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§ 167 Revidering av informationssäkerhetspolicy
Diarienummer: KS/2021:391

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar informationssäkerhetspolicyn, tidigare dokument 
beslutat 2019-07-03 § 93 ersätts.

Sammanfattning av ärendet
I gällande informationssäkerhetspolicy framgår att denna ska revideras vartannat år 
eller vid behov därav behov av beslut om antagande av reviderad policy. Denna 
reviderade informationssäkerhetspolicy beskriver hur kommunkoncernen ska arbeta 
för att uppnå en god informationssäkerhet och ska revideras vart fjärde år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 238
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 123
Förslag till Informationssäkerhetspolicy 2021
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-10-19

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchef
Kommunsekreterare
IT-chef
Informationssäkerhetssamordnare

För åtgärd
-
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§ 168 Riktlinjer för hantering av påverkansförsök
Diarienummer: KS/2021:393

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för hantering av påverkansförsök. Därmed ersätts 
dokumentet ”Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot anställda och 
förtroendevalda” beslutad 2017-10-18 § 134.

Sammanfattning av ärendet
Som anställd eller förtroendevald ska det kännas tryggt att utföra sitt uppdrag. Många 
beslut kan påverka individer, områden, företag och organisationer vilket kan innebära 
försök till påverkan på myndighetsutövning. Både lagliga och olagliga handlingar med 
syfte att påverka myndighetsutövande har samlingsnamnet otillåten påverkan och är 
inte bara ett arbetsmiljöproblem, utan också ett hot mot demokratin.

Kommunen har därför tagit fram riktlinjer för påverkansförsök som ska utgöra ett 
övergripande styrdokument riktat till kommunens tjänstemän och förtroendevalda 
samt de kommunala bolagen. Riktlinjerna utgör ett stöd och vägledning i form av 
strategier och checklistor, i syfte att öka tryggheten bland medarbetare och politiker. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 239
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 124
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-10-26
Förslag till riktlinje för hantering av påverkansförsök, 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchef
Verksamhetschefer
Säkerhetsskyddschef

För åtgärd
-
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§ 169 Svar till revisorerna gällande delårsbokslut
Diarienummer: KS/2021:368

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar till revisorerna:

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort sett de åsikter 
och slutsatser som framkommer i rapporten.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsbokslut 
per 2020-08-31 med prognos för helåret. Efter genomförd granskning lämnas följande 
bedömning:
”Kommunens resultat för delåret uppgår till 20,8 mkr, vilket är 3,7 mkr lägre än 
motsvarande period förra året. Det förklaras främst av ökade verksamhetskostnader.

Kommunens prognos för helåret uppgår till 6,7 mkr, vilket är 1,2 mkr högre än 
budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för 
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.

Kommunen bedömer att balanskravet kommer uppfyllas under 2021.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, utöver de 
brister som finns i utformningen av själva rapporten. I granskningen har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet 
inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.”

Kommunledningsstaben har tagit del av revisorernas rapport och delar i stort sett de 
åsikter och slutsatser som framkommer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 246
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 126
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-29
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 139
Översiktlig granskning av delårsrapporten för Eda kommun 2021, 2021-10-04
Revisorernas utlåtande gällande delårsbokslut 2021-08-31, 2021-10-04

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
-
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§ 170 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Diarienummer: KS/2021:2

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

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med oktober 
månad 2021. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska 
siffrorna.
Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen

Budget till och med oktober 47 666 milj.

Redovisning till och med oktober 36 144 milj.

Avvikelse till och med oktober 11 522 milj.

Procent av budget  75,8 %

Avvik mot budget/prognos

 TIVAB: Bidrag investeringsprojekt.
 Kost: lägre råvarukostnader.

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Budgetseminarium (2st).
 Genomgång och fastställande av programskiss Gunnarsbyskolan. 
 Länsdelsmöte avseende revidering av regional plan och den inriktning som är 

planerad samt arbetet med den nationella planen. 
 Fastighetsbesiktning Löjan 1.
 Styrgruppsmöte fastighet Violen. 
 Förfrågan om lämpliga ytor för paddel i Charlottenberg.
 Styrgruppsmöte demensboende Charlottenberg. 
 Diverse projektmöten.

Teknik i Väst AB
 Gata och VA normal drift utan större störningar
 Projekt: Överföringsledning Åmotfors- Noresund i planering. 

Dricksvattenutrednng Åmotfors under sammanställning. 
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 Fastighetsägare i Skillingsfors får kärl för sortering av matavfall i början av 
november. Oförändrad kostnad för den som sorterar, dyrare än idag för den 
som väljer osorterat. 

 Ragnsells vann upphandling för insamling och omhändertagande av 
returpapper. Ingen kostnad för kommunen och ingen förändring för invånarna. 
(Gemensam upphandling för värmlandskommunerna).

Kost
 Under kontroll.

Räddningstjänsten
 Arbete pågår med handlingsprogram.

Arbete och integration
 Medverkan i förstudie Interreg?
 Medverkat i möten kring drift skötsel av Morokulien samt badplatser 

och fritidsanläggningar
 Två anställningar som gått vidare till Samhall
 Förberedande industriutbildning ANC

Fritid och kultur
 Uppföljning lösning drift/skötseln av badplatser och samverkansavtal 

föreningar
 Friskvården Värmland, nytt avtal
 Nätverksträff fritidschefer Värmland
 Personalfrågor; rekrytering av fritidsledare.
 Ny invigning elljusspåret Åmotfors ny belysning.
 Möte Eda Skans.

