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§ 219 Information 

Diarienummer: KS/2021:212 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare vid Teknik i Väst AB informerar om de framtida avfallsplanerna för Arvika, 

Eda och Årjäng.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 220 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:2 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 

september månad 2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Serviceutskottet 
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 

september månad 2021. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisade för 

utskottet de ekonomiska siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen 

Budget till och med september  41 083 milj. 

Redovisning till och med september   37 125 milj. 

Avvikelse till och med september    3 958 milj. 

Procent av budget     90,4 % 

 

Avvik mot budget/prognos 

• Kost: lägre råvarukostnader samt lagat minder port än 

beställt/återbetalningsskyldig vård och stöd för juli-september ca 100 000 kr. 

• Fastighet: Intäkter för fastighetsförsäljning. Underhållsarbeten pågår. 

Verksamhetsuppföljning 

Fastighet/Plan/Kontor 

• Informationsmöte till entreprenörer kring kommande upphandling av PUE, 

projekt demensbyggnation. 

• Samrådsmöte gällande vindkraft vid Björntjärnsberget. 

• Presentation av Ekoby i Flogned. 

• Fastighetsvärdering (Svefa) beställd till Löjan 1. 

• Projektering av tillgänglighetsanpassning jvg Charlottenberg. 

Teknik i Väst AB 

• Möte dagvatten Charlottenbergs resecentrum inför tillgänglighetsanpassning. 

• Granskningshandlingar Rv 61-Rastavägen. 

• Planering inför vintern. 
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Kost 

• Under kontroll 

Räddningstjänsten 

• Ansträngt bemanningsläge i Charlottenberg, vi kommer att försöka rekrytera 

nytt. 

• Arbete med nytt handlingsprogram pågår. 

Arbete och integration 

• Besök av Årjängs kommun, erfarenhetsutbyte. 

• Besök av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter samt chefer, studiebesök.  

• Jobbmöjligheter via Samhall medelstor arbetsgivare i Arvika och 

småföretagare Gröna jobb i Eda. 

• Remiss departementsskrivelse arbetsmarknadspolitiken.  

• Ungdomsjobb i olika verksamheter/bolag under hösten, i kombination 

med studiemotiverande insats.  

Fritid- och Kultur 

• Uppstart av fritidsgårdsverksamhet i Charlottenberg 

• Rekrytering av fritidsledare 100%. 

• Rekvirering av statligt bidrag 134 tkr till lovaktiviteter för barn/unga. 

• Fördelning av tider i kommunens fritids-anläggningar sept.-21-maj-22. 

• Förslag över kulturutredningen 2021, Musikskolan. 

• Arbete med revidering av samverkansavtal med idrottsföreningar rörande 

skötseln av några kommunala fritidsanläggningar. 

Bildningsutskottet 
Bildningsutskottet tog del av ekonomisk uppföljning för augusti och september. 

Ekonom redovisade den ekonomiska uppföljningen efter september inom 

verksamhetsområdet bildning. Den största avvikelsen ligger under verksamhetschefen 

och gäller elevresor och inackorderingstillägg. Det har även gjorts en del större inköp 

som balanseras senare i höst. Det finns fortfarande eftersläpningar på vuxenskolan/SFI 

och med anledning av verksamhetsövergången stämmer inte heller periodiseringen 

här. Verksamheten avser att täcka så stor del som möjligt av underskottet med medel 

ur den så kallade ”skolmiljarden".  

Vad gäller den interkommunala ersättningen så kan det nuvarande överskottet 

försvinna när fakturorna för elever i grundskolan kommer. Skolchefen tillsammans 

med rektor och ekonom gick igenom ekonomin för Hierneskolan tillsammans. 

Rekryteringen till en liten skola är besvärlig, med små tjänster är det svårare att hitta 

personal, vilket kan vara en del av förklaringen. Personal som arbetar på flera skolor 

kan vara ett sätt att komma till rätta med problematiken, fjärrundervisning ett annat. 
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Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen till och med 

september månad 2021. 

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

Redovisning till och med september   25 649 

Avvikelse till och med september   1 519 

Procent av budget    94,4% 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-10-04 § 112 

Månadsuppföljning för Kommunledningsstaben, september 2021, 2021-10-04 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 54 

Månadsuppföljning för verksamhetsområde bildning, september, 2021-10-01 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 86 

Månadsuppföljning för samhällsbyggnad, september 2021 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 221 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden 

Diarienummer: KS/2021:385 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomiuppföljningen för augusti och september 

samt verksamhetsuppföljningen per september 2021 och överlämnar den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomen gick igenom uppföljningen för socialnämnden för augusti samt 

helårsprognosen som visade ett negativt resultat på 6 900 000 kronor. Socialnämnden 

fick en redovisning av varje enskilt område efter september månad samt kommentarer 

kring detta. Resultatet visar att verksamheten har en negativ avvikelse på 7 390 000 

kronor. Det är hemtjänsten i Koppom och Petersborg som står för den största 

avvikelsen. 

