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§ 150 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda 

Bostads AB 

Diarienummer: KS/2020:80 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Eda Bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 

aktiebolag besöker Eda Energi AB kommunstyrelsens sammanträde. Vd:n redovisar 

de nya suppleanterna som nu ingår i styrelsen, personalorganisationen samt statistik 

över olika fastigheter. 

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 

Årsredovisning Eda Bostads 2020 

Revisionsberättelse Eda Bostads 2020 

Lekmannarevisorns granskningsrapport 2020 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-01 § 203 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-09-23 

Bolagsstämma Eda Bostads AB 2020-05-27 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-05-27 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-03-04 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-01-23  

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
- 
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§ 151 Kommunstyrelsens prövning av Eda Bostads 
AB:s verksamhet 2020 

Diarienummer: KS/2020:80 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Eda Bostads AB 

under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att notera 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 

skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

• Övriga nämnders verksamhet   

• Verksamhet enligt avtalssamverkan   

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift 

att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Årsredovisning Eda Bostads 2020 

Revisionsberättelse Eda Bostads 2020 
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Lekmannarevisorns granskningsrapport 2020 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-01 § 203 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-09-23 

Bolagsstämma Eda Bostads AB 2020-05-27 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-05-27 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-03-04 

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB 2020-01-23 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Eda Bostads AB 

För åtgärd 
- 
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§ 152 Kommunstyrelsens prövning av Eda Energi AB:s 
verksamhet 2020 

Diarienummer: KS/2020:81 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB under 

2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att notera 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 

skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

• Övriga nämnders verksamhet   

• Verksamhet enligt avtalssamverkan   

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift 

att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Årsredovisning Eda Energi AB 2020 

Revisionsrapport för Eda Energi AB 2020 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-05 § 101 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-12-16 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-11-30 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-29 § 151 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-10-05 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-09-17 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-08-26 

Bolagsstämma Eda Energi AB 2020-05-28 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-05-28 

Sammanträdesprotokoll Eda Energi AB 2020-03-16 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Eda Energi AB 

För åtgärd 
- 
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§ 153 Kommunstyrelsens prövning av Valfjället 
Skicenter AB:s verksamhet 2020 

Diarienummer: KS/2020:82 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Valfjällets 

Skicenter AB under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 

skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

• Övriga nämnders verksamhet   

• Verksamhet enligt avtalssamverkan   

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift 

att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Årsredovisning Valfjället Skicenter AB 2020 inkl. revisionsberättelse 

Granskningsrapport Valfjället Skicenter AB 2020 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-31 § 126 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-13 § 2 

Sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB 2020-11-26 

Bolagsstämma Valfjället Skicenter AB 2020-06-26 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Valfjället Skicenter AB 

För åtgärd 
- 
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§ 154 Kommunstyrelsens prövning av Teknik i Väst 
AB:s verksamhet 2020 

Diarienummer: KS/2020:83 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Teknik i Väst AB 

under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna   

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att notera 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styrdokument, som uppdaterades m.h.t. den nya kommunallagen 

skall alla bolag granskas om verksamheten varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:   

Bolagens verksamhet 

• Övriga nämnders verksamhet   

• Verksamhet enligt avtalssamverkan   

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och förvaltningen samt de kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över. Reglerna för prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

finns i kommunallagen kap 6, 9-10 §§.   

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift 

att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

I Eda kommun regleras detta i:  

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt beslutat av 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 § 16 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Granskningsrapport Teknik i Väst AB 2020 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 60 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 73 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-12-11 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-03 § 181 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-10-30 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-09-25 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-05-12 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-04-01 

Sammanträdesprotokoll Teknik i Väst AB 2020-02-28 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Teknik i Väst AB 

För åtgärd 
- 
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§ 155 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt 
diskussion om god ekonomisk hushållning 

Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter maj 

månad 2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Vårdutskottet 
Vårdutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter maj 2021. 

Vårdutskottet har även fortsatt sina diskussioner om god ekonomisk hushållning 

genom följande inslag: 

Vårdutskottet har tagit del av följande granskningar. 

• Uppföljning gällande budgetöverskridande på särskilda boenden och 

korttidsboende 

• Uppföljning gällande budgetöverskridande på LSS-verksamheten 

• Uppföljning av bemanningscentral och pool 

På uppdrag av vårdutskottet har konsult May Hansson gjort en uppföljning gällande 

budgetöverskridande efter årets första fyra månader inom säbo, korttid, LSS samt 

bemanningscentral och pool. Utredningen innehåller även förslag på åtgärder på kort 

och lång sikt. 

