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§ 55 Besök från organisationen Agera Värmland
Diarienummer: 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av presentationen från Agera Värmland.

Sammanfattning av ärendet
Agera Värmland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, med 
uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom 
samhällets olika områden. Verksamheten omfattar i första hand Värmland och det 
samarbetas med ett flertal organisationer i länet. Föreningen bildades 1995.

Ändamålet är att verka för de mänskliga rättigheterna och att demokratins idéer ska bli 
vägledande inom samhällets alla områden. Arbetet utgår från och verkar för principen 
om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från 
diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

Agera Värmland arbetar för demokrati på flera olika sätt; genom förebyggande arbete 
och opinionsbildning, genom kurs- och seminarieverksamhet, pedagogik, information 
och samverkan. Vid sammanträdet redovisar verksamhetschefen en undersökning som 
gjorts kopplat till hot och hat mot förtroendevalda och informerar om diskriminering 
och våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 56 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med februari månad 2022.

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari 
månad 2022.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)
Budget till och med februari 6 019

Redovisning till och med februari 6 367

Avvikelse till och med februari - 348

Procent av budget 105,8 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av den ekonomiska uppföljningen, efter februari 2022. 
Ekonomen visar att det finns en negativ avvikelse enligt budget och det gäller framför 
allt grundskolorna, men även förskoleverksamheten i Adolfsfors/Skillingmark/Bysjön. 
Efter februari visar resultatet ett minus på ungefär en miljon kronor. Det finns 
fortfarande lite periodiseringar att ta hänsyn till, men det finns också ett jobb att göra 
för att komma inom ram igen. Prognosen efter mars kommer att ge en tydligare bild 
av det ekonomiska läget. Inför detta görs en noggrannare analys av siffrorna.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari månad 
2022 samt diskuterat god ekonomisk hushållning. Verksamhetschefen för 
samhällsbyggnad redovisade de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med februari 12 165,6

Redovisning till och med februari 6 846,9

Avvikelse till och med februari 5 318,7

Procent av budget 56,3%

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor
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 Årlig återkommande kommundialog med Trafikverket.
 Diverse projektmöten Kv Violen & Gunnarsbyskolan. 
 Dags att börja fundera på kommande El upphandling, ska vi ansluta oss till 

Adda avtalet (fd SKL Kommentus-Ramavtal) Arvika/Eda diskuterar vidare 
frågan.

 Ledarutveckling.
 Student vid KAU gör översvämningsanalys över Ch-berg & ev. Eda Glasbruk 

(examensarbete) - får stöd/underlag från kommunen. 
 SiteFinder – annonsera lediga industritomter. 
 Dagvattenstrategi – projektbeskrivning framtagen för ansökan om bidrag 

av Länsstyrelsen.

Teknik i Väst AB

 Arbetet med avfallsplan pågår och workshops med tema matsvinn och 
avfallsförebyggande inom äldreomsorgen, skola och förskola har genomförts. 

 Lite mer besvärligt driftläge än normalt med många nollgenomgångar årets 
första månader samt ett större snöfall 21/2 med 20–30 cm delvis kram snö.

Kost

 Plan för “Livsmedelsförsörjning Eda kommunberedskap I krisläge” ihop med 
Arvika kommuns kostavdelning.

Räddningstjänsten

 Inga ekonomiska avvikelser.
 Särskild organisation inom säkerhetssamordningen för att hantera effekterna 

av kriget i Ukraina, bland annat planera för mottagande av flyktingar, hantera 
oro hos medborgaren och arbete med att stärka totalförsvaret.

 Diskussioner förs kring överlåtelse av avtal sotning och brandskyddskontroll 
till det bolag som idag bedriver sotning i Säffle och tillträder i Arvika. 
Diskussioner förs utifrån önskemål från nuvarande entreprenör.

Arbete och integration

 Lönehantering inför deadline.
 Slutrapportering ESF – projekt Värmlands Arbetskraft.
 Omvärldsbevakning AF och migration mht Ukraina.

Fritid och kultur

 Föreningsbidrag, beslut/utbetalning.
 Möten arbetsgruppen Gärdesskolan/Gärdeshallen.
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 Fritidschefsträff – värmlandskommunerna.
 Ledarutveckling.
 Personalfrågor.
 Arbetsplatsträff.
 Medarbetar- och lönesamtal – RUS samtal.
 Rekrytering av vikarie Folkhälsosamordnare.
 Omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen.

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 2022-04-06 § 69
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-03-16 § 17
Ekonomisk uppföljning bildning efter februari 2022, 2022-03-09
Kommentarer till ekonomisk uppföljning bildning efter februari 2022, 2022-03-09
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 30
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben, februari 2022-03-09
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 29

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 57 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med februari månad 2022.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för februari gällande 
individ- och familjeomsorgen. Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska 
läget efter februari. Budgeten är indelad i tre grupper; verksamhetschef, barn och 
vuxen. Den preliminära redovisningen visar ett positivt resultat på cirka en miljon 
kronor.

Prognosen efter mars kommer att ge en tydligare bild av det ekonomiska läget. Inför 
detta görs en noggrannare analys av siffrorna.

Utbetalt försörjningsstöd i januari var 549 000 kronor och i februari 498 000 kronor.

I dagsläget är det två placeringar inom socialpsykiatrin, en placering inom våld och en 
placering inom missbruk. 19 barn är placerade i familjehem, varav fyra är köpta 
platser och femton är arvoderade. Inom LSS och socialpsykiatrin är sex placerade på 
elevhem, tre på externt gruppboende och en på socialpsykiatri.

Vård och stöd
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning samt placeringar och 
försörjningsstöd efter februari gällande vård och stöd.

Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter februari 2022 för 
respektive område. Det är hemvården i Koppom, Demensboende i Charlottenberg 
samt Älvgården som avviker mest från budgetramen. Resultatet visar en negativ 
avvikelse på drygt en miljon kronor efter februari 2022.