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

unga 4. 

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

Ny uppdatering på särskilt boende kommer på nästa sammanträde. 

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

år. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-10-05 § 14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 222 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:113 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning och 

överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggchefen informerar kort om budgetprognosen för bygg- och 

miljöavdelningen. Den uppgår till 64% till och med 13 september 2021. Riktvärdet 

ligger på 79%. Eftersom utgifterna hittills är lägre än budgeterat så ser det ut som att 

kan erhålla ett positivt resultat gällande ekonomin även i år.  

Verksamhetsuppföljning  
Bygg- och miljöchefen informerar bland annat följande om avdelningens 

verksamhetsuppföljning:  

Miljöskydd 

• Tolv värmepumpsärenden har inkommit och handlagts.  

• Tillsyn på alla återvinningstationer i kommunen har utförts.  

• Skrivbordstillsyn på fem fordonstvättar har skickats ut och fyra har inkommit 

med svar.  

• Ett beslut om åtgärdskrav för uppstädning av fastighet har skickats ut.  

• Klagomål stoftmoln vid sortering av aska från lunden. TIVAB ska 

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

stor spridning.  

• Brev har skickats till Estland angående dieselläckaget som inträffade i 

närheten av Morokulien dec -20.  

• Beslut och kommuniceringar skickas ut om nya årliga avgifter utifrån taxan 

som togs i våras. Samtliga verksamheter med årlig avgift omfattas.  

• Deltagande i samråd om vindkraftsparken Björnetjärnsberget.  

Avlopp 
Nio nya tillstånd gällande avlopp är utfärdade. 

Hälsoskydd 

• Färdigställande av tillsyn skola/förskola, vård & stöd och Stickande Skränade. 

• Utvärdering av två föreläggande. 

• Avregistrering av verksamhet. 
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• Påbörjad två tillsyn gällande solarier. 

• Handläggning pågår av klagomål gällande Kattskrämma och Nedskräpning 

(bilvrak). 

• Några kompostärenden. 

• Kontroll och administrering av radonmätningar i hyresrätter. 

• Handläggning pågår av klagomål gällande djur (grävling, kanadagäss, katter). 

• Anmälan av nya moduler på gunnarsbyskolan. 

• Avslut på badvattenprovtagningen. 

• Utskick av kommunicering samt vissa beslut om årlig avgift. 

Livsmedel 

• Registrering av företag. 

• Registrering av Förskolan Hjorten avd. Granen och Tallen. 

• Avregistrering av Förskolan Droppen avd. Röd och Blå. 

• RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed) – Etylenoxid i tillsats i 

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

Etylenoxid i fruktkärnmjöl från Turkiet; Etylenoxid i gelésocker från Finland 

• Avregistrering av företag. 

• Registrering gällande köttlådor. 

• Registrering av Fritidsgård i Åmotfors och Charlottenberg. 

• Samtliga skrivbordskontroller från vårens kontroll är granskade och klara, 

nästan alla utskickade. 

Alkoholtillsyn och Folköl 

• Beslutat om tillfälliga serveringstillstånd. 

• Beslutat om stadigvarande serveringstillstånd. 

• Pågående ansökningar serveringstillstånd. 

• Fem kunskapsprov. 

• Skrivbordstillsyn: jobbar för att få in de sista annars pågår administrationen av 

tillsynen parallellt med tillståndsprövningarna och fysiska besök. 

• Tillsynsbesök. 

Tobak E-cigg 

• Inre tillsyn pågår fortfarande- egenkontrollprogram och ekonomisk 

skötsamhet. 

• Avslag utfärdat, väntar på eventuell överklagan. 

• Företag har fått tobakstillstånd. 

• Företag har fått tobakstillstånd i Arvika. Ett första besök är gjort för att 

avgiftsklassa verksamheten och dela ut lite åldersdekaler. 

• Handlägger ett ärende- ändring i ledning och ändring - online handel. 

• Klagomål gällande försäljning av tobak till skolungdomar i Koppom. 
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Miljöövervakning 

• Träff med Miljöstrategiska nätverket i september gällande 

Miljööverenskommelserna. Kommunstyrelsen har sagt att kommunen ska 

deltaga, men Miljö- och byggavdelningen saknar resurser för att hantera 

uppdraget. En påbörjad rekrytering där ca 50 % skulle avsättas för just denna 

typ av arbete avbröts av kommunchefen. MoB-avd har därför lämnat över 

frågorna till kommunchefen tills vidare och avser för stunden inte att arbeta 

med frågan. 

Bygglov o Tillsyn  

• Kronofogdemyndigheten har bekräftat verkställighet av beslut gällande 

rivningsföreläggande på Slärteg 2:63. 

• Slutsamråd har hållits för Pengen 1, Byggnad 1.  