Vårdutskottet önskade på sammanträdet ett förslag till beslut, gällande biståndsbeslut 

på Säbo, till nästa sammanträde, den 17 augusti. 

Ekonom Kerstin Hallgren redovisade placeringar, försörjningsstöd och ekonomisk 

uppföljning efter maj 2021. 

Placeringar inom socialpsykiatri 3, våld 3, missbruk 1, barn/unga 4, familjehem/barn 

16. Placeringar inom LSS: elevhem 4, externt gruppboende 1, socialpsykiatri 1. 

Nuvarande läge på särskilt boende, Petersborg 16 belagda platser, demensenheten 27, 

Älvgården nedre 16, Älvgården övre 13 och Hiernegården 21. 

Nuvarande läge på seniorboende, Charlottenberg 22 belagda platser, Åmotfors 16 och 

Koppom 11. 

Nuvarande läge inom LSS, Måsvägen 6, Svanen 3, Åsen 5 och Vargen 7 belagda 

platser. 

Utbetalt försörjningsstöd i maj: 583 000 kronor 
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Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen, till och med maj, visar en negativ 

avvikelse på 4 339 000 kronor totalt. Prognosen efter maj visar ett underskott på 

7 300 000 kronor, sedan tillkommer Statsbidrag med 4 200 000 kronor och 

Heltidsresan med 500 000 kronor så totalt visar prognosen ett underskott på 2 600 000 

kronor. 

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt 

diskuterat god ekonomisk hushållning. Det är en liten negativ avvikelse för maj 

månad som beror på att de tidigare eftersläpande fakturorna, gällande interkommunal 

ersättning, nu har betalats. Det finns även en positiv avvikelse gällande 

vuxenutbildningen, detta beror på att det inväntar fler fakturor. Prognosen som gjordes 

efter mars pekar på ett underskott på 1 000 000 kronor, vilket verkar hålla i sig om 

inga stora förändringar sker. 

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

maj månad 2021. Kommunledningsstabens ekonomi har efter de första fem 

månaderna under 2021 ett överskott på 755 000 kronor. Detta beror på en för 

närvarande ganska slimmad organisation.  

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i tusental)  
Budget till och med maj 1  5 060  

Redovisning till och med maj  14 305  

Avvikelse till och med maj  755  

Procent av budget   95,0 %  

 

Ekonomiavdelningens verksamhet fungerar bra trots att arbetsbördan är något ojämnt 

fördelad under året. I samband med årsbokslut, delbokslut, rapportering och prognoser 

krävs större arbetsinsatser som avlöses av lugnare perioder. Man upplever en minskad 

sårbarhet i samband med sjukdom och semestrar då man har fått tillgång till bättre 

hjälpmedel, men också har organiserat verksamheten så att de anställda kan gå in och 

ersätta varandra vid planerad eller oplanerad frånvaro. 

Serviceutskottet 
Serviceutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen samt 

diskussion om god ekonomisk hushållning. Serviceutskottet har också tagit del av 

redovisning av Avslutade investeringsprojekt 2020, Verksamhetsplan 2020–2022 samt 

Investeringar - 10-årsprognos 2022–2031 från Teknik i Väst AB. 
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Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i tusental)  
Budget till och med maj   25 961  

Redovisning till och med maj  23 442  

Avvikelse till och med maj  2 519  

Procent av budget   90,3 % 

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 

Ekonomisk uppföljning vård och stöd till och med maj 2021 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-06-15 § 121 

Ekonomisk uppföljning vård och stöd, maj 2021 

Ekonomiuppföljning per slag, vård och stöd, maj 2021 

Försörjningsstöd vård och stöd, maj 2021 

Ekonomisk redovisning, vård och stöd, maj 2021 

Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning säbo 2021-03-27 

Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning LSS 2021-06-07 

Vård och stöds tjänsteskrivelse, gällande uppföljning bemanningscentral och pool 

2021-06-05 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-06-09 § 40 

Ekonomisk uppföljning för maj 2021, bildning 2021-06-02 

Kommentarer till ekonomisk uppföljning, maj 2021, bildning 2021-06-02 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 82 

Redovisning – kommunledningsstaben maj 2021-06-07 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 58 

