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§ 73 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Teknik i 
Väst AB 2020 
Diarienummer: KS/2020:83 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Teknik i Väst AB. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Presentationen innehåller det kommunala ändamålet med verksamheten, viktiga 
händelser under året, ekonomiskt resultat samt de närmsta årens utmaningar. 

Kommunstyrelsen ska senare i årliga beslut pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-02-28 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-04-01 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-05-12 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-09-25 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-10-30 
Styrelseprotokoll Teknik i Väst AB 2020-12-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 

 
 

  



 
Sida 6 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 74 Kommunernas årliga rapportering av 
krisberedskap och civilt försvar 2020 
Diarienummer: KS/2021:92 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Eda kommuns uppföljning av LSO, samt 
sammanfattningen av uppföljning av LEH som skickats in till Länsstyrelsen samt 
MSB avseende år 2020. 

Svaren avser uppföljning av Eda kommuns tillämpning av lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt lagen (2203:778) om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO), ska en årlig uppföljning göras av verksamheterna. 
Uppföljningarna skickas in och sammanställs av Länsstyrelsen i Värmland som 
rapporterar vidare till Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Syftet med uppföljningen är att skapa en översiktlig regional och nationell bild över 
kommunernas verksamhet inom området samt ge stöd till Länsstyrelsen i deras 
fördjupande uppföljningsarbete. 

Uppföljningen utgör även en del av den årliga nationella uppföljning som MSB 
genomför enligt sin instruktion och som rapporteras till Regeringen. Detta för att 
säkerställa att kommunerna får effekt av de tilldelade statliga bidragen för 
krisberedskap och civilt försvar. 

Årets uppföljning innehöll en särskild uppföljning angående hur hanteringen av 
Covid-19 har påverkat kommunens möjlighet att leva upp till överenskommelserna för 
krisberedskap och civilt försvar. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 32 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Eda kommuns årsuppföljning av LSO 2021-02-08 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Räddningschef, Mattias Larsson 
Säkerhetssamordnare, Ida Andersson 

För åtgärd 
- 
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§ 75 Synpunkter på Vattenmyndigheternas samråd 
om vattenförvaltning år 2021-2027 
Diarienummer: KS/2021:109 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till synpunkter och uppdrar plan- och 
fastighetssektionen skicka in dessa till Vattenmyndigheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Eda kommun har möjlighet att yttra sig i Vattenmyndigheternas samråd inför beslut 
om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för år 2021-2027. 
Föreslaget åtgärdsprogram innehåller åtgärder som är juridiskt bindande enligt 
miljöbalken där varje kommun ansvarar att genomföra sina åtgärder. Det är därmed av 
vikt att Eda kommun lämnar synpunkter om åtgärderna inte motsvarar kommunens 
behov för att genomföra dessa. Åtgärderna hittas i beslutsunderlag ”Föreslag till 
åtgärdsprogram 2021–2027” på s. 129–150 och synpunkterna finns samlade i 
beslutsunderlag ”Synpunkter på föreslaget åtgärdsprogram 2021-2027 Eda kommun”. 

Synpunkter lämnas med störst fokus på föreslaget åtgärdsprogram och åtgärderna som 
är riktade till kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 19 
Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Västerhavet 2021 
Synpunkter på föreslaget åtgärdsprogram 2021–2027 Eda kommun 2021-03-03 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Miljö- och byggavdelningen 

För åtgärd 
Josefin Andersson, utredningsingenjör vid Teknik i Väst AB 
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§ 76 Länsgemensam överenskommelse gällande 
hantering av ärenden med våldsutsatta som behöver 
byta bostadskommun 
Diarienummer: KS/2021:120 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner länsgemensam överenskommelse gällande hantering av 
ärenden med våldsutsatta som behöver byta bostadskommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Målgruppen är vuxna personer med eller utan medföljande barn, som är utsatta för 
våld i nära relation och som på grund av detta inte kan bo kvar i sin hemkommun. 
Syftet är primärt att den våldsutsatta får en långsiktig boendelösning så att de kan 
komma vidare i uppbrottsprocessen och möjliggöra sin rätt till ett liv fritt från våld. 
Avsikten är också att en länsgemensam överenskommelse är en mer kostnadseffektiv 
lösning för de enskilda kommunerna i förlängningen. 

Enligt SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 7 kap.1 § ska Socialnämnden erbjuda 
våldsutsatta vuxna och barn insatser på akut, kort och lång sikt med utgångspunkt i 
behovet av skydd, stöd och hjälp. För att säkerställa kravet så har Länsstyrelsen 
Värmland samt kommuner utsedda av IFO chefsgruppen initierat ett samarbete för 
våldsutsatt med eller utan barn. Målet med samarbetet är att en överenskommelse med 
fokus på långsiktiga boendelösningar ska upprättas där minst 10 kommuner vill ingå. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 57 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Underlag för en länsgemensam överenskommelse gällande hantering av 
ärenden med våldsutsatta som behöver byta bostadskommun inom 
Värmlands län med anledning av våld i nära relation. 
Förfrågningsunderlag andra kommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Kommunstyrelsen godkänner länsgemensam 
överenskommelse gällande hantering av ärenden med våldsutsatta som behöver byta 
bostadskommun. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 



 
Sida 10 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd 
Annakarin Norbäck, avdelningschef IFO 

För åtgärd 
- 
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§ 77 Årsredovisning 2020 
Diarienummer: KS/2021:100 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag 
till årsredovisning 2020. 