Diskussion gällande god ekonomisk hushållning
Serviceutskottet diskuterar om Skogskommittén och angående energin gällande 
prioriteringar och investeringar som måste göras.

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

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)
Budget till och med oktober 30 023 
Redovisning till och med oktober 28 179
Avvikelse till och med oktober 1 843
Procent av budget 93,9 %

Comfact Signature Referensnummer: 27030SE



Sida 11 (40)

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning per oktober 2021. 
Ekonom, Martin Bollner, redovisade den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
2021. 

Resultatet visar ett underskott på minus 2 862 000 kronor. Det finns en negativ 
avvikelse under skolskjutskostnader som förväntas täckas så gott det går med medel 
från den så kallade Skolmiljarden. Kostnader för hyra av moduler vid 
Gunnarsbyskolan påverkar också resultatet. När det gäller grundskolorna och 
förskoleverksamheten så ligger de enligt prognosen. Det har blivit utökade 
personalkostnader vid Gunnarsbyskolan på grund av sjukdom. Vuxenskolan/SFI följer 
sin budget. Det ekonomiska läget är ansträngt och det är av största vikt att 
verksamheten är återhållsam under resterande del av året.

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 protokollsutdrag 2021-12-01 § 244
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-11-11 § 99
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 125

Ekonomisk uppföljning oktober 2021, kommunledningsstaben 2021-11-08
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-11-10 § 64
Ekonomisk uppföljning bildning, oktober 2021 2021-11-03
Kommentarer till ekonomisk uppföljning, bildning per oktober 2021, 2021-11-08

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 171 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning -
socialnämnden
Diarienummer: KS/2021:385

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomiuppföljning och 
verksamhetsuppföljning för oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ekonom Jessica Brostedt gick igenom den ekonomiska uppföljningen per oktober för 
respektive område på nämndens sammanträde. Resultatet visar en negativ avvikelse 
mot budget på 5 350 000 kronor totalt. Prognosen visar ett minus på 11 miljoner 
kronor, sedan tillkommer statsbidrag på cirka 4,1 miljoner kronor, vilket ger ett 
prognostiserat resultat på minus 6,9 miljoner kronor.

Aktuella placeringar inom socialpsykiatri tre, våld två, missbruk en, barn och unga tre, 
familjehem/barn 17. Placeringar inom LSS: elevhem sex, externt gruppboende tre, 
socialpsykiatri en. Nuvarande läge på särskilt boende: Petersborg 16 belagda platser, 
demensenheten 26,5 och Hiernegården 20. Siffror för Älvgården övre och nedre har 
inte uppdaterats för oktober. Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 23 
belagda platser och Koppom 11. Inga uppdaterade siffror för oktober i Åmotfors. 
Nuvarande läge inom LSS, Måsvägen sex, Svanen tre, Åsen fem och Vargen sju 
belagda platser. Utbetalt försörjningsstöd i oktober 483 000 kronor, totalt 5 440 000 
kronor i år. Verksamheten kommer att se på ny områdesindelning som ska gälla från 
och med årsskiftet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 245
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-11-09 § 33

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden

För åtgärd
-
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§ 172 Revidering av barnomsorgstaxa
Diarienummer: KS/2021:398

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar barnomsorgstaxan. I dokumentet justeras lovtaxan för 
fritidshem till 55 kronor per dag för närvarande barn.

Sammanfattning av ärendet
Lovtaxan för fritidshem justerades senast 2015, i samband med att reglerna för 
statsbidrag maxtaxa reviderades. De flesta kommuner i Värmland har en högre lovtaxa 
än Eda kommun varför förslaget är att justera denna till 55 kronor per dag, vilket 
skulle innebära att taxan skulle ligga på en genomsnittlig nivå jämfört med övriga 
kommuner i Värmland. Detta skulle medföra ett mindre tillskott till verksamheten, 
som planeras användas till lovaktiviteter på fritidshemmen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 249
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-11-10 § 69
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-11-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef

För åtgärd
Rektorer i grundskolan
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§ 173 Allmänhetens frågestund
Diarienummer: KS/2021:81

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

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.

En fråga inkom till allmänhetens frågestund den 13 december. 

Frågan lyder: Min fråga gäller utbyggnaden av vindkraft i Björnetjärnsmyren. Jag vill 
veta hur kommunfullmäktige ställer sig till den tänkta utbyggnaden av vindkraft i 
området Björnetjärnsmyren. Det är många bygder som gränsar mot detta område och 
vi känner oss alla utlämnade i denna fråga. Ärendet är nu ute på samråd utan att någon 
har ställt frågan till oss närboende vad vi tycker om utbyggnaden av denna storskaliga 
industri. Vi närboende kräver att vi får ett svar på hur partierna ställer sig och att 
kommunen går in med sitt veto i detta ärende. Försiktighetsprincipen ska alltid gälla 
och det är inte försvarligt att bygga denna industri så tätt inpå våra fastigheter.

På uppdrag från kommunfullmäktiges ordförande besvarar sekreteraren frågan. 