Redovisning Samhällsbyggnad till och med 31 maj 2021  

Teknik i Väst AB - Investeringsuppföljning 2020  

Teknik i Väst AB - Verksamhetsplan 2020-2022  

Teknik i Väst AB - Investeringar, 10-årsprognos - 2022-2031 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 

 

  



 

Sida 17 (41) 

 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-30 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 156 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige ta del av 

myndighetsnämndens ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 2021-05-20. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöchefen informerar om de ekonomiska siffrorna och prognos för 2021 

efter 2021-05-20. Prognosen efter maj ligger på 51%, riktvärdet är 42%. Budgeterad 

intäkt för Byggsidan var ett medskick från tidigare organisation och motsvarar 850 

000 kronor. Samtliga uppmärksammades redan vid starten 2020 på att det var högt 

räknat, vilket också visade sig i bokslutet för 2020 där intäkterna var cirka 700 000 

kronor. Om 2021 ser ungefär likadant ut så ligger avdelningen 150 000 kronor back 

redan vid årets början. Till detta kommer uteblivna tillsynsavgifter på grund av beslut 

om att ej ta ut avgifterna för alkoholtillsynen 2021, vilka motsvarar cirka 140 000 

kronor.  

Dessutom kan man generellt sett anta att tillsynsavgifterna kommer att ligga något 

lägre 2021 på grund av Corona, vilket kan reducera intäkterna med 5 till 10% vilket 

motsvarar ytterligare 100 000 - 200 000 kronor. Totalt sett blir det ett underskott på 

cirka 390 000 - 490 000 kronor 2021. Bygg- och miljöchefen redovisar också 

avdelningens verksamhetsuppföljning och informerar bland annat om följande; 

Miljöskydd  
Man har mottagit en anmälan om miljöfarlig verksamhet angående användning av 

avfall för anläggningsändamål. 

Avlopp 
Tre nya tillstånd för avlopp har utfärdats. 

Hälsoskydd  

• Klagomål har inkommit på en vit älg i Charlottenberg  

• Klagomål angående skällande hundar  

• Klagomål rörande inomhusmiljö i hyreslägenhet. 

• Det har skickats ut kontrollkvitton och förelägganden gällande yrkesmässig 

hygienisk verksamhet.  

• En granskning av systemtillsyn Vård och Stöd har påbörjats. 
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Livsmedel  

• De flesta skrivbordskontroller har kommit in.  

• RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har inkommit med en rapport 

om att det har hittats ochratoxin i knäckebröd.  

• Avregistrering av två verksamheter.  

• Registrering samt underlag för registrering av tre verksamheter har inkommit; 

en pizzeria, en livsmedelsbutik och en sushirestaurang.  

• Kontakt har tagits med ansvarig för oregistrerad livsmedelsanläggning.  

• Information har getts om faro-analys enligt HACCP-princip 1 från Teknik i 

Väst AB angående vattenverket i Åmotfors. 

Alkoholtillsyn och Folköl  

• Riktlinjer och delegationsordning antogs i KLU 3 maj (Arvika kommun).  

• Den inre tillsynen är i stort sett klar. En mall för skrivbordstillsyn har 

påbörjats.  

• Det finns flera pågående ärenden gällande serveringstillstånd  

• Kontrollrapporter har skrivits för tillsyn av stängning av restauranger i Eda.  

• Två kunskapsprov har gjorts under maj månad.  

• Alkoholhandläggarträff och seminarium om regeringens förslag till ny 

ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) via 

Miljösamverkan och möte i MBL-gruppen (medborgarlöften i Arvika) 

Tobak och E-cigaretter  

• Riktlinjer och delegationsordning antogs i KLU 3 maj (Arvika kommun).  

• En livsmedelsbutik har inkommit med anmälan om försäljning av folköl och e-

cigaretter.  

• Det har börjats gå igenom egenkontrollprogrammen.  

• Handläggning pågår av ändring i ledning för två livsmedelsbutiker. 

Bygglov och Tillsyn 

• Slutsamråd för modulerna vid förskolan Uttern närmar sig, datum är bokat.  

• Ansökan har behandlats angående strandskyddsdispens för fritidshus. 

Bygglovet går ut och tidigare beviljad strandskyddsdispens är förverkad.  

• Det har inkommit en ansökan om nytt bygglov för fritidshus där tidigare 

bygglov gått ut.  