• Slutbesked har lämnats på Gunnarsbyn 1 avseende tillfälliga skolmoduler.  

• Konverteringsprocessen för en digitaliserad bygglovshandläggning är i 

slutfasen. Flera utbildningar, programinstallationer och registreringar är på 

gång att bli klara. Fungerat mycket bra med att ha en (1) huvudkontakt på IT.  

• Flera förelägganden har inkommit från SOTAB gällande verksamheter med 

icke godkänd imkanaler.  

• Räddningstjänsten och Miljö- och Byggavdelningen kommer träffas i början 

av oktober för att komma fram till en smidig och rättssäker hantering av denna 

typ av ärenden då det idag saknas en tydlig handläggningsprocess.  

• Fram till sista juni 2021 har det registrerat 97 st nya lovärenden att jämföra 

med 77 st respektive 83 st för första halvåret för år 2020 och 2019 (med 

reservation för avvikande registreringsrubriker i ByggR).  

• Omstrukturering av OVK-register har återupptagits efter ett sommaruppehåll. 

Omstruktureringen görs för att kunna se över vilka fastigheter i kommunen 

som saknar godkända protokoll. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2021-09-27 § 64 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 223 Avstämning av budget- och 
verksamhetsplanering 2022-2024 

Diarienummer: KS/2021:15 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera tidigare beslut om budget- 

och verksamhetsplanering 2022–2024 utifrån den nya resultaträkningen med 

förändringar utifrån cirkulär och medborgarantal. Reviderad resultaträkning för 2022–

2025 föreslås fastställas. 

Resultaträkning 2022 2023 2024 2025 

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

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

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

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

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

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

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

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

Internränta 7 727 7 727 7 727 7 727 

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

Pensionskostnad/Intäkt internränta 327 327 327 327 

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

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

Finansnetto 2 000 2 000 2 000 2 000 

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

Extraordinära poster     

Årets resultat 9 302 9 307 13 381 18 105 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige också: 

- Att uppmana verksamheterna att intensifiera arbetet med att komma i budgetram 

samt uppmana till fortsatt återhållsamhet.  

- Att utöver löpande refinansiering/omsättning av befintlig låneportfölj, utöka 

låneramen med 100 miljoner kronor för år 2022, 100 miljoner kronor för år 2023 och 

50 miljoner kronor för år 2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen redovisar extratillskottet som tillfördes vid budgetbeslutet i juni 2021 

samt informerar kort om ärendet hantering under budgetberedningens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningens protokollsutdrag 2021-10-04 § 115 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 224 Skattesats 2022 

Diarienummer: KS/2021:358 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen 2022 som 

oförändrad, 22,27 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. Skattesatsen har under 2021 

varit 22,27 av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Kommunfullmäktige ska 

varje år fastställa skattesats för kommande års kommunalskatt. 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningens protokollsutdrag 2021-10-04 § 116 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 225 Förslag till fortsatt utveckling av kommunens 
kulturverksamhet samt tillhörande uppdrag att 
upprätta en kulturhandlingsplan 

Diarienummer: KS/2021:361, KS/2020:164 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till kulturhandlingsplan 

- Att arbeta för att bredda kulturutbudet i kommunen i allmänhet och för barn 

och unga i synnerhet 

- Att fortsätta utveckla de organisatoriska förutsättningarna för samverkan 

mellan berörda kommunala verksamheter, föreningslivet samt andra 

intressenter inom kulturområdet 

- Att ge uppdrag till verksamhetsansvariga inom kulturområdet att vart tredje år 

upprätta en kulturhandlingsplan utifrån ovanstående 

- Att de kommunala verksamheterna inom kulturområdet en gång per år 

rapporterar till Kommunstyrelsen hur utvecklingsarbetet framskrider 

- Att berörda verksamhetsansvariga i arbetet inför varje års budget återkommer 

med förslag till finansiering eller verksamhetsförändring, i det fall aktuella 

statsbidrag inte längre täcker verksamhetskostnaderna enligt aktuell 

kulturhandlingsplan 

- Vidare uttalar kommunstyrelsen att inom samhällsbyggnad och Fritids- och 

kulturavdelningen finns för närvarande inte resurser varken ekonomiska eller 

personella för att klara av att svara upp mot den föreslagna 

kulturhandlingsplanen. 