Jessica redovisade även beläggningen på kommunens boenden, februari 2022. Särskilt 
boende på Petersborg 16, Demensenheten Charlottenberg 24, Älvgården övre 15, 
Älvgården nedre 14 och Hiernegården 20. Seniorboende i Charlottenberg 22, 
Åmotfors 17 och Koppom, 13,5. Boenden inom LSS Måsvägen sex, Svanen tre, Åsen 
fem, och Vargen åtta.

Utbetalt försörjningsstöd var i januari 549 000 kronor och i februari 498 000 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 70
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 60 
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 43 

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden

För åtgärd
-
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§ 58 Årsredovisning 2021 för koncernen Eda kommun
Diarienummer: KS/2022:96

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2021 och 
godkänner därmed avsättning på 3 321 000 kronor som resultatutjämningsreserv. 
Kommunfullmäktige överför föreslagna investeringsprojekt över årsskiftet och 
kommunstyrelsens förvaltning disponerar därmed kvarstående medel. Dock inte 
projektet ombyggnation Kopparen 11, nummer 1004.

Sammanfattning av ärendet
Resultatutveckling
Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen 
mellan intäkter och kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån 
utvecklingen över tid.

Årets resultat för den kommunala koncernen är ett överskott på 22,7 mkr (13,6 mkr), 
vilket är en förbättring med 9,1 mkr jämfört med föregående år. För kommunens del 
blev resultatet 20,5 mkr, Eda Bostads AB redovisar ett resultat på 2,1 mkr, Valfjället 
Skicenter AB ett resultat på -1,5 mkr. Såväl Eda Energi AB som Teknik i Väst AB 
redovisar ett nollresultat.

Verksamheternas nettokostnader ökade med 19,5 mkr för koncernen, för kommunen 
ökade de med 21,4 mkr. Ökningen är i paritet med föregående år. Avskrivningarna i 
kommunen har ökat med 5,9 mkr vilket till största delen kan förklaras med att 
långsiktiga hyreskontrakt från och med 2021 redovisas som finansiell leasing vilket 
gör att hyran bokförs som en amortering och avskrivning av leasingskulden.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 28,2 mkr och uppgick sammanlagt 
till 575,9 mkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 348,6 mkr vilket motsvarar 
60,5 % av de totala intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

Såväl 2020 som 2021 har varit präglade av Covid-19-pandemin vilket också märks i 
form av olika stimulansåtgärder och bidrag för att kompensera vissa kostnader 
kopplade till pandemin. Det kan därför vara svårt att helt avgöra hur bestående vissa 
av dessa ersättningar är och vilken effekt det i så fall får för framtida ekonomiskt 
utfall.
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Verksamheternas största avvikelser mot budget
Kommunledningsstaben visar ett överskott gentemot budget på 2,5 mkr, i huvudsak 
med anledning av att olika kommunövergripande insatser och aktiviteter inte har 
kunnat genomföras med anledning av pandemin.

Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -3,2 mkr. Grundskolorna (med 
fritidshem och grundsärskola) redovisar ett underskott på 3 mkr. Främsta orsakerna till 
detta är höga personalkostnader gentemot budget. Andra större negativ poster är 
interkommunal ersättning samt skolskjutsar. Förskolan redovisar ett underskott 
gentemot budget på 0,3 mkr.

Vård och stöd redovisar ett underskott gentemot budget på -5,1 mkr. Negativa 
avvikelserna är på IFO (-1,7 mkr), Demensenheten Charlottenberg (-1,5 mkr), 
Hemtjänst Koppom och Petersborg Charlottenberg (-3,3 mkr) samt inom LSS och 
socialpsykiatri (-2,7 mkr). Underskottet på IFO beror främst på att 
placeringskostnader blev högre än budgeterat. Vissa kostnader blev högre med 
anledning av covid-19. Inom resursenheten beror underskottet till största del på köp 
från bemanningsföretag för vakanta sjukskötersketjänster. LSS- och 
socialpsykiatriverksamhetens underskott är i huvudsak kopplat till externa placeringar.

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 6,3 mkr. Den största delen av överskottet, 
ca 3,1 mkr kommer från gata/VA/renhållning och då främst gata samt 
affärsverksamheten inom renhållning. Vissa statsbidrag samt positivt utfall gentemot 
portföljsäkrade elkostnader bidrar starkt till detta. Fastighetsförsäljning bidrar till ett 
överskott hos Plan- och fastighetssektionen. AME/Integration redovisar ett överskott 
på ca 1,1 mkr främst kopplat till återsökta momsmedel och nyttjande av statsbidrag.

Den stora positiva avvikelsen hittar vi på finansförvaltningen (14,6 mkr) där 
skatteintäkter och generella statsbidrag vida överskred vad som prognostiserades i 
samband med budgetbeslutet inför 2021. Även avskrivningarna blev något lägre än 
budgeterat samt att kostnaden för pensioner också blev lägre än budget.

Investeringsverksamheten
Kommunen hade en investeringsnivå på 38,2 mkr 2021. Den budgeterade 
investeringsvolymen var 151,3 mkr inklusive omföringar från 2020. 

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är till- och ombyggnad 
av Morokulien Infocenter, renovering av stall vid Norra Mon, gång- och cykelväg vid 
Källgatan samt ventilation i Samhällsbyggnads lokaler. Renoveringen av 
Fredsmonumentet har utförts och det kvarstår endast en del kompletteringar där. I 
övrigt har investeringsnivån varit relativt låg under året med anledning av att mycket 
tid har gått åt till förarbete och projektering av andra större framtida möjliga 
investeringsbehov.
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Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 538,6 mkr 
varav 482 mkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna 
uppgick till 32,6 mkr, ökningen här kommenteras under stycket om resultatutveckling 
ovan. Årets investeringsnivå finansierades fullt ut med egna medel. Kassa och 
banktillgångar uppgick per 31/12 till 68,5 mkr (ifjol 70,4) i koncernen varav 48,4 mkr 
(ifjol 60,9) i kommunen.