• Bygganmälan för tillbyggnad av garage, oklara tomtgränser. 

• Bygglov är sökt för tillbyggnad på prickad mark, byggrätten överskriden. 

• Det har kommit in flera signaler om att byggnationer kommer att fördröjas 

eftersom materialpriser gått upp kraftigt, detta kan medföra att 

bygglovsansökningarna blir färre den närmaste tiden.  
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• Cloudberry Wind AB har börjat projektera för en etablering av vindkraft inom 

Björnetjärnsberget (område 2 i vindbruksplanen). Miljö- och Byggavdelningen 

kommer tillsammans med Samhällsbyggnad delta på ett samrådsmöte i början 

av juni för mer information.  

• Under året har 64 nya lovärenden registrerats (t.o.m. 2021-05-16). Detta är en 

ökning från 2019 då 59 ärenden inkom och 2020 då antalet var 53 st.  

• Fortsatt klagomål i Åmotfors. Tidigare klagomål handlade om högt gräs och 

ett träd som förstörde ett grannhus. Nu handlar klagomålet om sikt i 

vägkorsning och fallande löv. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-05-24 § 33 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas till 

För kännedom 
Myndighetsnämnden 

För åtgärd 
- 
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§ 157 Regional plan för god psykisk hälsa 2021-2024 

Diarienummer: KS/2021:218 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021–2024, för 

verksamheter som berörs av planen. 

Sammanfattning av ärendet 

I Värmland har ett arbete med revidering av tidigare analys och handlingsplan- stöd 

till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2020, pågått under 2020 och 

första delen av 2021. Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk 

hälsa i Värmland. Efter synpunktsrunda i mars på planen till verksamheter i kommun 

och regionens olika verksamheter samt till brukar- och anhörigföreningar och 

samordningsförbund med flera, har justeringar skett utifrån inkomna synpunkter. 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen samt Nya 

perspektiv den 10:e maj. Plan för god psykisk hälsa i Värmland skickas ut till samtliga 

kommuner med rekommendation att sprida kännedom om planen inom verksamheter 

som berörs, till exempel socialtjänst, vård och omsorg, skola och LSS. 

Beslutsunderlag 

Vårdutskottets protokollsutdrag 2021-06-15 § 123 

Vård och stöds tjänsteskrivelse 2021-05-28 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021–2024 

Beslutet skickas till 

För kännedom  
Vård och stöds ledningsgrupp 

För åtgärd 
- 
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§ 158 Omfördelning av medel till kompressor i 
Gränshallen, Nolby 1:38 

Diarienummer: KS/2021:224 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna omfördelning av 

medel på 240 000 kronor exklusive moms från projektet ”Omklädningsrum 

Gränshallen” till ”Renovering av kompressor Gränshallen” för kompressor till 

Gränshallen, Nolby 1:38. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ena kompressorn som idag är monterad i Gränshallen har ett oljeläckage vid drift. 

Vid underhåll och service har detta påtalats och kompressorn är utdömd av 

auktoriserad firma. För ishallsanläggningar som är i drift finns även ett krav att det ska 

finnas två väl fungerande kompressorer. Under föregående säsong måste olja påfyllas 

minst varje vecka och ett visst läckage av ammoniak kan ske under drift. Vid drift 

med slitna delar så ökar även energikostnaden.  

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 63 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-06-01 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson 

För åtgärd 
Projektledare, Mats Melin 
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§ 159 Medborgarförslag om hundrastgård 

Diarienummer: KS/2021:176 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom hundrastgård inte är en 

prioriterad kommunal verksamhet. 

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 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga ett inhägnat 

friområde för hundar i Charlottenberg. Det har inte avsatts några medel för 

hundrastgårdar eller friområden för hundar i Eda kommun och därför anses inte 

ärendet vara en prioriterad kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 60 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-19 §70 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Charlottenberg 2021-04-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Initiativtagaren 

Utredare/beställare, Carina Wilke 

För åtgärd 
- 
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§ 160 Upprättande av planavtal för detaljplan för 
Noresund; fastigheterna Skarbol 1:77 och del av 
Skarbol 1:2 

Diarienummer: KS/2021:110 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planavtal för detaljplan för Noresund; 

fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 och ger firmatecknarna i uppdrag att 

underteckna avtalet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Karlsson (C) i handläggningen i detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Serviceutskottet beslutade 2021-03-11 § 28 att ge positivt planbesked. Detaljplanen 

syftar till att möjliggöra för bland annat boende, ändrad användning av 

ladugårdsbyggnad, mer lämpligt uppstyrd parkeringsyta där det eventuellt kan 

inrymmas utpekade uppställningsplatser för husbilar/husvagnar, 

tillgänglighetsanpassning, rekreationsmöjligheter, utveckling av båtplatser intill 

strandkanten samt maskinhall inom området. 