- Att Eda Musikskola från och med 2022-01-01 benämns Eda Kulturskola 

Sammanfattning av ärendet 

Musikskolan fick i uppdrag av KS 2020-06-02 att i samverkan med kultur- och 

fritidsavdelningen utreda de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att 

genomföra insatser enligt angivna delmål och/eller kompletterande insatser i syfte att 

bredda inriktningen av nuvarande Musikskolans verksamhet till att innefatta fler 

kulturyttringar, samt att utifrån detta formulera förslag till Kulturhandlingsplan för 

barn och unga i Eda kommun för perioden 2020-2025 (2023-2025). Bifogade 

Kulturutredning har lett fram till ovanstående förslag till beslut. Gällande 

Kulturhandlingsplanen har denna arbetats fram som ett verkställighetsbeslut i samråd 

med samtliga verksamheter inom Bildning samt Kultur- och fritidsavdelningen, och 

biläggs för kännedom. 
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Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 92 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 58 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Kulturutredning 2021-09-13 

Kulturhandlingsplan för barn och unga i Eda kommun 2021-08-18 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Skolchef 

Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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§ 226 Beslut angående gemensamt 
upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa 

Diarienummer: KS/2021:35 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Eda kommun, samverkande part i den gemensamma drifts- och 

servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt Karlstads kommun att 

genom DSN:s försorg genomföra upphandlingsprojekt av system för elev-

hälsa. 

2. Eda kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om drift, 

service, support och/eller utveckling av system för elevhälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Eda kommun 

ingår i, beslutade vid sitt möte den 2021-09-17 om inriktningsbeslut för gemensamt 

upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.  

Det innebär att ärendet beslutas i kommunstyrelsen då styrelsen behöver ta ställning 

till om kommunen är intresserade av att delta i upphandlingen. 

Detta inriktningsbeslut syftar till att deltaga i ett gemensamt upphandlingsprojekt 

(start under kvartal 1, 2022) som utreder nytta och värde med gemensamt systemstöd 

och vilka förutsättningar som finns för gemensam upphandling. Beroende på utfall 

från arbetet kommer projektgruppen skicka ut en förfrågan om deltagande i en 

kommande upphandling, denna förfrågan skickas då till samtliga parter i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Information från Drift- och servicenämnden inkl. förslag till beslutstext angående 

gemensamt upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa 2021-10-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Karlstads kommun, enligt instruktion 

För åtgärd 
- 
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§ 227 Svar på motion - återinför kön till förskolan 
Droppen 

Diarienummer: KS/2021:238 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om att återinföra kön 

till förskolan Droppen. 

Reservation 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 

motivering: Jag reserverar mig mot beslutet och hoppas på att kommunfullmäktige har 

en bättre förståelse och bifaller motionen. 

Förskolan Droppen har adressen Hammar Bysjöskolan 1, 673 97 Åmotfors. Den 

ligger 8,4 km från Charlottenberg. Att ha en gemensam kö med förskolorna i 

Charlottenberg är fullständigt ologiskt och till ingen nytta. De fyra punkter som 

framförs i tjänsteskrivelsen beskriver en situation som rådde när det var brist på 

förskoleplatser. I nuläget finns det tillräckligt med platser både där och på Droppen. 

Bra att skollagens skrivningar om närheten till förskolan är styrande. Det står i 

skollagens kap 8 §15 som innehåller ytterligare en mening; "Skälig hänsyn ska tas till 

barnets vårdnadshavares önskemål." Det är viktigt att förskolan Droppen har en egen 

kö för att få reda på alla barn som önskar plats på Droppen. Det kan vara fler än de 

som bor allra närmast. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår ett ”återinförande av förskolekön till förskolan Droppen”. Under 

2020 beslutades att förändra kösystemet till förskolan för Eda kommun, så att 

vårdnadshavare ställer sig i kö till förskola på viss ort istället för till specifik förskola. 

Bakgrunden till detta var att det i Charlottenbergsområdet (enda ort där det finns mer 

än en förskola) under lång tid varit ett högt söktryck. Detta innebar att: 

- Det var svårt att tillgodose föräldrarnas förstahandsval av förskola, vilket i sin 

tur medförde ett omfattande arbete och många byten av förskola då föräldrar 

ställde sig i omplaceringskö.  

- Vissa förskolor hade ett högre söktryck än andra, vilket innebar att det blev en 

obalans i barnantal/gruppsammansättning och personaltäthet under vissa 

perioder, med efterföljande behov av omflyttning av personal mellan förskolor 

vilket var negativt för kontinuiteten. 
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- Droppen var den av förskolorna i Charlottenbergsområdet som hade det mest 

utpräglade draget av att utgöra ”genomgångsförskola”, då många föräldrar som 

bor i tätorten i första hand önskade en mer centralt placerad förskola och 

erbjöds plats på Droppen i avvaktan på en ledig plats på annan förskola. 

- Det var svårt att tillgodose placeringsbehov gällande barn med särskilda behov 

eller av särskilda skäl, t.ex. de som anförde att de önskade förtur då ett äldre 

syskon redan var placerad på aktuell förskola. 

Efter att kösystemet gjordes om så att man ställer sig i kö till en ort istället för till 

specifik förskola, har ovanstående problem reducerats till ett minimum. 

Planeringsförutsättningarna på förskolorna i Charlottenbergsområdet har förbättrats 

betydligt.  