Soliditet
Koncernens soliditet uppgår till 47,7 % vilket är en förbättring med 1,3 procentenheter 
jämfört med föregående år. Efter några år med lite svagare resultat har soliditeten nu 
de senaste två åren legat stabil. Soliditeten i kommunen var per årsskiftet 31,6 % med 
hänsyn till pensionsförpliktelserna. Medel för samtliga kommuner i Sverige var 22 % 
vilket gör att Eda står sig starkt i jämförelse med andra.

Pensionsskuld
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 1,9 mkr till 32 
mkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 
2,5 mkr till 184,1 mkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda kommun 
under 2018 överfört medel till en pensionsstiftelse, inga nya överföringar har gjorts 
under 2021.

Balanskravsresultatet
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan 
intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår 
uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet 
avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Eda kommun har sedan införandet år 2000 periodvis inte uppfyllt balanskravet. Inför 
2021 fanns totalt 8 006 tkr att återställa, varav 6 255 tkr under 2021. Årets 
balanskravsresultat är positivt och uppgår till 17 087 tkr, vilket därmed lever upp till 
lagens krav. Jämfört med fjolåret (9 912 tkr) är balanskravsresultatet betydligt bättre.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 848 tkr som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgår till ca 3 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket gör 
att en reservering till resultatutjämningsreserv kan göras. Kommunfullmäktiges 
regelverk för reservering till resultatutjämningsreserv anger att reservering kan 
medges om resultatet efter justeringar överstiger 1 % av skatter och statsbidrag. För 
2021 är det, efter justering för det kommunen haft att återställa, möjligt att besluta om 
en reservering till resultatutjämningsreserv på maximalt 3 321 tkr.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. 
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Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning 
görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen 
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 
Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som 
uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk 
hushållning (till exempel kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske 
av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas 
ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger och fullmäktige så 
beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel 
fram från resultatutjämningsreserven för att hantera negativa resultat efter 
balanskravsjusteringar.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

 Det finns 8 006 tkr i historiskt underskott att återställa
 Intäkterna justerades för realisationsvinster på 3,4 mkr
 En reservering på maximalt 3 321 tkr är möjlig att göra till 

resultatutjämningsreserven vilket då skulle innebära att den uppgår till 4 169 
tkr per 2021-12-31.

Nedan följer balanskravsutredningen med jämförelse ett år tillbaka.

Balanskravsutredning 2021 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 508 12 276

- Samtliga realisationsvinster -3 421 -2 364

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17 087 9 912

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3 321 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

= Årets balanskravsresultat 13 766 9 912

- Justerat resultat från föregående år -8 006 -17 918

= Kvar att återställa 0 -8 006
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Investeringsprojekt

Nedan redovisas förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel.

Kod Projekt Budget Redovisat Kvarstående

1001 Renovering Stall Norra Mon 3 000,0 2 855,1 144,9

1002 Lagerlokal 20 000,0 0,0 20 000,0

1003 Polisstation Gränsen 30 000,0 0,0 30 000,0

1004 Ombyggn Kopparen 11 3 100,0 64,3 3 035,7

1101 Spillvattenrening Noresund 12 000,0 0,0 12 000,0

1241 Låssystem Gunnarsbyhallen 201,1 30,8 170,3

1249 Tillgänglighetsanpassning 216,0 0,0 216,0

1251 Förvärv Folkets Hus 600,1 57,9 542,2

1258 Utbyggnad 
Gunnarsbyskolan

13 569,2 1 587,4 11 981,8

1260 Solskydd förskolor 398,8 202,2 196,6

1268 Tak äldreboenden 2 685,6 2 066,4 619,2

1269 Inlösen 645,7 0,0 645,7

1272 Samlingslok Trygghetsb 2 176,7 0,7 2 176,0

1286 Energioptimering 879,2 0,0 879,2

1294 Tak & toaletter kommunhus 2 000,0 683,5 1 316,5

1380 Lokalgata Eda Glasbruk -516,8 17,0 -533,8

1393 GC-väg Ringvägen 700,0 544,4 155,6

1399 Korsnåtg Rv61/Rastavägen 0,0 753,4 -753,4

1486 VA Valfjället 440,0 1,7 438,3

1515 Tälthall Lunden 527,1 423,4 103,7

1801 Fredsmonumentet 2 040,4 3 920,1 -1 879,7

1805 Demensboende Ch-berg 928,1 797,4 130,7

2031 Bredband år 2020 0,0 567,9 -567,9

2045 Införande Office365 150,0 20,4 129,6
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2139 Diariesystem gata/VA 300,0 68,9 231,1

2736 Nytt admsystem VoS 3 850,0 288,2 3 561,8

1200 Investeringsram Fastighet 18 600,0 4 813,5 13 786,5

1300 Investeringsram Gata/Park 6 645,3 4 556,9 2 088,4

1400 Investeringsram VA 7 400,0 3 645,1 3 754,9

1500 Investeringsram Renhållning 5 700,0 3 037,4 2 662,6

2100 Investeringsram 
Räddningstjänst

400,0 369,9 30,1

2200 Investeringsram Fritid & 
Kultur

1 270,0 123,7 1 146,3

2300 Investeringsram KLS 3 000,0 792,5 2 207,5

2400 Investeringsram Kost 650,0 240,4 409,6

2500 Investeringsram Miljö & 
Bygg

400,0 131,2 268,8

2600 Investeringsram Bildning 2 100,0 409,3 1 690,7

2700 Investeringsram Vård & 
Stöd

606,0 434,5 171,5

Summa investeringar 146 662,5 33 505,5 113 157,0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 72
Årsredovisning 2021, 2022-03-30
Bokslutsberedningens protokollsutdrag 2022-03-07 § 26
Förslag till årsredovisning 2021, 2022-03-03

Äskande och omföring av investeringar 2022-03-03
Årsredovisning 2021 – noter 2022-02-28
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Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunfullmäktige godkänner upprättat 
förslag till årsredovisning 2021 och godkänner därmed avsättning på 3 321 000 kronor 
som resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktige överför föreslagna 
investeringsprojekt över årsskiftet och kommunstyrelsens förvaltning disponerar 
därmed kvarstående medel. Dock inte projektet ombyggnation Kopparen 11, nummer 
1004.