Ett förslag till planavtal har tagits fram där det framgår att exploatören tillsammans 

med kommunen tar fram planhandlingar enligt gällande Plan- och bygglag och i 

enlighet med undertecknat genomförandeavtal. Vidare framgår att planavgift inte ska 

tas ut vid genomförandet av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-06-10 § 64 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Förslag till planavtal 2021-06-16 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-03-11 § 28  

Begäran om planbesked 2021-03-03 

Undertecknat genomförandeavtal 2021-03-01 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Samhällsplaneraren 
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§ 161 Inriktningsbeslut - utbyggnad av 
Gunnarsbyskolan 

Diarienummer: KS/2021:225 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Gunnarsbyskolan byggs ut med separat byggnad innehållande kök/matsal på nedre 

plan (inklusive tillfartsväg), samt klassrum med tillhörande utrymmen på övre plan. 

- En ny träslöjdsal byggs som tillbyggnad i anslutning till nuvarande slöjdsal 

och huvudentré 

- Ombyggnad sker i befintlig byggnad då den separata byggnaden är klar, för att 

omdisponera befintligt kök/matsal till undervisningslokaler, arbetsrum för 

personal, elevutrymmen med mera enligt utförd behovsinventering 

Sammanfattning av ärendet 

Gunnarsbyskolan har under en längre tid varit för trång för befintligt elevantal. 

Utrymmet begränsar idag möjligheterna att utföra vissa praktiska moment i 

undervisningen, uppehållsutrymmen för elever saknas och personalens arbetsplatser 

uppfyller inte gängse krav på en god arbetsmiljö. Då elevantalet under kommande 

femårsperiod successivt kommer att öka ytterligare, är en utökning av skollokalerna 

nödvändig. Byggprocessen behöver påbörjas så snart som möjligt, då byggtiden – 

efter upphandling av projektet - beräknas till minst två år.  

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-06-09 § 42 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-06-04 

Skissförslag över om- och tillbyggnad 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Bildningsavdelningen 

Rektor Gunnarsbyskolan 

Fackliga organisationer 

För åtgärd 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 162 Begäran om omflyttning av investeringsmedel 
för taklyft till grundsärskolan 

Diarienummer: KS/2021:243 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen omfördelar 140 000 kronor av redan 2019 beviljade 

investeringsmedel för tillbyggnad av Gunnarsbyskolan, till inköp och montering av 

taklyft vid Gunnarsbyskolans särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av en taklyft för förflyttningslyft av elever på grundsärskolan har successivt 

ökat under det senaste året. Vissa elever med stora funktionsvariationer behöver hjälp 

att förflytta sig genom lyft flera gånger om dagen. Nya elever med stora behov har 

tillkommit, och dessa elever blir äldre och tyngre, samtidigt som lyftbehoven kvarstår. 

Idag sköter personalen dessa lyft manuellt, vilket resulterat i risk för arbetsskador. 

Behovet har påtalats av både rektor och fackliga organisationer vid skyddsronder mm. 

Habiliteringen har varit inkopplat i ärendet, och har föreslagit att man installerar en 

taklyft som personalen kan använda vid förflyttningar. Taklyften planeras installeras 

på ett ställe där den kommer att kunna vara kvar även efter en tillbyggnad/ombyggnad 

av Gunnarsbyskolan. 

Beslutsunderlag 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-06-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Rektor, Helene Lorentzon 

Intendent, Thomas Johansson 

För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad, Jan-Erik Eriksson 

Projektledare, Mats Melin 
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§ 163 Revidering av riktlinjer för intern och extern 
representation, gåvor och uppvaktningar samt 
sponsring 

Diarienummer: KS/2021:194 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige revidera styrdokumentet 

”Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt 

sponsring” enligt följande på punkten 4.1 Hedersgåvor. 