Skollagens skrivningar om närhetsprincip till förskolan styrande (Skollagen kap 8 

§15). Därför prioriterar vi boende med närhet till Droppen i placeringsarbetet, liksom 

boende i andra områden prioriteras utifrån närhetsprincipen till andra förskolor vid 

placering.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Stefan Nilsson (SD): Kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen om att återinföra kön till förskolan 

Droppen. 

Annika Hugne (C) och Hanna Andersson (M): Beslut enligt bildningsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om att 

återinföra kön till förskolan Droppen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Annika Hugne och Hanna Anderssons förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst – Annika Hugne och Hanna Anderssons förslag. 

Nej-röst - Hans Nilsson och Stefan Nilssons förslag 

Omröstningsresultat 

Med 12 ja-röster för Annika Hugne och Hanna Anderssons förslag och 3 nej-röster för 

Hans Nilsson och Stefan Nilssons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Annika 

Hugne och Hanna Anderssons förslag: 
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Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Bo Sundbäck (S) X   

Annika Hugne (C) X   

Dan Säterman (S) X   

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL)  X  

Elsa Badh (C) X   

Monica Aarholdt (S) X   

Bertil Börjeson (HEL) X   

Stefan Nilsson (SD)  X  

Odd Westby (S) X   

Nicklas Backelin (V) X   

Ola Dahlström (L) X   

Anders Gustafsson (KD) X   

Hanna Andersson (M) X   

Emelie Wennerstrand oberoende  X  

Johanna Söderberg (C) X   

Summa 12 3 0 

 

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 61 

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-09-28 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-16 § 91 

Motion 2021-06-10 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Skolchef 

För åtgärd 
- 
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§ 228 Svar på motion - styrdokument för föräldramöten 

Diarienummer: KS/2021:308 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande 

styrdokument för föräldramöten. 

Reservation 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 

motivering: Jag reserverar mig mot beslutet och hoppas på att kommunfullmäktige har 

en bättre förståelse och bifaller motionen. 

Jag har full förståelse för att det inte har varit möjligt att ha fysiska föräldramöten 

under pågående pandemi. Pandemin är ingen giltig ursäkt för att i vissa barngrupper 

inte ha några föräldramöten alls. Det går alldeles utmärkt för föräldrar att koppla upp 

sig digitalt via Teams eller Zoom. Edas politiker har klarat av att hålla 

kommunfullmäktige digitalt. Föräldrarnas datamognaden torde vara minst lika stor 

som hos politikerna. 

Styrdokumentet behöver inte vara begränsat till enbart föräldramöten utan kan även 

innehålla andra typer av föräldrainflytande. Det finns en mängd exempel på 

verkställighetsbeslut som behandlas i styrdokument både inom bildning och i andra 

verksamhetsområden inom Eda kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären, Hans Nilsson, föreslår att det tas fram ett styrdokument för föräldramöten 

i förskolor och skolor, med motiveringen att det på vissa förskolor/skolor var mycket 

länge sedan föräldramöten hölls.  

Om man utgår från att motionären avser fysiska föräldramöten i traditionell mening, 

äger det sin riktighet att sådana ordnats i mycket ringa omfattning under pågående 

pandemi, cirka 1,5 år. Dock har man på olika sätt sökt ersätta formerna för 

föräldrainflytande och information med digitala möten eller skriftlig/digital 

information och möjlighet till kommunikation på annat sätt med personal och ansvarig 

rektor. Att utveckla och förnya formerna för elev- och föräldrainflytande är dessutom 

en allmän målsättning (oaktat pandemin) som ligger i linje med skolans och rektors 

ansvar för att utveckla verksamheten. Verksamhetsansvariga rektorer har exempelvis 

under en längre tid konstaterat att det blivit allt svårare att nå föräldrar genom 
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traditionella föräldramöten i förskola och skola, och söker därför kontinuerligt nya 

former för att utveckla föräldrainflytandet. 

Elev- och föräldrainflytande är en viktig del av förskolans och skolans uppdrag enligt 

skollag och läroplaner, men formerna för dessa är inte fastställda i styrdokumenten. 

Här är det tydligt respektive rektor som ansvarar för att planera detta och mycket 

annat, i enlighet med Skollagen kap 2 §§ 9-10. Där anges att det är rektors ansvar att 

leda det pedagogiska arbetet och besluta om organisation med mera.  

Organisation av och former för föräldrainflytande är därför något som 

verksamhetsansvariga rektorer förfogar över i planeringen inför varje verksamhetsår, 

där man har ansvar för att fullgöra förskolans/skolans uppdrag i detta avseende. Vid 

behov samverkar rektorerna mellan enheterna i planeringen av informations- och 

kommunikationsaktiviteter riktade till vårdnadshavare. Vi har ännu inte identifierat 

något behov av att enas om gemensamma riktlinjer för föräldramöten i kommunen, 

men skulle ett sådant behov uppstå finns självklart möjlighet att rektorerna enas om 

sådana riktlinjer för att underlätta planeringen.  