Annika Hugne (C): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2021 och därmed godkänna avsättning 
på 3 321 000 kronor som resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktige överför 
föreslagna investeringsprojekt över årsskiftet och kommunstyrelsens förvaltning 
disponerar därmed kvarstående medel.

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

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Annika Hugnes förslag
Nej-röst för Hans Nilssons förslag

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för Annika Hugnes förslag och 18 nej-röst för Hans Nilssons förslag 
beslutar kommunfullmäktige enligt Hans Nilssons förslag.

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Gun Andersson (M) X
Hanna Andersson (M) X
Christer Danielsson (M) X
Owe Magnusson (M) X
Eva Magnusson Nilsson (C) X
Elsa Badh (C) X
Fredrik Karlsson (C) X
Annika Hugne (C) X
Lars-Eric Andersson (C) X
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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
Monica Andersson (S) X
Jens Ericsson (S) X
Didrik Lillevold (S) X
Dan Säterman (S) X
Jan Silverås (S) X
Odd Westby (S) X
Lena Olsson (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
Nicklas Backelin (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 17 18 0

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 59 Prövning om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder
Diarienummer: KS/2022:146

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
2. Överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 

2021.
3. Drift- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 

år 2021.
4. Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 

2021.
5. Valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
6. Myndighetsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 

2021.
7. Socialnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

Jäv
Ordföranden vid dagens sammanträde föreslår följande ordning vid handläggningen 
av ärendet: Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet år 2021 separat 
för varje nämnd för att undvika jävsituationer för ledamöter i respektive nämnd. 
Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar enbart i beslut där 
jäv inte föreligger.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlas först. Sammanträdet leds då av Carl-
Olov Sjöstedt (C). Därefter behandlas övriga nämnder. Sammanträdet leds då av 
ordförande vid dagens sammanträde Bo-Inge Nilsson (HEL).

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har i sin revisionsberättelse gjort en bedömning och tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden, 
myndighetsnämnden och valnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa nämnder. 

De tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de gemensamma 
nämnderna överförmyndarnämnden, drifts- och servicenämnden och 
hjälpmedelsnämnden samt de av kommunen utsedda ledamöterna i dessa nämnder.
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Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021, 2022-04-08
Revisorernas redogörelse 2022-04-08

Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser

För åtgärd
-
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§ 60 Revisionsberättelse 2021
Diarienummer: KS/2022:140

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionernas revisionsberättelse för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi ska bedöma om 
årsredovisningens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som kommunfullmäktige beslutat om.

Genom utsedda lekmannarevisorer i Eda kommuns helägda bolag har även 
verksamhet och intern kontroll i dessa bolag granskats.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas 
redogörelse".

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

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

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
 Sammantaget bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige uppställt.
 Det görs ingen bedömning av om resultatet av de verksamhetsmål som 

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

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

 Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021, 2022-04-08
Revisorernas redogörelse 2022-04-08

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna

För åtgärd
-
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§ 61 Revisionsgranskning årsredovisning 2021
Diarienummer: KS/2022:142

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten gällande 
bokslut/årsredovisning 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna i Eda kommun har granskat kommunens årsredovisning för 
2021. I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG.

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

Revisorerna noterar att styrelsen i Eda Energi AB ännu inte fastställt sin 
årsredovisning och revisorn i bolaget således inte heller lämnat sin revisionsberättelse. 
Vi bedömer risken för förändringar på den bokföring som lig-ger till grund för den 
sammanställda redovisningen som liten och att eventuella påverkan på 
kommunkoncernen inte skulle bli materiell.

Kommunens balanskravsresultat är positivt med 17,1 mnkr och därmed är alla 
underskott från tidigare år återställda.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport över årsredovisning 2021, 2022-04-08
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, 2022-04-08

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna

För åtgärd
-
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§ 62 Svar på motion - Nedtrappning av arbetstid efter 
en viss ålder och sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön
Diarienummer: KS/2021:143

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande nedtrappning av arbetstid vid en viss 
ålder och sex timmars arbetsdag.

Reservation
Nicklas Backelin (V) och Patric Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet med förmån 
till Nicklas Backelins förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har via Patrik Carlsson inkommit med en motion som föreslår att Eda 
kommun utreder möjligheten till:

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

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

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

Att införa modellen 80-90-100 skulle innebära en årlig kostnadsökning för Vård och 
Stöd med 446 997–1 787 988 kronor. Kostnaden för satsningen är omfattande men 
endast ett fåtal kan använda sig av den. Bedömningen är att satsningar av en sådan 
omfattning bör gagna fler arbetstagare.

Sjuksköterskorna i Eda kommun har redan sedan flera år tillbaka en 
arbetstidsförkortning som innebär att de har ett heltidsmått på 35 h/vecka eller 7 
h/dag. Användningen av bemanningssjuksköterskor sker främst under 
huvudsemestern, nattetid samt för att täcka upp vid korttidsfrånvaro. Bedömningen är 
därav att användandet av bemanningssjuksköterskor inte skulle minska vid införande 
av sex timmars arbetsdag för sjuksköterskor utan det finns andra satsningar som skulle 
ge önskad effekt. Införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
sjuksköterskor skulle innebära kostnadsökningar på 1 641 600 kr/år för Vård och Stöd 
enbart för att komma upp i nuvarande bemanning.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 74
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 28
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-02
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-24 § 43 
Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön 2021-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Backelin (V): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 
motionen gällande nedtrappning av arbetstid vid en viss ålder och sex timmars 
arbetsdag. 

