer förfogar över i planeringen inför varje verksamhetsår, 
där man har ansvar för att fullgöra förskolans/skolans uppdrag i detta avseende. Vid 
behov samverkar rektorerna mellan enheterna i planeringen av informations- och 
kommunikationsaktiviteter riktade till vårdnadshavare. Vi har ännu inte identifierat 
något behov av att enas om gemensamma riktlinjer för föräldramöten i kommunen, 
men skulle ett sådant behov uppstå finns självklart möjlighet att rektorerna enas om 
sådana riktlinjer för att underlätta planeringen. 

Ett utdrag ur läroplanerna finns med i tjänsteskrivelsen som följer ärendet, där 
relevanta delar valts ut och markerats särskilt.

Med hänvisning till ovanstående och att sådana beslut därmed är att betrakta som 
verkställighetsbeslut föreslås att denna motion avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunfullmäktige beviljar motionen 
gällande styrdokument för föräldramöten. 

Annika Hugne (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
avslår motionen gällande styrdokument för föräldramöten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige ska 
besluta enligt Annika Hugnes förslag.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst - Annika Hugnes förslag.

Nej-röst - Hans Nilssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster för Annika Hugnes förslag och 7 nej-röster för Hans Nilssons förslag 
beslutar kommunfullmäktige enligt Annika Hugnes förslag:

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Christer Danielsson (M) X
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Hanna Andersson (M) X
Mats-Åke Knutsson (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
Eva Magnusson Nilsson (C) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Kenneth Bodin (KD) X
Astrid Lillevold (S) X
Arne Guldbrandsson (S) X
Jens Ericsson (S) X
Dan Säterman (S) X
Monica Aarholdt (S) X
Odd Westby (S) X
Didrik Lillevold (S) X
Bengt Hansson (S) X
Evy Andersson (S) X
Stefan Nilsson (SD) X
Johnny Renström (SD) X
Per-Olof Larsson (SD) X
Uno Hultman (SD) X
Patric Carlsson (V) X
Eva Aanerud Karlsson (V) X
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) X
Birgitta Olsson oberoende (tidigare HEL) X
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) X
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Bertil Börjeson (HEL) X
Bo-Inge Nilsson (HEL) X
Summa 27 7 0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 228
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 62 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-09-28
Utdrag ur läroplanerna för förskolan (LPFÖ 18) och grundskolan (LGR 11)
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-08-25 § 109
Motion 2021-08-18

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef
För åtgärd
-
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§ 161 Beslut om skogsstrategi
Diarienummer: KS/2021:330

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet skogsstrategi. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2020-03-31 § 71 att ge skogskommittén i uppdrag att 
upphandla förvaltning av kommunens skogar samt ta fram styrdokument för 
kommunens skogsförvaltning. Upphandlingen är gjord och skogsförvaltare är numera 
utsedd. Nästa steg är ett styrdokument, en skogsstrategi, som ska vägleda 
skogsförvaltaren. Ett förslag har arbetats fram från förvaltningens sida tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande som ingår i skogskommittén. Skogskommittén har 
haft dokumentet på remiss.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 231
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 85
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-09
Förslag till skogsstrategi 2021-09-09

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson
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§ 162 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2021:26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen i Dalarnas Läns protokoll över 
inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2021-10-13.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över övriga 
nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller uppsiktsansvaret 
också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta ärende presenteras 
inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som 
kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för.

Vid förra sammanträdet för kommunstyrelsen föreslogs att kommunfullmäktige också 
tar del av Länsstyrelsen i Dalarnas Läns protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2021-10-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-25 § 233
Länsstyrelsen i Dalarnas Läns protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2021-10-13

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 163 Ny motion - gång- och cykelväg längs riksväg 61
Diarienummer: KS/2021:394

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 tillsammans med markägare och berörda myndigheter ser över 
vissa sträckor längs riksväg 61. Detta för att gång- och cykelvägar ska vara skilda från 
tung trafik.

Beslutsunderlag
Motion – Gång- och cykelväg längs riksväg 61 2021-10-27

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 164 Valbarhet revisor
Diarienummer: KS/2021:403

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det föreligger valbarhetshinder för Britt-Marie 
Öjstrand som kommunrevisor och entledigar henne därmed från att vara ledamot i 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet
Britt-Marie Öjstrand är tillförordnad chef för Miljö- och byggavdelningen i Eda 
kommun. Öjstrand är därutöver vald till ordförande för kommunrevisionen. Enligt 
kommunallagen 4 kap. 4 § 2 stycket är hon inte valbar som revisor då hon innehar 
denna tjänst.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-08
SKR CIRKULÄR 18:8 Fullmäktiges val av revisorer 2018-02-28

Beslutet skickas till
För kännedom
Britt-Marie Öjstrand
För åtgärd
Kommunrevisionen
KPMG
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§ 165 Fyllnadsval till revisionen
Diarienummer: KS/2021:404

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår.

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver ske till uppdraget som revisor.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-17

Justerandes signaturer
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

§ 166 Nytt medborgarförslag - Att använda gamla 
lokaler till demensboende och Fundo till 
kontorslokaler
Diarienummer: KS/2021:406

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att 
kommunen öppnar upp den del av Petersborg som används som kontor, och istället 
använder lokalerna till demensboende. Förslagsställaren menar att det även finns 
lokaler i Åmotfors som tidigare var läkarmottagning samt att Fundo kan användas till 
kontor.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Att använda gamla lokaler till demensboende och Fundo till 
kontorslokaler 2021-11-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
För åtgärd
Samhällsbyggnad
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