En tillståndsprocess för vindkraftsetablering vid Björnetjärnsberget startade i 
september i år efter ett samråd mellan projektören Cloudberry Wind AB, Eda 
kommun och Länsstyrelsen Värmland. Detta vindkraftsprojekt är idag föremål för 
offentligt samråd till den 21 januari 2022 och samrådet är ett tillfälle där allmänheten 
ges möjlighet att lämna synpunkter kring projektet och närområdet.

Under år 2015 tog kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att anta en 
vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till den kommunala översiktsplanen. Genom 
vindbruksplanen har kommunen undersökt förutsättningarna för en storskalig 
vindkraftsetablering inom flera utredningsområden i kommunen, och därefter gjort en 
bedömning om möjliga områden för lokalisering av vindkraft. Björnetjärnsberget är 
ett av dessa.

Kommunen har dock inte tagit ett slutgiltigt ställningstagande om kommunal 
tillstyrkan eller avstyrkan avseende det aktuella vindkraftsprojektet, d.v.s. det beslut 
som vanligen kallas för det kommunala vetot precis som Marcus nämner i sin fråga. 
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Detta beslut kommer att fattas i ett senare skede, vanligtvis när projektören lämnat in 
en tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen.

Beslutsunderlag
Fråga till allmänhetens frågestund gällande Björnetjärnsmyren 2021-12-13

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 174 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Johanna Söderberg om vaccination bland 
vårdpersonal och ansvarsfråga vid smittspridning 
inom kommunens verksamheter
Diarienummer: 

Hans-Peter Jessen (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Johanna Söderberg (C). 

All forskning och fakta säger entydigt att vaccination är det säkraste och bästa sättet 
för att dämpa och stoppa smitta. Som kommun med vård av de svaga och sköra har vi 
ett ansvar över att inte sprida smittan vidare.

Kan vi som arbetsgivare ställas till ansvar för misshandel eller vållande till annans död 
för att vår ev. ovaccinerade personal spridit smittan vidare till vårdade äldre eller för 
den delen också till andra medarbetare? Om vi inte tänkt att den situationen kunde 
uppstå, kan det nog bli aktuellt att processer förs mot kommunen. Om inte annat har vi 
ett moraliskt ansvar för de vi vårdar och vår personal.

Vilken rätt har vi egentligen som arbetsgivare att ställa krav på vaccination av vår 
personal, SKR avvaktar frågan, de vill att enskilda kommuner tar initiativet, jag tycker 
Eda kommun ska vara med och ta taktpinnen.

I vår arbetsgivarroll ska vi vara tydliga i våra instruktioner med vad vi vill. Frågar vi 
personal om vaccination? Det är inte fel att göra det. Görs det omplaceringar av 
personal på grund av utebliven vaccination? Tas covidtest inför varje arbetspass? Om 
inte hur ofta? Att ställa frågan på sin spets är: Var går gränsen mellan individens 
integritet och/eller att sprida smitta och död? Arbetar Eda kommun på ett sätt som gör 
mina frågor överflödiga? Frågan är lika aktuell i alla kommuner. Det är inte bara SKR 
som hukar i frågan, det gör också vi. Denna enkla fråga har ställts utan att jag vet i 
vilken grad vår personal är vaccinerade i Eda kommun.

Johanna svarar: Det har gjort omfattande insatser från kommunen för att få personal 
inom vård och stöd (och även andra verksamheter) att vaccinera sig. Både 
tillsvidareanställd personal och alla typer av vikarier har erbjudits vaccin när 
kommunen själv ansvarade för vaccinationen. Bland de tillsvidareanställda inom vård 
och stöd så är det endast ett fåtal som idag inte har vaccinerat sig. Planen framöver är 
att prata med dessa personer individuellt via medicinsk ansvarig sjuksköterska och 
erbjuda samtal med läkare om man känner sig osäker kring vaccinet.
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Situationen för personalen inom vård och stöd är pressad och har varit det i långa 
perioder under hela pandemin. Det är viktigt att vi som arbetsgivare kan erbjuda vår 
personal möjlighet till ledighet och återhämtning. Även om det är ett fåtal medarbetare 
som idag är ovaccinerade som eventuellt skulle vara aktuella att omplacera så kan 
detta leda till ytterligare en ökad påfrestning på personalen och på så vis ha en stor 
påverkan på verksamheten. Detta bör också vägas in i frågeställningen. Avslutningsvis 
följer Eda kommun de direktiv som kommer från myndigheterna.

Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg om vaccination 
bland vårdpersonal och ansvarsfråga vid smittspridning inom kommunens 
verksamheter 2021-12-13

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 175 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2021:202

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ajourneras klockan 19:35 – 19.46. 

Kommunchefen redovisar följande gällande covid-19:

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

- Det förekommer en ökad smitta av mutationen omnikron i Norge. 
- Aktuellt för kommunen så förespråkas fortsatt vaccination. 

Hemkaratänsreglerna ökar risken för personalbrist om smittan skulle 
öka. Det finns aktuella planer för åtgärder om smittan skulle öka. 
Skyddsutrustning används fortsatt.

Kommunchefen informerar om aktuella frågor:

- Teamsmöte har ägt rum med Statsbygg gällande byggnationen av den 
gemensamma polisstationen vid gränsen. Det sker nu en planprocess. 