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

Reservation 

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

Jag reserverar mig mot att ta med kostnaden på 2 340 000 kronor för personalchef 
Jessica Rydströms avgångsvederlag i bokslutet för 2020. Det gör jag av följande 
anledningar: 

1) Överenskommelsen om utköpet skedde 2021-01-18 

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

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

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

Kommunchefen hävdade på allmänna utskottet den 10 december 2020 att 
utköpskostnaden skulle bli 0 (noll) kronor om utskottet beslutade att ge honom 
möjlighet att förhandla om att avskaffa personalchefstjänsten. Att det skulle gå att 
göra så, sa sig kommunchefen vara säker på eftersom han hade rådfrågat flera 
experter. AU beslutade i enlighet med kommunchefens förslag med röstsiffrorna 4-1. 
Endast jag röstade emot. 
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Facken var kallade till förhandling till den 21 december. Men enligt Anders 
Andersson i en artikel i Arvika Nyheter så gick det inte att få ihop. Utan det blir 
troligtvis efter helgerna i stället. Alltså på andra sidan årsskiftet. 

Det var först när kommunchefen kommit till insikt om att avskaffandet av 
personalchefstjänsten var en oframkomlig väg som han den 13 januari 2021 la fram ett 
ärende på allmänna utskottet. AU beslutade då att ge kommunchefen möjligheten att 
avsluta anställningen av personalchef Jessica Rydström. Beslutet togs med 
röstsiffrorna 4-1. Endast jag röstade emot. 

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 21 889 tkr från 2020 till 2021. 
Avskrivningarna har ökat med 1 071 tkr 2020. 

Verksamheternas största avvikelser mot budget 
Det budgeterade resultatet för 2020 var 8 372 tkr. Kommunens resultat på 12 276 tkr 
visar en total positiv avvikelse mot budget på 3 857 tkr. Prognosen efter augusti 
visade på ett plusresultat på 14 872 tkr. 

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

Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -3 902 tkr. Grundskolorna (med 
fritidshem och grundsärskola) redovisar ett underskott på -4 400 tkr. Främsta 
orsakerna till detta är höga personalkostnader gentemot budget. En annan stor 



 
Sida 13 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

negativa post är interkommunal ersättning. Förskolan redovisar ett överskott gentemot 
budget på 800 tkr vilket främst beror på vakanser samt obehörig personal med lägre 
lön på vakanta förskolelärartjänster. Av underskottet kan ca 1 250 tkr härledas till 
utökade kostnader med anledning av pandemin. 

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

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 10 607 tkr. Den största delen av 
överskottet, ca 4 300 tkr kommer från affärsverksamheten inom renhållning, och beror 
på mottagning av större volymer metallhaltig aska och grusmaterial än beräknat. En 
fastighetsförsäljning bidrar till ett överskott hos verksamhetschef. Därtill positiva 
avvikelser även inom kostsektionen och på fastighetssidan. AME/Integration 
redovisar ett litet överskott medan Räddningstjänsten redovisar ett underskott 
gentemot budget på ca 130 tkr. 

Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 39 416 tkr jämfört med 2019 och 
uppgick sammantaget till 547 636 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 334 
185 tkr vilket utgör 61 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Största 
anledning till ökningen här är kopplad till ökade generella statsbidrag med anledning 
av pandemin. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto minskade från 721 (inkl nedskrivningar) tkr 2019 till -2 406 
tkr 2020. Anledningen till minskningen är ett högre kapitaltäckningsbelopp till 
Valfjället Skicenter AB med anledning av mild vinter samt pandemins effekter på 
bokningar. 
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Investeringsredovisning 
Kommunen hade en investeringsnivå på 75 562 tkr 2020. Den budgeterade 
investeringsvolymen var 122 907 tkr inklusive omföringar från 2019.  

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

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

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

Pensionsskuld  
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 1 401 tkr till 30 
088 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat 
med 2 904 tkr till  

186 676 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda kommun under 2018 
överfört medel till en pensionsstiftelse, inga nya överföringar har gjorts under 2020. 