Följande text införs efter fjärde punktsatsen: 

• Vid beräkning av tid, i det fall det inte varit en sammanhängande period, 

summeras de olika tidsperioderna. Såväl tillsvidareanställningar som 

visstidsanställningar skall medräknas. 

• 25-årsgåva utgörs av guldur eller kristallvas. 

• Pensionsgåva överlämnas till tillsvidareanställda som slutar på grund av 

pension under aktuellt kalenderår. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt 

sponsring anger villkoren för hedersgåva till förtroendevalda och anställda samt 

pensionsavtackning av anställda. Dessa behöver förtydligas då det gäller beräkning av 

tid så att flera tjänstgöringsperioder kan summeras samt kompletteras då det avser 

pensionsavtackning. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 84 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-01 

Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt 

sponsring  

2017-04-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2004-11-24 § 94 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Kommunfullmäktiges presidium 

Personalavdelningen 
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För åtgärd 
- 
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§ 164 Svar på remiss om förslag till principer för att 
utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

Diarienummer: KS/2021:244 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelseordförande Johanna Söderberg att 

besvara remissen Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 

2022–2027. 

Sammanfattning av ärendet 

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för 

perioden 2022–2027 (riktlinjerna). Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när 

och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och 

vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. 

Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och planeras 

att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027. 

Eda kommun är en av remissinstanserna. Remissvar skall vara inne senast den 9 

augusti. Därför behöver kommunstyrelsen delegera till kommunstyrelsens ordförande 

att underteckna kommunens svar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Remiss Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunchef 
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§ 165 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Diarienummer: KS/2021:171 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anse följande 

medborgarförslag obesvarade 2021-08-25: 

• KS/2020:133 - Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans 

skolgård - Handläggs inom bildning 

• KS/2020:253 - Medborgarförslag om att andra aktörer bör sköta tvätt och 

städ inom vården - Handläggs inom vård och stöd 

• KS/2020:315 - Medborgarförslag om satsning på syn- och 

hörselinstruktör – Handläggs inom vård och stöd 

• KS/2021:42 - Medborgarförslag - Belysning vid lekparkerna vid 

vattentornet och Lärkvägen i Charlottenberg - Serviceutskottet 

återremitterade ärendet för beredning inom fritid och kultur 

• KS/2021:131 - Medborgarförslag - Utveckling av Eda skans – Handläggs 

inom fritid och kultur 

• KS/2021:159 - Medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt arbeta med 

kommunens handikappolitiska program – Handläggs inom staben 

• KS/2021:193 - Medborgarförslag - Kompletterande matarväg till 

Örnvallenområdet – Handläggs inom samhällsbyggnad 

• KS/2021:199 - Medborgarförslag - Att kommunen antar som standard att 

ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande – Handläggs 

inom fritid och kultur 

• KS/2021:200 - Medborgarförslag - Att kommunen anslår medel till 

Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel – Berett i 

serviceutskottet 

• KS/2021:221 - Medborgarförslag - Att kommunen ska undersöka 

möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med blinkande 

lampor vid Adolfsfors skola – Nyinkommet medborgarförslag 

• KS/2021:226 - Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en skateramp 

för barn och ungdomar – Nyinkommet medborgarförslag 

• KS/2021:239 - Medborgarförslag - Förslag till placering och lokalisering 

av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort – Nyinkommet 

medborgarförslag 
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Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts 

färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 33. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-21 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 

Verksamhetschef vård och stöd 

Skolchefen 

Kommunchefen 
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§ 166 Redovisning av obesvarade motioner 

Diarienummer: KS/2021:172 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige anse följande motioner 

obesvarade 2021-08-25: 

• KS/2016:86 - Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för 

avfallshantering – Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2017-11-27 i 

avvaktan på utredning om ny avfallstaxa. Renhållningstaxan revideras i 

kommunfullmäktige 2021-06-16. Motionen ska därför besvaras i höst. 

• KS/2019:267 - Motion - en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som 

kan försäljas – Handläggs hos skogskommittén.  

• KS/2020:190 - Motion om socialt ansvarsfull upphandling – Handläggs 

som upphandlingsenheten Arvika/Eda. 

• KS/2020:330 - Motion om SMARTIS för äldre – aktiviteter på våra 

särskilda boenden – Handläggs inom vård och stöd. 

• KS/2020:334 - Motion om ändrad delegationsordning rörande vissa 

personalärenden – Handläggs inom kommunledningsstaben. 

• KS/2021:143 - Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och 

sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – Handläggs inom 

kommunledningsstaben. 