Hanna Andersson (M): Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
avslår motionen gällande nedtrappning av arbetstid vid en viss ålder och sex timmars 
arbetsdag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Hanna Anderssons förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
-
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§ 63 Svar på motion - Att Ormedalsbäcken rensas 
från igenväxt vegetation och annat samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, 
skräp och annat
Diarienummer: KS/2021:369

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen beviljad då Ormedalsbäcken har rensats och 
området runtomkring bäcken har städats.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. I motionen 
föreslås att kommunen rensar Ormedalsbäcken från igenväxt vegetation och annat 
skräp inom detaljplanelagt område för att säkra en god avrinning av dagvatten samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp och annat. Motionären 
menar att bäcken har blivit allt mer igenväxt och nedskräpad med åren och 
översvämningar med vattenskador har skett redan vid riklig nederbörd.

Ormedalsbäcken har rensats och området runtomkring bäcken har städats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 75
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 21
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-07
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 §148 
Motion - Att Ormedalsbäcken rensas från igenväxt vegetation och annat samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp och annat 2021-10-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

Utredare/Beställare

För åtgärd
-
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§ 64 Svar på medborgarförslag - Bygg ett nytt 
utkikstorn på Valfjällstoppen
Diarienummer: KS/2022:56

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga ett nytt utsiktstorn på 
Valfjällstoppen med hänvisning till att det saknas investeringsmedel.

Eda kommun uppskattar dock engagemanget från initiativtagaren med att använda sig 
av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Initiativtagaren önskar att kommunen ska renovera utkikstornet beläget på 
Valfjällstoppen på så sätt att det återigen kan locka turister. Initiativtagaren menar att 
när man besöker toppen möts man av tornet i ett vanskött och bedrövligt skick och att 
det är på tiden att rusta upp det innan det faller samman. Utkikstornet som avses är 
dock rivet under hösten 2021.

Kommunsekreteraren kontaktade initiativtagaren 2022-01-19 och meddelade att tornet 
är nedmonterat. Initiativtagaren önskar då, med koppling till sitt medborgarförslag 
komplettera med nytt önskemål. I stället för att renovera tornet, är förslaget att det 
byggs upp ett nytt torn på samma plats. 

Medel för byggnation av ett utkikstorn finns inte avsatta i budget, om ett politiskt 
beslut fattas kan frågan lyftas i budgetberedningen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 76
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 22
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-24
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 14 
Konversation med initiativtagaren gällande medborgarförslag om tornet vid
Valfjällstoppen 2022-01-19
Medborgarförslag - Renovera utkikstornet på Valfjällstoppen 2022-01-17

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

Utredare/Beställare
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För åtgärd
-
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§ 65 Svar på medborgarförslag - Badhus i 
Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:69

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget – Badhus i Charlottenberg då inga 
medel är avsatta för att bygga ett badhus i Charlottenberg. 

Eda kommun uppskattar dock engagemanget från initiativtagarna med att använda sig 
av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Initiativtagarna önskar att kommunen ska bygga ett badhus i Charlottenberg. 
Simhall/badhus är inte en prioriterad investering då inget politiskt beslut på att bygga 
ett badhus finns. Varje år upprättas en budget, strategisk plan samt verksamhetsplaner 
för Eda kommun som även innehåller kommande år och i denna plan är inte några 
investeringsmedel för badhus avsatta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 77
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 25
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 §35 
Medborgarförslag – Badhus i Charlottenberg 2022-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna

Utredare/Beställare

För åtgärd
-
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§ 66 Begäran om förslag till alternativa lokaler för 
Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:106

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare 
beredning i berörda utskott med följande utgångspunkter:

- Fritidsgårdsverksamheten flyttar till Kopparen 11.
- Särskild undervisningsgrupp startar upp sin verksamhet i Älgen 1.
- Förskolerektorerna bör vara nära sin verksamhet och placeras därför vid sin 

respektive skola.

Reservation
Samtliga ledamöter i partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Hela Edas Lista reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Bildningsutskottet har överlämnat lokalfrågan med tillhörande kravspecifikation till 
serviceutskottet för utredning. 

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 19:56-20:22.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 90
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Utredning av lokal för särskild undervisningsgrupp 2022-03-31
Utredning av kravspecifikation kontorslokaler för förskoleexpedition 2022-03-31
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-29
Arbetsmiljön för personal på förskoleexpeditionen 2022-03-29
Begäran om arbetsmiljöåtgärd inklusive mailväxling 2022-03-29
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 30
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-10
Bildningsutskotts protokollsutdrag 2022-03-11 §14 
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-07
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Förslag till beslut på sammanträdet
Odd Westby (S) med bifall av Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) samt Nicklas 
Backelin (V): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning i berörda utskott med följande utgångspunkter:

- Fritidsgårdsverksamheten flyttar till Kopparen 11.
- Särskild undervisningsgrupp startar upp sin verksamhet i Älgen 1.
- Förskolerektorerna bör vara nära sin verksamhet och placeras därför vid sin 

respektive skola.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 67 Politisk organisation
Diarienummer: KS/2021:259

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till den parlamentariska gruppen som får i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag på nämndorganisationsmodell. Ärendet bör 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni. Gruppen bör ha mindre partier i 
åtanke när organisationen utformas.

Sammanfattning av ärendet
Den parlamentariska gruppen som ser över den politiska organisationen har efter flera 
sammanträden enats om att föreslå en utredning av en nämndorganisation istället för 
den alternativa organisationen som finns idag. Gruppen förordar bildningsnämnd, 
socialnämnd, servicenämnd samt personalutskott. 

Kommunfullmäktige ajourneras klockan 20:35-20:54.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Dahlström (L): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till den 
parlamentariska gruppen som får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
nämndorganisationsmodell. Ärendet bör behandlas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i juni. Gruppen bör ha mindre partier i åtanke när organisationen 
utformas.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-19
Mötesanteckningar för parlamentarisk grupp 2022-03-03

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Den parlamentariska gruppen
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§ 68 Allmänhetens frågestund
Diarienummer: KS/2022:38

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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§ 69 Information från verksamheten
Diarienummer: KS/2022:55

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår.