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

Avstämning av 
balanskravet 

2020 2019 

Kommunen   

Årets resultat enligt 
resultaträkning 

12 229 - 2 530 

Avgår: samtliga 
realisationsvinster 

- 2 364 - 303 

Tillägg: realisationsvinster 
enligt undantag 

  



 
Sida 15 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Synnerliga skäl enligt KL 
11 kap, 13 §: 

  

Återkrav Skolverket  1 082 

Justerat resultat 9 912 - 1 751 

Avgår medel till 
resultatutjämningsreserv 

  

Årets balanskravsresultat 9 912 - 1 751 

Justerat resultat från 
föregående år 

- 17 918 - 16 167 

Kvar att återställa - 8 006 - 17 918 

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

Förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel: 

Kod Projekt Budge
t 2020 

Redovisa
t 2020 

Kvar av 
budget 

Äskande 
omförin

g 

1213 ISOLERING HALL 
LUNDEN 

250 126 123,9 123,9 

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

1241 LÅSSYSTEM 
GBYHALLEN 

150 89 61,1 61,1 

1249 TILLGÄNGLIGHETSANP 
GÄRDES 

500 381 118,8 118,8 

1251 FÖRVÄRV FOLKETS 
HUS 

10 000 9 400 600,1 600,1 

1254 AVLOPP HAMMAR N 
MON 

400 0 400,0 400,0 
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1258 UTBYGGNAD 
GUNNARSBYSKOLAN 

14 200 491 13 709,2 13 709,2 

1259 HANDIKAPPANPASSNI
NG 

97 0 97,2 97,2 

1260 SOLSKYDD 
FÖRSKOLOR 

500 101 398,8 398,8 

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

1269 INLÖSEN 3 500 2 854 645,7 645,7 

1270 MARKBÄDD 
HÅLTEBERG 1:0 

100 0 100,0 100,0 

1272 SAMLINGSLOKAL 
TRYGGHETSBO 

2 500 323 2 176,7 2 176,7 

1273 BYTE TAK INDUSTRIH 
STRAND 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1274 TILLBYGGN O TAK 
MOROKULIE 

500 0 500,0 500,0 

1275 LATRINTÖMNING 
MOROKULIEN 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 

1280 OMBYGGNAD REHAB 
ÅMOTFORS 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1286 ENERGIOPTIMERING 1 051 172 879,2 879,2 

1294 TAK O TOALETTER 
KOMMUNHUS 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

1295 NYA BORRHÅL 
HIERNEGÅRDEN 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 

1370 VÄGBELYSNING 142 78 64,8 64,8 

1380 LOKALGATA EDA 
GLASBRUK 

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

1387 BUSSPARKERINGAR 
INDUSTRIG 

500 0 500,0 500,0 
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1388 TRAFIKSÄKH- O ÖVR 
INFRA Å 

316 165 150,9 150,9 

1476 ÅTERST GATA VA-
SANERING 

3 569 3 275 294,4 294,4 

1478 SPILLVATTENLEDN 
NORESUND  

22 7 15,6 15,6 

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

1515 TÄLTHALL LUNDENS 
AVFANL 

650 123 527,1 527,1 

1801 FREDSMONUMENTET 1 193 653 540,4 540,4 

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

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

2020 MOLNBASERAD 
VÄXELLÖSNING 

300 88 211,9 211,9 

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

2038 IAM  200 134 65,6 65,6 

2045 INFÖRANDE OFFICE365 150 0 150,0 150,0 

2046 DIGITALT 
ÄRENDESYSTEM 

400 0 400,0 400,0 

2048 SAN (STORAGE AREA 
NETW) 

1 000 0 1 000,0 1 000,0 

2115 DETALJPLANER 350 0 350,0 350,0 

2116 FÖP 
CHARLOTTENBERG 

250 0 250,0 250,0 

2134 VÅG LUNDEN 200 0 200,0 200,0 

2137 AVFALLSKIOSKER 200 0 200,0 200,0 

2138 FAKTURASYSTEM VA 
AV 

950 200 750,0 750,0 

2139 DIARIESYSTEM 300 0 300,0 300,0 
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2142 INSAMLINGSSYSTEM 
MATAVFAL 

700 0 700,0 700,0 

2653 INTERBOOK 
FRITID/KULTUR 

70 0 70,0 70,0 

2665 EDWISE 100 0 100,0 100,0 

2670 NYTT 
PERSONALSYSTEM 

2 000 0 2 000,0 2 000,0 

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

2736 NYTT ADM SYSTEM 
VOS 

3 850 0 3 850,0 3 850,0 

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

 
Summerat 103 68

5 
57 477 46 208,6 46 912,5 

Beslutsunderlag 

Bokslutsberedningens protokoll 2021-03-04, § 46 
Förslag till årsredovisning 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Årsredovisningens godkännande 

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

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista): Beslut enligt bokslutsberedningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen motvarandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Bertil Börjesons förslag.  

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Bertil Börjesons förslag. 