• KS/2021:238 - Motion - Återinför kön till förskolan Droppen i Hammar - 

Nyinkommen motion som ska handläggas inom bildning. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt 

enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-22 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunchef 
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Verksamhetschefer 
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§ 167 Arvika-Eda Samordningsförbunds 
Årsredovisning 2020 

Diarienummer: KS/2021:210 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna 

Samordningsförbunds årsredovisning 2020. Resultat- och balansräkningen fastställs 

och Arvika-Eda samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Börjeson (HEL) och Anders Gustafsson (KD) i 

handläggningen i detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Arvika-Eda samordningsförbund har översänt årsredovisning 2020 till Eda kommun 

för godkännande i kommunfullmäktige samt för prövning av ansvarsfrihet. Arvika-

Eda samordningsförbund är en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling, kommuner och Region Värmland. 

I beslutsunderlaget ”Arvika-Eda samordningsförbund Årsredovisning 2020 med 

revisionsrapport och berättelse, 2021-05-14” hade en av ledamöterna vid 

sammanträdet med allmänna utskottet noterat ett tryckfel på sidan 6 som sedan 

korrigerades på sidan 12. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-06-07 § 80 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Arvika-Eda samordningsförbund Årsredovisning 2020 med revisionsrapport och 

berättelse 2021-05-14 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Arvika-Eda Samordningsförbund 

För åtgärd 
- 
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§ 168 Fyllnadsval till serviceutskottet 

Diarienummer: KS/2021:248 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Elsa Badh (C) utses till ledamot och Carl-Olov Sjöstedt (C) till ersättare i 

serviceutskottet för tiden 2020-07-01–2022-12-31. 

- Elsa Badh (C) utses till serviceutskottets ordförande för tiden  

2021-07-01 – 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska sammanfalla 

med kommunstyrelsens egen. 

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare, bland dessa väljs en ordförande, 

en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Ingen i kommunstyrelsen varken 

ledamot eller ersättare kan kvalificera sig till mer än en ordinarie utskottsplats. På 

grund av avsägelse behöver fyllnadsval göras till serviceutskottet.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Personalavdelningen 

För åtgärd 
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson 
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§ 169 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:245 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-06-30. 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Allmänna utskottet 
2021-06-07 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom kommunledningsstaben 

• Kommunchef A.A beslut 2021-05-01 – 2021-06-21 Tilldelningsbeslut – 

Upphandling av moduler till Gunnarsbyskolan (avtal), upphandling av SFI 

(avtal) Fullmakt till Björn Larsson att föra kommunens tala i ärendet om 

laglighetsprövning av årsredovisning (tjänsteskrivelse) samt Omplacering av 

arbetstagare (delegation till medarbetare på personalavdelningen) 

Beslut i bildningsutskottet 
2021-06-09 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 

• Rektor H.L beslut 2021-05-01 - 2021-05-31 Plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskolan 

• Skolchef I.E beslut 2021-05-19 - 2021-06-16 Beviljande av skolgång i annan 

kommun 

Beslut i vårdutskottet 
2021-05-25 

§ 104 Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU 

2021-06-15 

§ 105 Ansökan om förlängd HVB-placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§ 106 Ansökan om förlängd insats skyddat boende enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 112 Ansökan om vård enligt 4 kap § 1 SoL och 6 kap 1 § SoL 

§ 113 Ansökan om personlig assistans enligt 9 § p2 LSS 

§ 114 Ansökan om fortsatt placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL och 6 kap 1 § 

SoL 

§ 116 Ansökan om boende i bostad med särskild service enligt 9 § p8 LSS 
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§ 117 Ansökan om boende i bostad med särskild service enligt 9 § p8 LSS 