Ett utdrag ur läroplanerna finns med i tjänsteskrivelsen som följer ärendet, där 

relevanta delar valts ut och markerats särskilt. 

Med hänvisning till ovanstående och att sådana beslut därmed är att betrakta som 

verkställighetsbeslut föreslås att denna motion avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige bevilja motionen gällande styrdokument för föräldramöten.  

Annika Hugne (C): Beslut enligt bildningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande styrdokument för 

föräldramöten.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen ska 

besluta enligt Annika Hugnes förslag. 

Beslutsunderlag 

Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-10-06 § 62  

Bildnings tjänsteskrivelse 2021-09-28 

Utdrag ur läroplanerna för förskolan (LPFÖ 18) och grundskolan (LGR 11) 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-08-25 § 109 

Motion 2021-08-18 
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
Skolchef 

För åtgärd 
- 
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§ 229 Svar på medborgarförslag - kompletterande 
matarväg till Örnvallenområdet 

Diarienummer: KS/2021:193 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande kompletterande matarväg till 

Örnvallenområdet. Samhällsbyggnad fortsätter planera trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder. 

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 

Kommunen har fått ett medborgarförslag gällande en ny matarväg till 

Örnvallenområdet för att öka trafiksäkerhet vid förskolan Hjorten. I förslaget har den 

tidigare matarvägen mellan Löpargatan och Brandsborgsgatan (Mariebergsvägen), 

men som numera är bommad och endast fungerar som gång- och cykelväg, pekats ut 

som lämplig för ändamålet. Åtgärden skulle enligt medborgarförslaget minska trafiken 

på den befintliga och enda matarvägen in i området idag (d.v.s. Ringvägen) genom att 

trafiken istället fördelas på två matarvägar, vilket enligt förslaget i sin tur leder till en 

ökad trafiksäkerhet vid förskolan Hjorten. 

I samhällsbyggnads tjänsteskrivelse dat. 2021-07-01, framgick att samhällsbyggnad 

gjorde bedömningen att denna ytterligare matarväg inte är lämplig som en 

trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid förskolan Hjorten, dels då det förväntas förbli nästan 

samma mängd trafik vid förskolan, utöver främst de boende vid Spjutgatan, Spelgatan, 

Bollgatan och Löpargatan. Men även dels då åtgärden riskerar att medföra att 

trafiksäkerheten på Löpargatan försämras när det blir ett trafikflöde till förskolan förbi 

bostadskvarteret. Serviceutskottet beslutade att återremitterat ärendet för ytterligare 

undersökningar och beredning. 

Ett nytt fältbesök har gjorts vid det aktuella området och ärendet har beretts på nytt. 

Samhällsbyggnad gör fortsatt bedömningen om att en ny matarväg enligt 

medborgarförslaget inte anses lämplig som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid 

förskolan Hjorten. Dock med förtydligande gällande att en ny matarväg längs 

Löpargatan kan avlasta viss trafik vid förskolan, men istället riskerar att medföra att 

trafiksäkerheten på Löpargatan försämras när det blir ett ökat trafikflöde förbi 

bostadskvarteret. Vid bedömningen har hänsyn också tagits till att den föreslagna 

matarvägen får en korsande GC-väg som framgår av Kartbild dat. 2021-09-16. 
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Ringvägen som matarväg bedöms idag ha relativt god trafiksäkerhet sett till att 

oskyddade trafikslag delvis är separerade från fordonstrafik, det råder god sikt längs 

hela vägen samt att det inte är några bostäder i direkt anslutning till vägen. Idag 

förekommer det dessutom sällan att bilar parkerar längs med vägen, något som 

däremot är fallet vid Löpargatan. 

Som tidigare konstaterats ser dock samhällsbyggnad, i linje med medborgarförslaget, 

att det finns ett behov av en eller flera ytterligare åtgärder för att öka trafiksäkerheten 

vid förskolan Hjorten och längs Ringvägen. Förvaltningen utreder och planerar att 

genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Ringvägen. Åtgärder som kan bli 

aktuella är; förhöjt övergångsställe, trafikföreskrifter, chikaner eller liknande samt 

fortsättning på befintlig gång- och cykelväg i enlighet med gällande detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elsa Badh (C), Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL), Nicklas Backelin (V), Anders 

Gustafsson (KD) och Bertil Börjeson (HEL): Kommunstyrelsen avslår 

medborgarförslaget gällande kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. 

Samhällsbyggnad fortsätter planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Eda kommun uppskattar dock engagemanget från frågeställaren med att använda sig 

av ett medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 89 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Kartbild 2021-09-16 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-08-19 § 69 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-07-01 

Situationsbild 1 2021-07-01 

Situationsbild 2 2021-07-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-19 § 71 

Medborgarförslag 2021-04-30 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 230 Svar på medborgarförslag - belysning vid 
lekplats 

Diarienummer: KS/2021:42 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att montera upp belysning vid 

lekplatserna som finns belägna vid Lärkvägen och Vattentornet i Charlottenberg. 