Nej-röst för Hans Nilssons förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 13 ja-röster för Bertil Börjesons förslag och en nej-röst för Hans Nilssons förslag 
samt en som avstod från att rösta beslutar kommunstyrelsen enligt Bertil Börjesons 
förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annika Hugne (C) X   

Fredrik Karlsson (C) X   

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  X  

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X   

Anders Gustafsson (KD) X   

Patric Carlsson (V) X   

Stefan Nilsson (SD)   X 

Hans-Peter Jessen (S) X   

Jens Ericsson (S) X   

Dan Säterman (S) X   

Birgitta Eklund (S) X   

Odd Westby (S) X   

Hanna Andersson (M) X   

Ola Dahlström (L) X   

Johanna Söderberg (C) X   

Summa Tretton (13) En (1) En (1) 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
februari månad och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Allmänna utskottet 

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

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal) 

Budget till och med februari 5 209 

Redovisning till och med februari 5 681 

Avvikelse till och med februari - 472 

Procent av budget 109,1 % 

Serviceutskottet 

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

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i miljontal) 

Budget till och med februari 4 953 

Redovisning till och med februari 5 594 

Avvikelse till och med februari - 641 

Procent av budget 112,9 % 

Vårdutskottet 

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

Bildningsutskottet 

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

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

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

Vux/SFI 
Svårperiodiserad budget då det är väldigt varierande i hur fakturor inkommer för köp 
av utbildningsplatser. Sannolikt är verkligheten närmare ett nollresultat än den 
positiva avvikelse som ligger nu. 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska 
planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad 
ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter februari 
Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 34 
Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 21 
Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 50 
Bildningsutskottets protokoll 2021-03-05, § 20 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 79 Redovisning av utskottens diskussioner 
gällande god ekonomisk hushållning 
Diarienummer: KS/2020:44 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av diskussioner i utskotten. 

Vårdutskottet 

Vårdutskottet har diskuterat hur utskottet ska arbeta för en god ekonomisk 
hushållning. Diskussionen handlade om följande områden; våld i nära relationer, 
behov av boenden inom LSS kommande fem åren och alternativ till verksamhet i 
nuvarande seniorboenden som idag är svåra att hyra ut. Verksamheten redovisar 
arbetet löpande. 

Bildningsutskottet 

Utskottet vill fördjupa sig i årsredovisningen för 2020 kopplat till ekonomi-och 
verksamhetsmål samt till kvalitetsredovisningen. 

Serviceutskottet 

Serviceutskottet diskuterade de nyskapade grupperna med olika fokus där de ska 
prioritera olika punkter att arbeta med för att få en god ekonomisk hushållning. 
Arbetet är i uppstart. 

Utskottet diskuterade också mängden byggnader där kommunen är fastighetsägare 
samt underhållet av dessa. Det saknas kapital till fastighetsunderhållet och det är 
bekymmersamt. Driften av byggnader är också en stor kostnad. Inte endast där 
investeringar ska göras utan också energiförbrukning i största allmänhet. 
Serviceutskottet bjuder in energiansvarig vid Eda Bostads AB. Syftet är att utskottet 
ska få mer kännedom om energi och minskad energiförbrukning. 

Allmänna utskottet 

Kommunstyrelsens ordförande skickade ut till en skrivelse till respektive utskott där 
frågor framkommer gällande god ekonomisk hushållning för 2021 och för framtiden. I 
allmänna utskottet lyfts framöver ett område per sammanträde. Vid senaste 
sammanträdet diskuteras vad som bör utredas särskilt till budgetberedningen för att få 
en god ekonomisk hushållning. 

Utskottet diskuterar utbyggnation av skolor, elevunderlag och köer till särskilda 
boenden. Det önskas en ungefärlig kalkyl gällande kostnader som minskas i och med 
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byggnationen av utökat demensboende. Den stängda gränsen diskuteras också, och 
hur problematiken kommer påverka verksamheter så som arbetsmarknadsenheten 
samt individ- och familjeomsorgen. 

Ordförande uppmanade utskottet att hålla diskussionen levande och komma med 
inspel för att åstadkomma ett gott budgetarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet ” Budget- och verksamhetsplanering 2021–2023 samt Strategisk plan” ska 
från och med hösten 2020 vara en stående punkt på dagordningen i alla utskotten. 

I revisorernas redogörelse 2019 står följande: 

”I vårt arbete med att bedöma de finansiella och verksamhetsmässiga målen och 
riktlinjerna har vårt uppdrag begränsats till att omfatta en bedömning av finansiella 
mål, mot bakgrund av att kommunfullmäktige inte fastställt några 
verksamhetsmässiga mål med tydlig anknytning till god ekonomisk hushållning för 
2019.” 

Frågorna som bör diskuteras är därför, men bakgrund till revisorernas uttalade: 

- Hur ska vi arbeta för en god ekonomisk hushållning för året 2021? 
- Hur ska vi arbeta för en god ekonomisk hushållning i framtiden? 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 35 
Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 20 
Frågor till utskotten gällande god ekonomisk hushållning 2020-12-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 80 Uppföljning Internkontrollplan 2020 - vård och 
stöd 
Diarienummer: KS/2020:4 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020 för vård och 
stöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente avseende arbetet med internkontroll 
där kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild plan för granskning. Verksamheten 
vård och stöds Internkontroll för 2020 har varit genomförandeplaner och MCSS. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 56 
Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd 
Anna-Lena Bryntesson, MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Britta Hedèn, SAS socialt ansvarig samordnare 

För åtgärd 
- 
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§ 81 Internkontrollplan 2021 
Diarienummer: KS/2021:1 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till internkontroll 2021 för kommunledningsstaben, 
samhällsbyggnad samt vård och stöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens verksamhet 
vid utskottens och styrelsens sammanträden. 