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 70 Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi 
en god och nära vård, hälsa och omsorg
Diarienummer: KS/2022:80

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg”, samt åtar sig att arbeta i 
enlighet med målbildens innehåll. 

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter. 
Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen har också 
stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och 
sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. Det 
gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter i 
samverkansarbetet. 

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag till 
målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande och 
åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. Nästa steg i processen är att 
arbeta fram en gemensam färdplan och en framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom 
under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar. Då Nära vård är en 
kommunövergripande fråga har förvaltningen valt att den skall hanteras av allmänna 
utskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 80
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 34
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-04

Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg” 2022-02-07

Målbild - ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa & omsorg” 2022-02-07

Förslag till tjänsteskrivelser - ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa & omsorg” 2022-02-07
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Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 71 Framtidens Värmland (Västra Värmlands 
kommuner)
Diarienummer: KS/2022:100

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Säffle, Årjäng, Arvika 
och Eda kommun samt Region Värmland, ta fram och föreslå en 
konkretisering av den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – 
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”.

2. Eda kommun deltar tillsammans med Säffle, Årjäng och Arvika kommuner 
samt Region Värmland, som testverksamheter i enlighet med 
Försöksverksamhet i kommuner och regioner. Särskilt att beakta att 
försöksverksamheter som ska omfattas av utredarens arbete ska vara 
innovativa jämfört med vad som kan anses vara ett normalt utvecklingsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter. 
Målbilden föreslås fastställas av länets samtliga kommuner och Region Värmland. 

Efter initiativ från Region Värmland finns nu en beredskap inom Säffle, Årjängs, Eda 
och Arvika kommuner, att tillsammans med Region Värmland ta fram en 
konkretisering av målbilden. Syftet är att skapa en, för de fyra kommunerna och 
Region Värmland, sammanhållen organisering av arbetet, med målet att öka nyttan för 
medborgarna, säkerställa kompetensförsörjningen och att genom ett hälsofrämjande 
och förebyggande arbetssätt öka hälsan i befolkningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 81
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 35
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-07
Försöksverksamhet i kommuner och regioner 2022-03-07

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland
Arvika kommun
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Säffle kommun
Årjängs kommun

För åtgärd
-
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§ 72 Redovisning av besvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2022:125

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att följande 11 medborgarförslag är besvarade av 
kommunstyrelsen från 2021-03-01 – 2022-02-28:

 2021-03-31 § 90 Medborgarförslag - iordningställande av lekpark 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom den aktuella lekplatsen 
inte är en allmän lekplats.

 2021-05-31 § 137 Medborgarförslag - cykelbana för barn och unga i 
Charlottenberg Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en 
cykelbana vid vattentornet men ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget om cykelbana, samt vilken plats som vore lämplig och till 
vilken kostnad.

 2021-05-31 § 138 Medborgarförslag - Utveckling av badplatsen 
Kyrkviken vid sjön Hugn Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Vissa av de föreslagna åtgärderna såsom förbättrad nivå på städning och 
grönyteskötsel bedöms kunna ske i ordinarie verksamhet och budget 2021.
- Vissa frågor bör hanteras i den grupp som serviceutskottet bildat för att göra 
en översyn av samtliga fritids- och rekreationsanläggningar. Detta då en del 
av åtgärderna såsom frekvens på sop- och latrintömning innebär 
kostnadsökningar som inte ryms i den av fullmäktige beslutade budgeten.

 2021-05-31 § § 139 Medborgarförslag -Tillgänglighetsanpassade 
aktiviteter i samband med simskola Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
förslaget till att starta en anpassad simskola med vattenaktiviteter för barn 
med funktionsvariationer, samt till att det inom organisationen görs en 
utredning i ärendet.

 2021-06-30 § 159 Medborgarförslag om hundrastgård Kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget eftersom hundrastgård inte är en prioriterad 
kommunal verksamhet.

 2021-09-01 § 179 Svar på medborgarförslag - Att kommunen anslår medel 
till Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel 
Kommunstyrelsen godkänner medborgarförslaget, dock med det tillägget att 
för att kunna tillmötesgå förslaget kommer det att ske i samverkan med 
Fritidsbanken Sverige och Fritidsbanken regionalt. Fritids- och 
kulturavdelningen får i uppdrag att följa upp det nystartade projektet inom 
Fritidsbanken Sverige, för att säkerställa att det kommer att finnas möjlighet 

Comfact Signature Referensnummer: 37366SE



Sida 40 (54)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-27

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

att låna parasportutrustning och fritidshjälpmedel vid olika fritidsaktiviteter 
inom kommunen.

 2021-09-01 § 182 Svar på medborgarförslag: Förslag till placering och 
lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande förslag till placering 
och lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort.

 2021-09-01 § 183 Svar på medborgarförslag - Att kommunen ska 
undersöka möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med 
blinkande lampor vid Adolfsfors skola Kommunstyrelsen beviljar 
medborgarförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att vara behjälpliga i kontakt 
med Trafikverket med syfte att öka säkerheten vid Adolfsfors skola.

 2021-10-25 § 229 Svar på medborgarförslag – kompletterande matarväg 
till Örnvallenområdet Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande 
kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. Samhällsbyggnad fortsätter 
planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

 2021-12-01 § 240 Svar på medborgarförslag - Att kommunen antar som 
standard att ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande 
Kommunstyrelsen beslutar att i samband med en rekrytering av personal till 
sommarsimskolan, i fortsättningen förutom kravet på genomgången 
grundutbildning för simlärare genom Svenska Livräddningssällskapet, även 
erbjuder en fortbildning för simlärare gällande barn i behov av särskilt stöd.