§ 118 Ansökan om boende i bostad med särskild service enligt 9 § p8 LSS 

§ 119 Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU 14 § p1 

§ 124 Utdelning ur Edas sociala stiftelse 

§ 125 Utdelning ur stiftelsen för boende på servicehus 

Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd 

• Avgiftshandläggare ANG beslut 2021-05-01--2021-05-31 om avgift hemtjänst 

samt ålderdomshem 

• Biståndsbedömare ALBF beslut 2021-05-20--2021-06-15 om hemtjänst, 

avlösning, ledsagare, korttidsplats, larm, matdistribution, ledsagare samt 

särskilt boende 

• Biståndsbedömare AJ beslut 2021-05-21-2021-06-21 om korttidsplats, 

hemtjänst, särskilt boende, larm, matdistribution och dagaktivering 

• Biståndsbedömare A-C.J beslut 2021-05-20--2021-06-14 om korttidsplats, 

hemtjänst, larm, dagaktivering och matdistribution 

• Handläggare Bostadsanpassningsbidrag K.A 2021-06-01 - 2021-06-30 beslut 

gällande nivåutjämning trösklar, ramp och uteplats samt hiss, entré och staket 

• Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-05-01 - 2021-05-28 gällande vuxna 

boende, försörjningsstöd, utredningar, beslut om vård, LVU särskilda insatser, 

deltagande i kompetenshöjande verksamhet, ansökning hos IVO om överflytt 

av ärende, vuxna individuellt behovsprövad öppenvård, familjebehandlare, 

familjehemsplacering, primärvårdsbehandling, faderskapsbekräftelse med flera 

Beslut i serviceutskottet 
2021-06-10 

§ 65 Undersökning om betydande miljöpåverkan Noresund 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 

• Kultursamordnare A-C.R beslut 2021-05-01 - 2021-05-31 Lönebidrag 

• Integrationssamordnare A.V beslut 2021-05-21 – 2021-06-20 gällande 

ekonomiskt bistånd och länskort 

• GIS-ingenjör M.J beslut 2021-05-20 - 2021-06-17 gällande adressärende 

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 
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återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. 

Delegationsbesluten finns i verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 170 Meddelanden till kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS/2021:219 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande meddelanden som inkommit under 

perioden 2021-05-22 – 2021-06-21: 

• Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-05-19 

• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2021-05-12 

• Protokoll från Eda Energi AB 2021-05-27 

• Protokoll från bolagsstämman Eda Energi AB 2021-05-27 

• Protokoll från Teknik i Väst AB 2021-05-24 

• Protokoll från direktionen, Värmlands läns vårdförbund 2021-05-28 

• Protokoll från Drift- och servicenämnden 2021-02-26 

• Protokoll från Drift- och servicenämnden 2021-05-21 

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 2021-06-21 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 171 Information 

Diarienummer: KS/2021:212 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar följande:  

- Smittspridningen av Covid-19 är hög i Värmland, men smittan minskar i 

Sverige som helhet. 

- Covidpass kan utföras från och med 1 juli.  

- Nya nationella riktlinjer gäller från 1 juli – dock inga lokala restriktioner.  

- Priser på tobaks- och alkoholvaror jämförs i Europa och speciellt lokalt mellan 

Sverige och Norge. 

- Restaureringen av monumentet vid Morokulien fortsätter, fogarna är nu 

rensade. Det är en komplex arbetsplats med tanke på covid-19, tull/gräns och 

järnväg som är belägen relativt nära. 

- Två olika projekt är i uppstart. Det är näringslivsprojektet utvecklingskontor 

för hållbart arbetsliv och näringsliv som har öppnat i Västra Värmland samt 

regionalt projekt med fokus på individer.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar följande: 

- På grund av avsägelse deltar Fredrik Karlsson (C) idag på sitt sista 

kommunstyrelsemöte. Kommunstyrelsen tackar Fredrik för tiden som ledamot 

i kommunstyrelsen och som serviceutskottets ordförande.  

- Det kan bli aktuellt med en förändring gällande den politiska organisationen. 

Det finns ekonomiska problem inom vård och stöd som skulle avhjälpas med 

en mer direkt organisation. Kommunstyrelsens vårdutskott skulle då komma 

att bli en nämnd. En parlamentarisk grupp ska tillställas för att följa arbetet 

framåt med en eventuell förändring.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 
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§ 172 Förfrågan om kommunal borgen 

Diarienummer: KS/2020:351 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige bevilja ett borgensåtagande 

för Folkets hus i Hammar med 150 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkets hus i Hammar har inkommit med en förfrågan om en kommunal borgen för 

investering i ny värmekälla. Kommunen har i ett tidigare ärende, KS/2020:351 tagit 

beslut om att gå in som medfinansiär i projektet. Lånet som föreningen söker 

kommunal borgen för kommer uppgå till 150 000 kr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jens Ericsson (S), Hans Nilsson (-) och Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-06-28 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Folkets Hus, Hammar 

För åtgärd 
- 

 

 

 