Internkontrollplanen används för uppföljning av särskilt utpekade viktiga områden 
och risk- och väsentlighetsanalys redovisas vid utskottets sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2020-12-09, § 148 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-12-02 
Serviceutskottets protokoll 2020-12-10, § 115 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 55 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Verksamhetschefer  
Kommunchef 
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§ 82 Förslag till tillfälliga lokaler från höstterminens 
start 2021 i avvaktan på permanent utbyggnad av 
Gunnarsbyskolan 
Diarienummer: KS/2021:103 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återemitteras till förvaltningen för att lämna kostnader för billigare alternativ 
till den tillfälliga lösningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevantalet på Gunnarsbyskolan kommer successivt att öka med ca 100 elever de 
kommande fem åren. Samtidigt är lokalerna redan i dagsläget så trånga att man inte 
har tillräcklig plats för exempelvis personalarbetsrum och elevuppehållsrum. Kök och 
matsal är överutnyttjade, och skolbiliotekets lokaler har tagits i anspråk till extra 
matsal.  

Den utsedda styrgruppen för Gunnarsbyskolan arbetar med att ta fram förslag på en 
långsiktig lösning i samarbete med verksamhetens projektgrupp. Då detta arbete ännu 
inte är klart, behöver behoven inför höstterminen 2021 lösas temporärt. Här finns – 
p.g.a. ökning av elevantal - ett omedelbart behov av ytterligare två klassrum (inkl 
kringutrymmen) höstterminen 2021, och ytterligare två klassrum från höstterminen 
2022.  

För att möjliggöra olika långsiktiga lösningar föreslås därför en investering i en 
isolerad grund samt hyra av moduler med fyra klassrum (inkl kringutrymmen). Dessa 
moduler är möjliga att köpa i ett senare skede.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans-Peter Jessen (S): Ärendet återemitteras till förvaltningen för att lämna kostnader 
för billigare alternativ till den tillfälliga lösningen. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Exempel på modullösning – tillfällig modul 
Elevprognos. 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Bildningsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

För åtgärd 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 83 Redovisning av utredning samt förslag gällande 
nyttjande av fastigheten Kopparen 11 (f.d. förskolan 
Pillret) 
Diarienummer: KS/2021:104 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nyttja fastigheten Kopparen 11 till förskoleexpedition 
samt särskild undervisningsgrupp för grundskolan enligt bilagd utredning, samt att för 
detta ändamål avsätta investeringsmedel motsvarande 3,1 milj kr för 2021. 

Reservation 

Hans Nilsson (Hela Edas Lista) och Anders Gustafsson (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Patric Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Bildning bör 
se på alternativa lösningar att ha verksamheten i. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan förskolan Pillret avvecklades i fastigheten Kopparen 11 under 2020, har 
förskoleexpeditionen flyttat in i provisoriska lokaler då tidigare kontorslokaler i 
Folkets Hus skulle användas till andra kommunala verksamheter. Under processen har 
förslag utarbetats från verksamheten att bygga om/anpassa del av före detta Pillret till 
permanenta kontorslokaler för förskoleexpeditionen, samt att använda den återstående 
delen på övre plan till lokal för en särskild undervisningsgrupp för grundskolan. Även 
behovet av en fritidsgård i Charlottenberg har diskuterats, vilket, om så beslutas, 
skulle kunna inrymmas i fastighetens källarvåning. Fastigheten behöver en allmän 
upprustning gällande fönsterbyte, målning/mattläggning, renovering av pentry, ny 
RWC, justering av ventilation med mera samt att de tilltänkta lokalerna för 
förskoleexpeditionen behöver anpassas till kontorsverksamhet och tillhörande 
personalutrymmen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patric Carlsson (V) med bifall av Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Bildning behöver se 
på alternativa lokaler för den planerade verksamheten vid fd Pillret. Konsekvenser av 
detta är att låta en mäklare se på möjligheten att försälja fastigheten. 

Hanna Andersson (M): Beslut enligt bildningsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärende ska avgöras idag eller senare och finner att 
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.  