 2022-01-12 § 7 Svar på medborgarförslag - Önskemål att kommunen 
ordnar källsortering i Häljeboda Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i 
uppdrag att förmedla önskemålet från medborgaren till Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) med tanke på att återvinningsstationen avvecklades 
redan 2007. Därmed anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget gällande 
förslag om att kommunen anordnar källsortering i Häljeboda är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen minst en gång 
om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Totalt har 11 
ärenden behandlat i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-06 § 85
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-28

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
-
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§ 73 Beslut från Länstyrelsen i Värmland angående 
ny ersättare för Liberalerna i kommunfullmäktige
Diarienummer: KS/2022:133

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet om ny ersättare för Liberalerna i 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har genomfört en ny sammanräkning för utseende av ny ersättare för 
Liberalerna. Swea Edman (L) utses till ny ersättare från och med 30 mars 2022 till och 
med 14 oktober 2022.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 2022-03-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalavdelningen

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 74 Fyllnadsval av nämndeman till Värmlands 
Tingsrätt
Diarienummer: KS/2022:145

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Erland Erlandsson till nämndeman i Värmlands Tingsrätt 
för perioden till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Då en nämndeman har avsagt sig uppdrag behöver fyllnadsval ske av nämndeman till 
Värmlands tingsrätt. Uppdraget gäller för perioden till och med 2023-12-31.

Beslutsunderlag
Begäran om ersättare för Stefan Grund 2022-03-23

Beslutet skickas till
För kännedom
Erland Erlandsson
Värmlands tingsrätt, enligt instruktion

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 75 Nytt medborgarförslag - Staket eller planterad 
häck mellan Badstugatan och väg 177
Diarienummer: KS/2022:118

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 22 mars ett medborgarförslag där initiativtagaren föreslår att det sätts upp 
ett staket eller att det planteras en häck ut mot väg 177 från badstugatan i Åmotfors. 
Det gäller ett litet grönområde som finns i anslutning till villorna. Det finns två 
barnfamiljer boende på gatan och det upplevs som mycket trafik på vägen och att 
hastighetsgränsen sällan hålls. Initiativtagaren menar att det skulle kännas mycket 
trevligare och säkrare med ett skydd mot vägen. Det önskas också några andra 
säkerhetshöjande åtgärder så barnen i området kan trivas och ägna sig åt olika 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Staket eller planterad häck mellan Badstugatan och väg 177 
2022-03-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 76 Nytt medborgarförslag - Att kommunen står för 
kostnad för grus som behövs för att återställa 
banvallen norr om Vadjungen till ett mer framkomligt 
och tryggare tillstånd
Diarienummer: KS/2022:130

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

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 30 mars ett medborgarförslag där initiativtagaren menar att banvallen som 
går genom Järnskog och vidare till Skillingmark är en ofta utnyttjad ”väg”, dels av de 
som vandrar Pilgrimsleden, dels av allehanda motionärer. De som bor i närheten har 
de senaste åren sett en ökning av framför allt de som vandrar hela eller delar av 
Pilgrimsleden. Många av dessa är äldre personer och initiativtagaren anser att 
kommunen med enkla medel kan underlätta för dessa. Det stora problemet är strax 
norr om badplatsen vid Vadjungen och några hundra meter norrut. Där är banvallen 
delvis avskuren och i allmänhet mycket ojämn.

Initiativtagaren föreslår att kommunen står för det grus som behövs för att återställa 
banvallen till ett mer framkomligt och tryggare tillstånd. De som bor i närheten kan i 
gengäld ställa upp med både maskiner och ideellt arbete för att återställa banvallen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Att kommunen står för kostnad för grus som behövs för att 
återställa banvallen norr om Vadjungen till ett mer framkomligt och tryggare tillstånd 
2022-04-02

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
Samhällsbyggnad

Comfact Signature Referensnummer: 37366SE



Sida 46 (54)

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-27

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 77 Ny motion - Att valfriheten att lämna avfall för 
glesbygd samt sophämtning för sommarstugor ska 
gälla i Eda kommun samt att dessa ska befrias från 
avgifter
Diarienummer: KS/2022:117

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 22 mars en motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna. 
Renhållningen i dagsläget upplevs inte vara anpassad efter människors behov och 
önskemål. Motionären anser att valfriheten att lämna avfall för glesbygden samt 
sophämtning för sommarstugor även ska gälla Eda kommun samt att dessa ska befrias 
från avgifter. Det önskats också besked hur Eda kommun har rätt att ta ut avgift för 
icke utfört arbete. 

Beslutsunderlag
Motion - Att valfriheten att lämna avfall för glesbygd samt sophämtning för 
sommarstugor ska gälla i Eda kommun samt att dessa ska befrias från avgifter 2022-
03-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 78 Granskning av palliativ vård
Diarienummer: KS/2022:139

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsgranskningen gällande palliativ vård 
och lämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Eda kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kom- munrevisorerna i Arvika, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, 
Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng 
genomfört en gemensam granskning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående 
av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. 
Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.

Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna - 
utifrån sina respektive ansvar och uppdrag - har inrättat arbets- och samverkansformer 
samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov 
av palliativ vård och om- sorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit 
om Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, 
uppföljning och intern kontroll säkerställt att det finns rutiner och avtal som syftar till 
en ändamålsenlig palliativ vård respektive omsorg i livets slutskede.

Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och 
sjukvårdsnämnden rekommenderas efter granskningen, utifrån sina respektive 
uppdrag och ansvarsområden, att:

 Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att 
minska risken för att samverkan blir personbunden.

 Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter 
av- seende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, 
eller vid behov.

 Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad 
genom- förs utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga 
verksamheter ge- nom så kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.

 Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att 
säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom 
att säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i 
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verksam- hetsplan och uppföljning i verksamhetsberättelse, 
patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll.