- Nära vård, ett hälsofrämjande personcentrerat arbetssätt som utgår från 
individens behov och förutsättningar. Ett initiativ har gjorts i västra 
Värmland av flera kommuner för att dra nytta av projektet på lokal 
nivå.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 176 Gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande
Diarienummer: KS/2021:399

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Överenskommelse om gemensamma 
resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till Samverkansavtal 
Värmland att gälla från och med 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som 
kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och 
skulder konsoliderades i nya Region Värmlands balansräkning. I samma process 
övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget 
kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under 
2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen 
för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma resurserna.

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till cirka 200 mkr.

Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att 
tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som 
prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog 
Värmlandsrådet till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur 
samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. 
Arbetet har resulterat i ”Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i 
form av en bilaga till ”Samverkansavtal Värmland”

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 2021. Beslut 
behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 kommuner och Region 
Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 
2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 250
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 128
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-01
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Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till överenskommelse om gemensamma 
resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till Samverkansavtal 
Värmland” 2021-11-02
Förslag till tjänsteskrivelse om överenskommelse om gemensamma resurser, till 
kommuner och region för beslut, 2021-11-01
Överenskommelse om de gemensamma resurserna - version till kommuner och region 
inför beslut 2021-11-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland

För åtgärd
-
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§ 177 Etableringsfunktion i Värmland
Diarienummer: KS/2021:307

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Eda kommun ställer sig bakom förslaget till avtal.
2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en 
gemensam etableringsfunktion. Under arbetets gång har avstämningar och 
diskussioner skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av 
regionjurist och kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets 
arbetsutskott den 29/10.

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett 
ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en del av 
finansieringen enligt avtalsförslaget. Avtalet ska beslutas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Respektive part ska besluta om 
samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 251
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 128
Samverkansavtal - Business Region Värmland 2021-11-02
Förslag till tjänsteskrivelse - Etableringsfunktion i Värmland – Samverkansavtal 
2021-11-02
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till samverkansavtal om gemensam 
etableringsfunktion – Business Region Värmland 2021-11-01
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 137
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 209
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Karlstads kommun, 2021-08-24 § 219
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
Region Värmland

För åtgärd
-
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§ 178 Svar på motion - Att kommunen undersöker 
möjligheterna till att begränsa genomfartstrafiken för 
tung trafik genom Charlottenberg
Diarienummer: KS/2021:349

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar motionen då förvaltningen undersökt möjligheterna att 
begränsa genomfartstrafiken för tung trafik genom Charlottenberg.

Sammanfattning av ärendet
Motionen gäller Charlottenbergsvägen (862), sträckan mellan cirkulationsplatsen 
RV61 i Charlottenberg som sedan går öster ut genom Charlottenberg mot Gräsmark 
väg 862.

Denna sträcka är Eda kommuns väg och den trafikeras av tunga transporter som i 
huvudsak har destination Norge. Det är billigare att nyttja de svenska vägarna för 
transporter, detta skapar utmaningar med trailers som har denna sträcka genom 
Charlottenberg som genomfart.

Motionären uttrycker att det är olyckligt att denna trafik går genom centrum i de fall 
de inte har leveranser in Charlottenberg och att det blivit en genomfart för tunga 
fordon, det är olyckligt ur en miljösynpunkt för de boende och det är olyckligt för att 
det berör barns skolväg.

Utöver Charlottenbergsvägen finns en ytterligare möjlig väg, från Nolbykorset (söder 
om Charlottenberg) vid RV61 till väg 865 till Ås sedan till väg 866 för att ansluta till 
väg 862. Trafikverket förstår dilemmat men ser svårigheter i att genomföra detta. Väg 
862 är allmän väg enligt Länsstyrelsens sammanställning, även på delen där 
kommunen är väghållare.

Det finns (prejudicerande) beslut från Transportstyrelsen som säger att den enda 
anledning att begränsa en allmän väg, till exempel viktbegränsa eller förbjuda 
genomfart med tung lastbil, är om vägen skulle ha bärighetsproblem. Om inga 
bärighetsproblem föreligger ska allmänna vägar vara öppna för all trafik. Ett annat 
problem är att vägarna 865 och 866 är smalare än väg 862, ner till 4,5 meter på vissa 
sträckor.

Det innebär att de absolut inte är lämpade för ökad tung trafik. Det är alltså inte 
acceptabelt enligt Trafikverket att rekommendera tung trafik att välja dessa vägar, än 
mindre att tvinga tung trafik, genom förbud på del av väg 862, till denna 
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omledningsväg där de knappt kan mötas. Trafikverket kommer inte att tillstyrka ett 
sådant förslag.

För byggnation av en ny Ringväg i Charlottenberg, en förlängning av Humlevägen till 
Ringväg har ett uppskattade kostnader tagits fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 241
Uppskattade kostnader för byggnation av ny Ringväg i Charlottenberg 2021-11-22
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-11-11 § 96
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-10-29
Uppskattade kostnader för byggnation av ny Ringväg i Charlottenberg 2021-10-29
Karta: Eda kommuns väg mellan RV 61 och mot Gräsmark
Karta: Nolbykorset till väg 865, anslutning till 862
Karta: Förlängning av Humlevägen till Ringvägen
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 147
Motion - Att kommunen undersöker möjligheterna till att begränsa genomfartstrafiken 
för tung trafik genom Charlottenberg 2021-09-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Samhällsbyggnads verksamhetschef
Utredaren/Beställaren

För åtgärd
-
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§ 179 Svar på motion -Utveckla Glaskogen
Diarienummer: KS/2021:343

Kommunfullmäktiges beslut
Eda kommun är en av de mindre intressenterna med en av nio platser i stiftelsens 
styrelse. Motionen innehåller många bra förslag men förslaget är att det är nu upp till 
de fyra kommunerna att tillsammans utveckla Glaskogen. Den inför året nytillträdde 
verksamhetschefen har under detta år bidragit till en avsevärd utveckling av 
verksamheten men detta har även gett en god grund för vilka behov som finns 
framöver.