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för avgörande senare (återremiss). 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för avgörande idag och 4 nej-röster för avgörande senare (återremiss) 
beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag i enlighet med 
bildningsutskottets förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Annika Hugne (C) X  

Sylvia Jonasson (C) X  

Hans Nilsson (Hela Edas Lista)  X 

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) X  

Anders Gustafsson (KD)  X 

Patric Carlsson (V)  X 

Stefan Nilsson (SD)  X 

Hans-Peter Jessen (S) X  

Jens Ericsson (S) X  

Dan Säterman (S) X  

Birgitta Eklund (S) X  

Odd Westby (S) X  

Hanna Andersson (M) X  

Ola Dahlström (L) X  

Johanna Söderberg (C) X  

Summa Elva(11) Fyra (4) 
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Beslutsunderlag 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-02-26 samt utredning 2021-02-25 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Lasse Sjöberg, kultur och fritidsenheten 

För åtgärd 
Rektorer i förskola och grundskola 
Thomas Johansson, intendent 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 84 Förslag angående fritidsgårdslokal i 
Charlottenberg 
Diarienummer: KS/2021:104 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att de föreslagna källarlokalerna i Kopparen 11 (före 
detta förskolan Pillret), inte är ändamålsenliga för den planerade 
fritidsgårdsverksamheten och därmed inte aktuella för fritids- och kulturavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan ett flertal år tillbaka har fritids- och kulturavdelningen sökt efter lokaler för sin 
fritidsgårdsverksamhet. Under hösten 2020 fanns ett förslag till lokaler för en sådan 
verksamhet i före detta förskolan Pillrets lokaler i plan 1. I byggnaden har skolan 
sedan en tid tillbaka ett antal kontorslokaler för rektorerna inom förskolan. 

I början av året har dock skolan framfört önskemål om att de behöver de resterande 
lokalerna i plan 1 för sin verksamhet. 

En konsekvens av detta är fritids- och kulturavdelningen inte får tillgång till de tänkta 
lokalerna, utan istället har det kommit förslag om att få nyttja en del av källarlokalerna 
i byggnaden. Dessa är dock inte ändamålsenliga för den planerade 
fritidsgårdsverksamheten och därför innebär det att avdelningen får söka vidare efter 
andra lokaler för sin fritidsgårdsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 30 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Fritids- och kulturchefen 

För åtgärd 
- 
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§ 85 Skolorganisation 
Diarienummer: KS/2018:176 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter presentation 2018-12-05 i kommunstyrelsen av den av kommunen beställda 
skolutredningen, har Bildningsutskottet 2019-02-11 fattat beslut om att uppdra åt 
verksamhetsansvariga att göra kostnadsberäkningar på två alternativa framtida 
skolorganisationer för grundskolan i Eda kommun. Det ena alternativet som nedan 
benämns ”Alternativ 1” är liktydigt med ”alternativ 1” i skolutredningen, PWC 
(alternativ 2 och 3 enligt skolutredningen ingick inte i beräkningsuppdraget). Det 
andra alternativet benämns nedan som ”Alternativ 4”, och beskrivs som nuvarande 
organisation med tillägget att eleverna i Adolfsfors skola ”stannar kvar” ytterligare ett 
år (åk 6) innan de börjar på Hierneskolan i åk 7.     

Beskrivning av ärendet 

Utgångspunkten från förvaltningen har varit att:  

- Beräkningarna ska vara långsiktiga, därav beskrivs nedan de ekonomiska 
konsekvenserna för läsåret 2023/2024.  

- Beräkningarna ska vara jämförbara kvalitetsmässigt mellan de två alternativen. 
Därför har justeringar/kompensationer gjorts gällande vissa poster nedan för 
att uppnå samma kvalitetsnivå. I summeringen av driftkostnader nedan, är 
därför alternativen A, B och C jämförbara kvalitetsmässigt mellan alternativ 1 
och 4, där alternativ A har högst kvalitetsambition.  

- Efter fattat beslut bedöms nödvändiga ombyggnader och arbete med 
omorganisation ta ett läsår att genomföra, innan den nya organisationen kan tas 
i bruk. Detta betyder att en ny skolorganisation kan tas i bruk tidigast läsåret 
2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 (uppgifter ur ekonomisystem, elevprognos, 
kostnadsuppgifter från föreningen KUPP samt från Värmlandstrafik) 
PM Utökade skollokaler (Samhällsbyggnad) 2019-03-28 
Skolutredning (PWC) 2018-12-05 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Rektorer med flera (Bildnings ledningsgrupp) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Föreningen KUPP 
Avdelningen för Vård och stöd 
Fackliga organisationer 

För åtgärd 
kommunstyrelsen 
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§ 86 Patientsäkerhetsberättelsen 2020 - elevhälsan 
Diarienummer: KS/2021:102 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan ska varje år upprättas och godkännas av 
ansvarigt politiskt organ, där kraven på god vård i Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
upprätthålls. 

Denna ska redovisas för vårdutskottet efter avslutat verksamhetsår/kalenderår, för att 
därefter godkännas av kommunstyrelsen. 

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska 
användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets protokoll 2021-03-05, § 22 
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-02-26 
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Lena Persson, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Helena Persson, utvecklingsledare 
 
För kännedom 
- 
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§ 87 Patientsäkerhetsberättelse 2020 - vård och stöd 
Diarienummer: KS/2021:107 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. 