Eda kommun uppskattar 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 belysning monteras intill 

lekparkerna vid Lärkvägen samt vattentornet i Charlottenberg. Enligt förslagsställaren 

lyser det endast ute vid gatan men under vinterhalvåret önskas att det lyser en lampa 

inne vid lekparkerna. Förslagsställaren öppnar även upp för att det kan behövas 

belysning vid andra lekplatser runt om i kommunen. 

En översyn av kommunens fritids-, idrott- och kulturanläggningar pågår och kommer 

att återrapporteras under hösten 2021, därför föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elsa Badh (C): Beslut enligt serviceutskottets förslag. Kommunstyrelsen avslår 

medborgarförslaget om att montera upp belysning vid lekplatserna som finns belägna 

vid Lärkvägen och Vattentornet i Charlottenberg. 

Eda kommun uppskattar engagemanget från frågeställaren med att använda sig av ett 

medborgarförslag som ett sätt att bidra till förbättringsarbetet i kommunen. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-09-24 

Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-08-19 § 76  

Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-03-11 § 25 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-02-24 § 24 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Medborgarförslag – Belysning vid lekparkerna vid vattentornet och Lärkvägen i 

Charlottenberg 2021-01-21 
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Beslutet skickas till 

För kännedom 
Förslagsställaren 

Lasse Sjöberg, Kultur och Fritid 

Peter Wester, Teknik i Väst AB 

Carina Wilke, Samhällsbyggnad 

För åtgärd 
- 
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§ 231 Beslut om skogsstrategi 

Diarienummer: KS/2021:330 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet skogsstrategi.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt 2020-03-31 § 71 att ge skogskommittén i uppdrag att 

upphandla förvaltning av kommunens skogar samt ta fram styrdokument för 

kommunens skogsförvaltning. Upphandlingen är gjord och skogsförvaltare är numera 

utsedd. Nästa steg är ett styrdokument, en skogsstrategi, som ska vägleda 

skogsförvaltaren. Ett förslag har arbetats fram från förvaltningens sida tillsammans 

med kommunstyrelsens ordförande som ingår i skogskommittén. Skogskommittén har 

haft dokumentet på remiss. 

Beslutsunderlag 

Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-10-07 § 85 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-09-09 

Förslag till skogsstrategi 2021-09-09 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Kommunsekreterare, Rebecka Nilsson 
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§ 232 Revidering av firmatecknare 

Diarienummer: KS/2021:384 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av: 

• Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg eller 

• Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans-Peter Jessen eller 

• Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Nicklas Backelin  

Och kontrasigneras av kommunchef Anders Andersson eller ekonomichef Johan 

Örnberg eller verksamhetschef samhällsbyggnad Jan-Erik Eriksson. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 

revideras. 

Firmateckning avser undertecknande av till exempel skrivelser, avtal, kontrakt, låne- 

och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 

Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 

nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Samtliga firmatecknare 

För åtgärd 
- 
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§ 233 Kommunstyrelsens uppsikt 

Diarienummer: KS/2021:379, KS/2021:26 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 

2021-09-21 – 2021-10-14: 

• Protokoll från Eda Energi AB 2021-09-16 

• Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-09-22 

• Protokoll från Eda Bostads AB 2021-09-22 

• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2021-09-24 

• Protokoll från Teknik i Väst AB, 2021-09-27 

• Länsstyrelsen i Dalarnas Läns protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 2021-10-13 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av: 

• Länsstyrelsen i Dalarnas Läns protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 2021-10-13 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över övriga 

nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller uppsiktsansvaret 

också kommunala bolag eller kommunförbund. I detta ärende presenteras 

inkommande dokument till kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som 

kommunstyrelsen har uppsiktsansvar för. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Protokoll Eda Energi AB 2021-09-16 

Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021-09-22 

Protokoll Eda Bostads AB 2021-09-22 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-09-24 

Protokoll Teknik i Väst AB, 2021-09-27 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 



 

Sida 31 (35) 

 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-25 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 234 Svar gällande budget 2022 för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:34 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner anhållan om ett extra tillskott till budget 2022 för den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden som regleras utifrån kommunens andel av 

befolkning som är 80 år eller äldre 1 november 2021. Summan uppgår till cirka 5 520 

kronor. 