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.

Reservation
Moderaterna; Hanna Andersson (M), Jasmine Carlsson (M), Owe Magnusson (M) och 
Christer Danielsson (M) reserverar sig till förmån för Hanna Anderssons förslag.

Sammanfattning av ärendet
Hanna Andersson, Moderaterna i Eda, har inkommit med en motion om att utveckla 
Glaskogen. Den inför året nytillträdde verksamhetschefen har under detta år bidragit 
till en avsevärd utveckling av verksamheten men detta har även gett en god grund för 
vilka behov som finns framöver. Motionen innehåller många bra förslag men det är nu 
upp till de fyra kommunerna att tillsammans utveckla Glaskogen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 130
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-15 § 129
Motion – Utveckla Glaskogen 2021-09-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M): kommunfullmäktige beviljar motionen om att utveckla 
Glaskogen.

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Eda 
kommun är en av de mindre intressenterna med 1 av 9 platser i stiftelsens styrelse. 
Motionen innehåller många bra förslag men förslaget är att det är nu upp till de fyra 
kommunerna att tillsammans utveckla Glaskogen. Den inför året nytillträdde 
verksamhetschefen har under detta år bidragit till en avsevärd utveckling av 

Comfact Signature Referensnummer: 27030SE



Sida 26 (40)

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

verksamheten men detta har även gett en god grund för vilka behov som finns 
framöver. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen 
besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Hans Nilssons förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Arvika kommun
Säffle kommun
Årjängs kommun

För åtgärd
-
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§ 180 Svar på motion om ändrad delegationsordning 
rörande vissa personalärenden
Diarienummer: KS/2020:334

Kommunfullmäktiges beslut
kommunfullmäktige avslår motionen om ändrad delegationsordning rörande vissa 
personalärenden.

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Margaretha Persson oberoende (tidigare 
HEL) reserverar sig mot beslutet. 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) med följande motivering: Jag reserverar mig 
mot beslutet. Anledningen till att jag skrev motionen i november 2020 är att det inte 
har fungerat bra. Sen dess har situationen förvärrats. Det gäller både kostnader för 
avgångsvederlag och arbetsmiljö. Det är mycket märkligt att kommunchefen står som 
både handläggare och ansvarig chef på tjänsteskrivelsen. Det blir dubbelt jäv när han 
påstår att delegationsordningen har fungerat väl. Motionen avser att flytta beslut 
rörande vissa personalärenden från kommunchefen till kommunstyrelsen. 
Socialdemokraterna, moderaterna och liberalerna hade en mer långtgående motion om 
delegation för personalärenden i oktober 2019. Den gången skrev kommunalrådet 
Söderberg svaret. I det fallet ansågs kommunchefen vara jävig. Jag beklagar djupt att 
jag röstade för att avslå den motionen.

Personalfrågor är inte myndighetsbeslut mot enskilda. Tjänsteskrivelsen hänvisar till 
tillitsbaserad ledning. Läs gärna det som SKR skriver om tillitsbaserad styrning. Den 
bygger på helhetssyn och samverkan. Tillit betyder inte valfritt arbete, utan det finns 
alltid lagstiftning och regler som måste respekteras. Tillit innebär att fortsätta att 
kontrollera. Det är kommunstyrelsens uppgift att kontrollera kommunchefen. Om inte 
politikerna tar sin kontrolluppgift på allvar så finns det ingen som granskar att 
kommunchefen sköter sitt arbete på rätt sätt. När vi ser att det har spårat ur måste vi 
agera. Därför måste delegationen förändras.

Sammanfattning av ärendet
Hans Nilsson har inkommit med en motion om ändrad delegationsordning rörande 
vissa personalärenden. En tillitsbaserad ledning av kommunen förutsätter att 
tjänstepersonerna har mandat att snabbt fatta självständiga beslut istället för att 
invänta eventuella politiska möten. De principer Eda kommun har i sin 
delegationsordning för personalärenden har fungerat väl. Även våra två 

Comfact Signature Referensnummer: 27030SE



Sida 28 (40)

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

grannkommuner har i sina delegationsordningar för personalfrågor nära likalydande 
texter som i Eda kommun. Motionen föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-10-25 § 121
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-18 § 152
Motion om ändrad delegationsordning rörande vissa personalärenden 2020-11-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunfullmäktige beviljar motionen om 
ändrad delegationsordning rörande vissa personalärenden.