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 54 
Vård- och stöds tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Anna-Lena Bryntesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Malin Eklund, verksamhetschef vård och stöd 

För åtgärd 
- 
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§ 88 Kvalitetsberättelse 2020 - vård och stöd 
Diarienummer: KS/2021:112 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Kvalitetsberättelse 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete så bör den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Föreskriften förespråkar att verksamheten bör upprätta en kvalitetsberättelse som ska 
vara klar 1 mars årligen. Av kvalitetsberättelsen bör det framgå hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat 
som har uppnåtts. Det är första gången som en kvalitetsberättelse görs i Eda kommun. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokoll 2021-03-09, § 53 
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Kvalitetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Malin Eklund, verksamhetschef 
Britta Hedèn, SAS socialt ansvarig samordnare 

För åtgärd 
- 
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§ 89 Synpunkter på Region Värmlands samråd inför 
revidering av regional länstransportplan 
Diarienummer: KS/2021:95 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till synpunkter och uppdrar att plan- 
och fastighetssektionen skickar in dessa till Region Värmland.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Värmland ska ta fram en regional länstransportplan för Värmlands län. 
Länstransportplanen ska omfatta investeringar och åtgärder på statlig infrastruktur, 
anläggningar som kan beviljas statlig medfinansiering och andra anläggningar som 
inte är statligt medfinansierade men har betydelse för det regionala transportsystemet 
samt åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och valet av transportsätt. 

Plan- och fastighetssektionen har i samarbete med Teknik i Väst AB utarbetat svar 
utifrån det samrådsunderlag Region Värmland skickade ut till kommunen. 
Synpunkterna berör bland annat den föreslagna modellen för fördelning av 
ekonomiska medel samt vilka brister och åtgärder som kommunen ser gällande den 
statliga infrastrukturen såsom Riksväg 61. 

Beslutsunderlag 

Plan- och fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Samrådsunderlag- revidering av länstransportplan för Värmland 2022-2033/37 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
 

För åtgärd 
Samhällsplaneraren 
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§ 90 Medborgarförslag - iordningställande av lekpark 
Diarienummer: KS/2021:17 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom den aktuella lekplatsen inte är 
en allmän lekplats. 

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

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen öppnar staketet 
vid före detta förskolan Lyktan så att lekplatsen och grillplatsen där kan nyttjas av 
allmänheten. I förslaget nämns också att kommunen behöver se över 
grillmöjligheterna vid lekplatserna i Charlottenberg tex vid Mariagatan. De lekplatser 
med grillplatser runt vattentornet används flitigt nu i dessa corona tider. Men vid 
grillplatserna finns bara möjlighet för ett sällskap att grilla. 

Lekplatsen vid tidigare förskolan Lyktan är ingen allmän lekplats utan tillhör skolans 
verksamhet. Det är i dagsläget inte fastställt vad fastigheten kommer att användas till. 
Om ingen barnverksamhet bedrivs kommer lekutrustningen att flyttas till andra 
förskolor och en allmän grillplats är inte lämplig att ha på den aktuella tomten. Tre 
grillplatser för allmänheten finns centralt, tre grillplatser finns också i Tallmon. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokoll 2021-03-11, § 24 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-01-27 
Medborgarförslag om iordningställande av lekpark 2020-12-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Förslagsställaren 
Carina Wilke, utredare 

För åtgärd 
- 
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§ 91 Redovisning av kommunal samverkan 2021 
Diarienummer: KS/2021:82 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 
kommunal samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

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

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Kommunchefen 

För åtgärd 
- 

 

  



 
Sida 41 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Revidering av "Riktlinjer för kommunens bilar 
och alkolås" 
Diarienummer: KS/2021:59 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar revidering av ”Riktlinjer för kommunens bilar och alkolås” 
som ersätter tidigare dokument beslutad av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 177. 

Sammanfattning av ärendet 

Den senaste revideringen av ”Riktlinjer för kommunens bilar och alkolås” gjordes av 
kommunstyrelsen 2017. Med hänsyn till att det i vissa fall är lämpligt att bruka fordon 
utan alkolås behöver styrdokumentet revideras så det framgår vem som fattar beslut 
om avsteg. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 43 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-03 
Riktlinjer för kommunens bilar och alkolås 2017-11-27 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Fordonssamordare 

För åtgärd 
- 
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§ 93 Revidering av styrdokumentet - Kommunalt 
partistöd 
Diarienummer: KS/2021:98 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anta reviderat förslag till 
styrdokument för kommunalt partistöd. Detta innebär att tidigare dokument reviderad 
av kommunfullmäktige 2020-05-13, §70 ersätts. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2021-03-08, § 40 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-02-26 
Förslag till styrdokument - Kommunalt partistöd 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige 

För åtgärd 
Kommunsekreteraren 
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§ 94 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:140 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-03-31. 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 

Ordförandebeslut JS 2021-03-05 nyttjanderättsavtal, del av fastigheten Åmotfors 2:65 

Beslut i allmänna utskottet 

2021-03-08 

§ 33 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för året 2020 (SAM)  
§ 44 Förslag från Företagarna om tillfälligt slopade tillsynsavgifter 