Beslutsunderlag
Revisionsgranskning av palliativ vård 2022-04-08
Slutrapport gällande granskning av palliativ vård 2022-02-03
Helseplan - Eda kommun 2022-02-03 

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna

För åtgärd
-
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§ 79 Granskning av den samordnade 
investeringsprocessen i kommunen
Diarienummer: KS/2022:141

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över revisionsgranskningen av den samordnande 
investeringsprocessen i kommunen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har på revisionernas uppdrag genomfört en granskning den samordnade 
investeringsprocessen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig och effektiv 
process för investeringar vid nybyggnation ur ett kommunövergripande perspektiv. 
Granskningen syftar vidare till att genomlysa ärendeprocessen från upphandling till 
utförande inom investeringsprojekt beslutade under åren 2018–2021.

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns 
flera områden inom den samordnade investeringsprocessen som bör ses över för att 
processen ska kunna bedömas som funktionell. Prioriterade åtgärder för Eda 
kommuns investeringsprocess samt upphandlings- och projektstyrningsorganisation är 
främst behov av strategier för struktur för planering, analys, administrativa riktlinjer 
och beslut.

Efter genomförd granskning rekommenderas kommunen att:

 Utarbeta strukturer för prioritering av investeringar kopplat till 
verksarnhetsbehov och analyser så om underhållsplan, befolkningsprognoser 
och behovsutredningar.

 Genomlysa, revidera, nedteckna och besluta om strukturen för 
lokalförsörjning, kopplat till underhållsplanering och hantering av 
underhållsbehov.

 Överväga periodisering, dvs fördelning av medel över tid, av investeringar i 
exempelvis Strategisk och ekonomisk plan för ökad politisk intern kontroll och 
bättre möjlighet till ekonomisk planering.

 Besluta en konkret standard för beslutsunderlag inför redovisning och beslut i 
nämnd.

 Upprätta och anta en struktur för projektledning med tillhörande mallar för 
exempelvis kalkyler och projektdirektiv med tydliga förutsättningar och 
behov.
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 Upprätta och besluta en rutin för rapportering inför projektstart, under 
projektgenomförande och vid avslutande av projekt. Rutinen kan inkluderas i 
en övergripande projektledningsmodell.

 Utreda behov av skilda krav på beslutsunderlag och uppföljningar mellan 
större och mindre investeringsprojekt.

 Genomföra översyn av delegationsordningar kopplade till olika instansers 
beslutsrätt gällande beloppsnivåer, ärendetyper och beslutanderätt i frågor 
kopplade till investeringsprojekt.

 Formulera och besluta en rutin kring vad som ska redovisas som investeringar.
 Genomlysa, revidera, nedteckna och besluta om strukturen för 

lokalförsörjning, underhålls-planering och hantering av underhållsbehov.

Beslutsunderlag
Granskning av den samordnade investeringsprocessen i kommunen 2022-04-08
Granskning av den samordnade investeringsprocessen 2022-04-04

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisorerna

För åtgärd
-
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§ 80 Ny motion - Prioritera byggande av multiplan i 
Åmotfors
Diarienummer: KS/2022:153

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 22 april en motion till kommunfullmäktige från Kristdemokraterna. 
Motionären menar att det finns beslut om att inreda Gärdeshallen med 
gymnastikredskap och att multiplan ska anläggas vid Gärdeskolan. Motionären vill 
utifrån ett folkhälsoperspektiv prioritera multiplanen då det uppmuntrar till 
spontanidrott både på skoltid och på fritid. 

Beslutsunderlag
Motion - Prioritera byggande av multiplan i Åmotfors 2022-04-22

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 81 Ny motion - Att Eda kommun ser över 
möjligheten att sälja de byggnader man inte har behov 
av
Diarienummer: KS/2022:160

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att Eda kommun är innehavare till byggnader/lokaler runt i 
kommunen där det brister i underhåll och eftersyn. Bristerna i underhåll och eftersyn 
bidrar till att över tid sänka värdet på byggnader/lokalerna och kan ses som betydande 
kapitalförstörelse.

Motionären föreslår att:

 Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader som det inte finns 
behov av.

 Eda kommun vid eventuell försäljning överför vinsten till övriga byggnader i 
kommunens ägo där behov av upprustning föreligger.

Beslutsunderlag
Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader man inte har 
behov av 2022-04-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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§ 82 Ny motion - Att Eda kommun ser över 
möjligheten att omfördela medel för att skyndsamt 
genomföra de åtgärder som bifallits i motioner
Diarienummer: KS/2022:161

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att kommunfullmäktige i Eda har bifallit motioner men att de sedan 
inte har lyfts i budgetberedningen. Brister i detta handhavande bidrar till att 
kostnaderna för genomförande enligt de bifallna motionerna fördyras över tid och till 
och med blir ogenomförbara av kostnadsskäl. 

Motionären föreslår att:

 Eda kommun ser över möjligheten att omfördela medel för att skyndsamt 
genomföra de åtgärder som bifallits i motionerna. 

 Eda kommun säkerställer att framtida motioner som bifalles av 
kommunfullmäktige, och där så krävs, lämnas för vidare handläggning i 
budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att omfördela medel för bifallna 
motioner 2022-04-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
Kommunledningsstaben
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§ 83 Ny motion  - Att Eda kommun omfördelar medel 
för att snabbt genomföra överhängande åtgärder på 
kulturhistoriska byggnader
Diarienummer: KS/2022:162

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att Eda kommun är innehavare till kulturmiljöer innehållande 
byggnader bestående av ett stort kulturhistoriskt värde. Bristande underhåll över tid 
har bidragit till att delar av kulturhistorien börjat förfalla och detta kräver därmed 
omedelbara åtgärder för att vidareföra kommunens brukshistoria till kommande 
generationer.

Motionären föreslår att: 

 Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på byggnaderna.

 Eda kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att långsiktigt underhålla 
byggnader och grönområden.

 Eda kommun undersöker om det finns regionala och statliga stöd underhåll 
och renovering.

Beslutsunderlag
Motion - Att Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på kulturhistoriska byggnader 2022-04-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären

För åtgärd
Samhällsbyggnad
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