Johanna Söderberg (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
avslår motionen om ändrad delegationsordning rörande vissa personalärenden.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer 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 29 ja-röster för Johanna Söderbergs förslag och fem nej-röster för Hans Nilssons 
förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Johanna Söderbergs förslag:

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Jasmine Carlsson (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

Comfact Signature Referensnummer: 27030SE



Sida 29 (40)

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Lars-Eric Andersson (C) X
Sylvia Jonasson (C) X
Carl-Olov Sjöstedt (C) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Bengt Nilsson (KD) X
Astrid Lillevold (S) X
Hans-Peter Jessen (S) X
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
Per-Olof Larsson (SD) X
Nicklas Backelin X
Patric Carlsson (V) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Muwafak Hamami (HEL) X
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) X
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL) X
Bo-Inge Nilsson (HEL) X
Summa 29 5 0

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
-
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§ 181 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut - 
januari-april 2021
Diarienummer: KS/2021:309

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av tagna beslut under 
perioden januari-april 2021 samt ej verkställda beslut från kommunstyrelsen.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från perioden januari-april 2021:

 2021-03-10 § 61 (KS/2021:76) Försäljning industrifastighet Nolby 1:38 
(Skräddaren 2) beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar försälja del av 
fastigheten Nolby 1:38, Skräddaren 2 (Snickarvägen 7, 673 32 
Charlottenberg) till bokfört värde. Samtliga fastighetsregleringskostnader 
betalas av köparen. handlingar inväntas.

 2021-03-31 § 81 (KS/2021:1) Internkontrollplan 2021 (stab, samhällsbyggnad 
och vård och stöd) beslutet lyder: Kommunstyrelsen antar förslag till 
internkontroll 2021 för kommunledningsstaben, samhällsbyggnad samt vård 
och stöd. Pågår under året.

 2021-03-31 § 85 (KS/2018:176) Skolorganisation beslutet lyder: Ärendet 
överlämnas till budgetberedningen. Lämnades till budgetberedningen

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

 2019-01-29, § 26 Ansökan från Ung företagsamhet om kommunalt 
verksamhetsbidrag – beslutet: Kommunstyrelsen är positiva till ett 
verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland. Det finns ett intresse 
från förvaltningen att ta del av de utbildningspaket som erbjuds till lärare via 
Ung Företagsamhet. Verksamhetschef Bildning får i uppdrag att göra en plan 
för genomförande av projekt Ung Företagsamhet. Delvis verkställt, fördröjt på 
grund av pandemin. Generell positivitet för att fortsätta – främst insatsen som 
Handelskammaren i Värmland står för. (åk 9)

 2019-06-25, § 155 Förvaltning av kommunens skog – beslut: Förvaltningen 
får i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram styrdokument för kommunens skogsförvaltning. I 
anslutning till budgetprocessen för kommande år anges en målsättning för 
överskottet av skogsförvaltningen. Upphandling av kommunens skogar har 
färdigställts och styrdokument som innehåller målsättning ska behandlas 
under hösten.
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 2020-02-04 § 1 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning 
av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger 
förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets 
förbättringsförslag. Lyft i dataskyddsgruppen att förbättringsförslagen ska 
åtgärdas men kommer att lyftas igen med tydligare krav på återrapportering 
att förbättringsförslagen har blivit utförda.

 2020-02-04 § 15 Samverkansavtal tillnyktringsenheten (2019:361) – beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal från Värmlands läns 
Vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tillnyktringsenheten vid 
Centralsjukhuset i Karlstad. Inväntar påskrivet avtal till diariet.

 2020-04-28 § 80 Yttrande till revisorerna gällande granskning av samverkan 
kring psykisk ohälsa bland äldre – beslut: Kommunstyrelsen lämnar följande 
svar till kommunrevisorerna genom att inleda med revisorernas 
rekommendationer och därefter kommunstyrelsens svar:

1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör 
samverkan för äldre med psykisk ohälsa. Arbetsgrupperna inom ramen för Nya 
Perspektiv bör få uppdraget, via beredningsgruppen, att se över gemensamma 
överenskommelser med regionen. Överenskommelsen mellan Eda kommun 
och Edas vårdcentral bör kompletteras med samverkansformer kring denna 
målgrupp. En överenskommelse med öppenvårdspsykiatrin i Arvika ska även 
revideras.

2. Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer. 
Överenskommelser inom detta område finns idag samlat hos administratör. De 
kommer framöver att även läggas in i verksamhetens ledningssystem som 
finns på Insidan, där det blir tillgängligt för all personal inom verksamheten.

3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram 
konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Verksamheten ser fördelar 
med att genomföra en målgruppsanalys för att få fram konkreta 
handlingsplaner. Verksamheten har dock inte de resurser som krävs för att 
genomföra en sådan analys i kommunen. Verksamheten kommer att följa 
övriga värmländska kommuners arbete med målgruppsanalys, för att ta del av 
deras erfarenhet och därefter påbörja arbetet i Eda.

4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande 
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. Se svar under punkt 3.

5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg för 
att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. Inom 
ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp av statliga 
stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara organisationerna 
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behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk ohälsa. Verksamheten 
ser mycket positivt på detta initiativ. I verksamheten har arbete med att 
utveckla användandet av SIP redan påbörjats. I februari 2020 genomfördes 
utbildning i verktyget SIP där deltagare inom flera olika professioner deltog. 
Under hösten kommer utbildning att erbjudas till IFO samt att utbildning 
kommer att ske inom IT-verktyget Cosmic Link 2. I verksamhetsplanen finns 
en ökning av användandet av SIP som en målsättning. Måluppfyllelse kommer 
att följas upp i slutet av 2020.