Beslut inom kommunledningsstaben 

Tf personalchef ALS beslut 2021-01-25—2021-03-19 om löneplacering utom 
lönespann 

Beslut i bildningsutskottet 

2021-03-05 

Inga delegationsbeslut att redovisa  

Beslut inom verksamhetsområde bildning 

Rektor HL beslut om plats i fritidshem 2021-02-01--2021-02-28  

Skolchef IE beslut 2021-02-24--2021-03-16 om beviljande av skolgång i annan 
kommun samt skolskjuts utöver fastställd norm 

Beslut i serviceutskottet 

2021-03-11 

§ 27 Beslut om planbesked för upphävande av del av detaljplan för Åmotfors 2:65 
m.fl.  
§ 28 Beslut om planbesked för detaljplan vid Noresund, fastigheterna Skarbol 1:77 
och del av Skarbol 1:2 
§ 29 Lokal trafikföreskrift vid Hökedalsvägen 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 



 
Sida 44 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Integrationssamordnare AV beslut 2021-02-21--2021-03-30 om ekonomiskt bistånd 
samt länskort  

Fritids- och kulturchef LS beslut om driftsbidrag och nolltaxebidrag 2021-02-03--
2021-03-18 

Utredare/beställare CW beslut 2021-03-01 om yttrande om bred transport 

GIS-ingenjör MJ beslut 2021-02-02--2021-03-16 om adressättning 

Kultursamordnare ACR beslut 2021-02-23--2021-03-09 om driftsbidrag 

Beslut i vårdutskottet 

2021-03-02 

§ 36 Begäran om prövningstillstånd avseende dom nr 4444-20 
§ 37 Omplaceringsbeslut enligt LVU §11 
§ 38 Placeringsbeslut enligt 11§ LVU 
§ 39 Medgivande familjehem SoL 6 kap 6§ 

2021-03-09 

§ 40 Övervägande av vård vid placering i enlighet med 13§ LVU 
§ 41 Övervägande av vård vid placering i enlighet med 13§ LVU 
§ 42 Övervägande av vård vid placering i enlighet med 13§ LVU 
§ 43 Ansökan om fortsatt placering på stödboende i enlighet med 4 kap 1§ SoL 
§ 44 Ansökan om särskilt boende i enlighet med 4 kap 1§ SoL 
§ 45 Ansökan om avgiftning och efterföljande vård och behandling på HVB i enlighet 
med 4 kap 1§ SoL 
§ 47 Ansökan om förlängd insats på skyddat boende i enlighet med 4 kap 1§ SoL 
§ 48 Ansökan om förlängd insats på skyddat boende i enlighet med 4 kap 1§ SoL 

2021-03-23 

§ 58 Överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande vård enligt §1 och §2 LVU 
§ 59 Överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande vård enligt §1 och §2 LVU 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

Biståndshandläggare AJ beslut 2021-02-25--2021-03-17 om dagaktivering, hemtjänst, 
matdistribution, korttidsplats, avlösning och särskilt boende 

Biståndsbedömare CL beslut 2021-03-15--2021-03-18 om hemtjänst 

Avgiftshandläggare AJ beslut 2021-02-01--2021-02-28 om avgifter hemtjänst, 
demensboende och ålderdomshem 
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Biståndshandläggare ALBF beslut 2021-02-24--2021-03-15 om korttidsplats, 
hemtjänst, matdistribution, larm och dagaktivering 

Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-02-01--202-02-28 om avgifter hemtjänst och 
ålderdomshem 

Verksamhetschef ME beslut 2020-12-01—2020-12-31 om nedskrivningar och 
avskrivningar av skulder 

Socialsekreterarnas beslut 2021-02-01 - 2021-02-28 om boende vuxna, 
försörjningsstöd, familjebehandlare, utredningar 11:1 SoL, primärvårdsbehandling 4:1 
SoL, särskilda vårdkostnader, Vuxna Individuellt behovsprövad öppenvård SoL 4:1 
och HVB placeringar. 

Extern delegation genom avtalssamverkan 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner 
enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Beslut som är fattade 
med stöd av delegation skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 
inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att 
återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. 
Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 46 (48) 

 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Meddelanden 
Diarienummer: KS/2021:141 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden som inkommit under 
perioden 2021-03-01—2021-03-22: 

 Protokoll styrelsesammanträde Eda Energi AB 2020-12-16 

 Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2021-03-03 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 96 Information från verksamheten 
Diarienummer:  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen informerar om: 

 Rapport från Svenskt näringsliv om gränshandeln Sverige-Norge 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 97 Begäran om tilläggsanslag till Projekt Mötesplats 
Fredsplatsen Morokulien 4.0 
Diarienummer: KS/2018:3 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå tilläggsanslag till Projekt 
Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 med 1 500 tkr. 

Beslutet gäller under förutsättning att Eidskog kommune fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

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

För åtgärd 
Informationschef 

 

 