6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, koppla 
detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre med 
psykisk ohälsa. Verksamheten anser att planering och samordning kring den 
enskilde alltid ska ske genom SIP, därefter ska den sedan följas upp i samråd 
med brukaren. Verksamheten kommer att se över metoder för planering och 
uppföljning av äldres psykiska hälsa samt utveckla kopplingen till ambitioner 
och mål för äldre med psykisk ohälsa. Uppstarten sker när socialt ansvarig 
samordnare påbörjar sin tjänst. Resurserna som skulle ha arbetat med 
föreslagna åtgärder har arbetat förebyggande med covid-19. Arbetet kommer 
att starta upp under 2021.

 2020-04-28 § 88 Svar angående granskning av kommunens näringslivsarbete – 
beslut: En näringslivsstrategi tas fram under hösten 2020 med fokusområden 
som ligger väl i linje de av kommunfullmäktige fastställda målen. Till strategin 
tas även en årlig handlingsplan fram. Dokumenten tas fram i samverkan med 
det lokala näringslivet. Dokumenten ska årligen följas upp och revideras för att 
främja utvecklingen av kommunens arbete med näringslivsfrågor. Uppföljning 
av näringslivsstrategi och handlingsplan föreslås ske - årligen i 
kommunstyrelsen - varannan månad i allmänna utskottet - månadsvis med 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande En etableringsgrupp har 
bildats med representanter från Näringslivsenheten, Samhällsbyggnad, Miljö 
och Eda Bostad. I gruppen sker månadsvis avstämning av alla pågående och 
planerade näringslivsärenden. Etableringsgruppens ansvar är att se till att det 
finns rutiner och samverkan mellan olika delar av den kommunala 
organisationen för att kunna ge effektiv service till såväl befintliga företag som 
till företag som önskar etablera sig i kommunen. Strategin är behandlad 
politiskt. Handlingsplanen påbörjad men ska slutföras av den nya 
näringslivsutvecklaren. Uppföljning av Näringslivsenheten besöker allmänna 
utskottet ungefär varannan månad och avstämningar sker.

 2020-06-02 § 92 Omföring av investeringsmedel 2020 för byggnation av 
solskydd vid förskolor. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att 500 000 kronor 
omföres från projekt 1274 Tillbyggnad och tak Morokulien till solskydd för
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förskolor. Antalet solskydd till förskolor är klart. Samtliga fakturor är dock 
inte betalda, projektet är ej avslutat.

 2020-06-23 § 124 Detaljplanering Svensk-Norsk Polisstation i Morokulien. 
Beslut: Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Polisstation vid 
Morokulien och Eda kommun inleder snarast planarbete för ny detaljplan. 
Detaljplanen ska tas fram med ett utökat förfarande med hänsyn till 
kommunens översiktsplan. Arbetet skall ske i nära samråd med Eidskogs 
kommune och Polismyndigheterna i båda länderna. Utredningsarbete pågår 
på norsk resp. svensk polismyndighet för att se på möjligheterna och ta fram 
underlag för projektering. Arbete med detaljplan avvaktas då det behöver ske i 
samarbete med polismyndigheterna.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 247
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Kommunstyrelsens beslut januari-april 2021-11-09

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 182 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 
- januari-april 2021
Diarienummer: KS/2021:310

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av tagna beslut under 
perioden januari-april 2021 och konstatera att följande beslut inte är verkställda från 
perioden januari-april 2021:

 2021-01-27 § 8 (KS/2020:329) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda 
Bostads AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Eda Bostads AB som ersätter de tidigare dokumenten 
beslutade av kommunfullmäktige 2008-08- 26 § 84. Styrdokument ska 
färdigställas

 2021-02-24 § 15 (KS/2019:216) Inriktningsbeslut demensboende i 
Charlottenberg Kommunfullmäktige beslutade följande:
1. Demensboende i Charlottenberg om tre avdelningar, ny undercentral och 
entré, trygghetsboende med tillhörande samlingssal, rivning av gamla 
panncentralen, godsmottagning med mera i enlighet med de skisser som finns i 
beslutsunderlaget.
2. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad.
Arbete pågår

 2021-02-24 § 16 (KS/2011:146) Utveckling av fastigheten Eda Skarbol 1:77 
(Noresunds Herrgård) beslutet lyder: Kommunfullmäktige godkänner förslaget 
till genomförandeavtal med tillhörande bilagor. Med tillägget att exploatören 
ska återrapportera till kommunstyrelsen arbete med detaljplanen var tredje 
månad.
Planarbete pågår

 2021-03-24 § 37 (KS/2021:67) Ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi 
AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv och 
bolagsordning för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument 
beslutade av kommunfullmäktige 2009-05-27 § 58 ersätts. Styrdokument ska 
färdigställas

 2021-03-24 § 38 (KS/2021:65) Ägardirektiv och bolagsordning för Valfjället 
Skicenter AB beslutet lyder: Kommunfullmäktige fastställer nya ägardirektiv 
och bolagsordning för Valfjället Skicenter AB. Detta innebär att tidigare 
dokument beslutade av kommunfullmäktige 2009-08-26 § 83 samt 2019-03-
13, § 23 ersätts. Styrdokument ska färdigställas
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Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från tidigare redovisningar:

 2019-12-11 § 149 Budget 2020 - Beslut: -Förvaltningen ges ett 
utredningsuppdrag för att trygga kompetens och skapa ekonomiskt utrymme, 
gällande samverkan med annan/andra kommun/er inom områdena personal 
(HR), IT samt myndighetsnämndens verksamhet. Utredningsuppdraget 
tidsbegränsas till juni 2020, samt delredovisas efter tre månader. Arbete pågår 
ständigt med beslutet, Eda och Årjängs kommuner delar chef för miljö- och 
byggavdelningar under en prövoperiod.

 2019-12-11 § 157 Motion – gatubelysning i Eda Glasbruk – Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles med önskemålet om att 
göra en översyn av möjligheterna att bygga ihop gatubelysningen längs 
Glasbruksvägen. Ärendet har inte lyfts i budgetberedningen.

 2020-02-19 § 15 Säkerhet och skötsel av kommunala badplatser. Beslut: 
Förvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga samarbetsavtal avseende 
skötsel och tillsyn av de tidigare B-badplatserna. Arbete kvarstår med att 
teckna erforderliga samarbetsavtal avseende skötsel och tillsyn av de tidigare 
B-badplatserna.

 2020-04-21 § 52 Svar på motion förbättring av utemiljön vid Gärdesskolan. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt 
förvaltningen att lämna förslag på utformning utifrån de framtagna 
önskemålen samt att beräkna investeringskostnaden för detta förslag. En grupp 
är tillsatt för att planera och ta fram ett förslag på utrustning av utemiljön vid 
Gärdesskolan samt Gärdeshallen.

 2020-10-14 § 116 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest Ekonomisk förening (2020:274) – beslut: - Eda kommun 
till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 
000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen. - kommunfullmäktige årligen ska 
besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. Beslut ska 
tas årligen.

 2020-11-18 § 135 Förändring av turistverksamheten i Eda kommun 
(2020:309) – beslut: - Eda kommun stänger turistbyråverksamheten i 
Infocentret i Morokulien senast 2020- 12-31. Ett giltigt avtal med Eidskog 
kommune kring drift av fastigheten ska tas fram innan turistbyråverksamheten 
stängs. - Infocentret skall vara öppet för besök vid gränsen inne i byggnaden 
och som mötesplats för gränsöverskridande samarbete. Eda kommun skall 
fortsättningsvis ha en central resurs för att bedriva turistinformation genom 
digitala medier och till del tryckt media. Detta kompletteras med 
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informationsmöjligheter vid Info Point, servicepunkter mm. - Eda kommun 
skall verka för ytterligare etablering av gränsöverskridande information i 
Infocentret. Verksamhetsavtal ska signeras.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att det ska ske en redovisning av ej 
verkställda beslut. Ärendet hette tidigare Ej verkställda beslut. Nu återrapporteras 
både verkställda beslut och ej verkställda beslut, därav namnbytet till Återrapportering 
av beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 248
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Kommunfullmäktiges beslut januari-april 2021-11-09

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 183 Redovisning av obesvarade motioner
Diarienummer: KS/2021:172

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser följande motioner obesvarade 2021-12-15:

 KS/2016:86 - Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för avfallshantering 
– Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-11-27 i avvaktan på 
utredning om ny avfallstaxa. Renhållningstaxan revideras i 
kommunfullmäktige 2021-06-16. Samhällsbyggnad handlägger ärendet

 KS/2019:267 - Motion - en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som
kan försäljas – Handläggs hos skogskommittén 

 KS/2020:330 - Motion om SMARTIS för äldre – aktiviteter på våra särskilda 
boenden – Handläggs inom vård och stöd

 KS/2020:334 - Motion om ändrad delegationsordning rörande vissa 
personalärenden – Behandlas på kommunstyrelsen 1 december

 KS/2021:143 - Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön – Handläggs inom 
kommunledningsstaben

 KS/2021:343 – Motion – Utveckla glaskogen – Ska behandlas på 
kommunstyrelsen 1 december

 KS/2021:349 - Motion - Att kommunen undersöker möjligheterna till att 
begränsa genomfartstrafiken för tung trafik genom Charlottenberg – Ska 
behandlas på kommunstyrelsen 1 december

 KS/2021:369 - Motion - Att Ormedalsbäcken rensas från igenväxt vegetation 
och annat samt att grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp 
och annat – Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2021:394 - Motion - Gång- och cykelväg längs riksväg 61 – Handläggs 
inom samhällsbyggnad

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 256
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-18
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Utredare/beställare
Skogskommittén
Verksamhetschef vård och stöd
Personalchef
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§ 184 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2021:171

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser följande medborgarförslag obesvarade 2021-12-15:

 KS/2020:133 - Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans skolgård - 
Handläggs inom bildning

 KS/2020:253 - Medborgarförslag om att andra aktörer bör sköta tvätt och städ 
inom vården - Handläggs inom vård och stöd

 KS/2020:315 - Medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör – 
Handläggs inom vård och stöd 

 KS/2021:131 - Medborgarförslag - Utveckling av Eda skans – Handläggs 
inom fritid och kultur

 KS/2021:199 - Medborgarförslag - Att kommunen antar som standard att 
ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande – Ska behandlas på 
kommunstyrelsen 1 december

 KS/2021:364 - Medborgarförslag - Källsorteringsstation i Häljeboda – 
Handläggs inom samhällsbyggnad

 KS/2021:406 - Medborgarförslag - Att använda gamla lokaler till 
demensboende och Fundo till kontorslokaler – Nyinkommet medborgarförslag, 
ska handläggas inom samhällsbyggnad

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 33.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 257
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-18

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Verksamhetschef vård och stöd

Skolchefen
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Fritid- och kulturchef
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