Eda kommun instämmer beklagandet att beslutet inte föregåtts av samråd samt delar 

åsikten om att någon löpande uppräkning av bidraget som tar hänsyn till 

kostnadsökningar bör finnas med i avtalet, till exempel genom indexreglering.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Anders Gustafsson (KD) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Med stöd av ett beslut i regionfullmäktige tillskjuter Region Värmland 184 000 kronor 

som en ramförstärkning till budgeten 2022 för att täcka regionens hälft av de ökade 

kostnaderna. Konsekvensen av en oförändrad budgetram för den gemensamma 

nämnden blir att budgeten inte motsvarar den faktiska beräknade kostnaden för 

nämndens arbete och administration, vilket inte är förenligt med avtalet. Region 

Värmland beklagar att detta beslut inte har föregåtts av ett ordentligt samråd och att 

beskedet om hur det här påverkar den gemensamma finansieringen av 

hjälpmedelsnämnden når kommunen sent i budgetprocessen. 

Förvaltningen ser ingen orsak till att kommunen inte skulle godkänna denna anhållan, 

men framhåller dock att någon löpande uppräkning av bidraget som tar hänsyn till 

kostnadsökningar bör finnas med i avtalet, till exempel genom indexreglering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-15 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Hjälpmedelsnämnden, enligt instruktion 

För åtgärd 
- 
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§ 235 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:386 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2021-10-25. 

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 
Inga delegationsbeslut att redovisa 

Allmänna utskottet 
2021-10-04 

Inga delegationsbeslut att redovisa 

Beslut inom kommunledningsstaben 

• HR-konsult/Rehabiliteringssamordnare V.L beslut 2021-08-01 - 2021-08-31 

gällande Förhandlingar samt turordnings och uppsägningsförhandlingar enligt 

LAS § 29 samt samråd gällande beslut om avstängning 

Beslut i bildningsutskottet 
2021-10-06 

§ 57 Kunskapsavstämning vårterminen 2021 

§ 59 Remiss av promemoria professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 

• Skolchef I.E beslut 2021-09-08 - 2021-10-11 gällande fyra beslut om 

skolskjuts utöver fastställd norm samt yttrande till Skolinspektionen 

• Rektor M.B beslut 2021-09-01 - 2021-09-30 om plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids har vid 

angiven tidsperiod mottagit 6 nya elever 

Beslut i serviceutskottet 
2021-10-07 

§ 90 Undersökning av betydelse miljöpåverkan Korterud 1:12 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 

• Verksamhetschef samhällsbyggnads J-E.E beslut 2021-09-23 – 2021-10-12 om 

Tjänstekoncession insamling returpapper 

• Verksamhetschef samhällsbyggnads J-E.E beslut 2021-04-01 - 2021-10-01 om 

två omhändertagande av farligt avfall  

• GIS-ingenjör M.J beslut gällande 5 adressärenden 2021-10-12-2021-10-13 

• Utredare/beställare C.W beslut 2021-09-01 – 2021-09-30 gällande process 

bortforsling av fordon 2021 
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• Integrationssamordnare A.V beslut 21-08-21 – 2021-09-20 gällande nio 

ekonomiska bistånd samt ett Länskort 

Extern delegation genom avtalssamverkan 

• Upphandlare E.G. beslut 2021-06-01 – 2021-06-30 gällande livsmedel småkök 

• Teknik i Väst AB, tf enhetschef C.S beslut 2021-04-01 - 2021-10-01 om 

Dykeritjänster samt Mobilkran/tunga lyft 

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 2021-10-18 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 236 Beslut gällande vård- och stödinsatser 

Diarienummer: KS/2021:387 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samtliga beslut gällande vård- och stödinsatser för 

perioden 2021-09-01 – 2021-10-05: 

• Avgiftshandläggare A.J beslut 2021-09-01 - 2021-10-05 om avgift hemtjänst, 

ålderdomshem samt demensboende 

• MAS A-L.B beslut 2021-09-01 – 2021-10-05 om Anmälan enligt lex Maria till 

Inspektionen för vård och omsorg 

• Biståndsbedömare A-L.BF beslut 2021-09-01 - 2021-10-05 om hemtjänst, 

korttidsplats, dagaktivering, larm samt matdistribution 

• Biståndsbedömare A-C.J beslut 2021-09-01 - 2021-10-05 om korttidsplats, 

hemtjänst, larm, särskilt boende och matdistribution 

• Handläggare bostadsanpassningsbidrag K.A beslut om bostadsanpassning (2 

st) 

• Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2021-09-01 - 2021-10-05: beslut om att 

inleda utredning/resursperson, beslut om familjehemsuppdrag, beslut om 

kontaktpersonsuppdrag, beslut särskilda kostnader under utredning, tester, 

dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd, faderskapsbekräftelse, familjebehandlare, 

försörjningsstöd, krav på deltagande i kompetenshöjande verksamhet, 

primärvårdsbehandling, skyddat boende, umgängesstöd samt beslut att ej 

inleda utredning 

• Biståndsbedömare A.J beslut 2021-09-15 – 2021-10-05 om hemtjänst, 

korttidsplats, dagaktivering, larm och matdistribution 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av förändring av den politiska organisationen behöver kommunstyrelsen 

godkänna beslut som för perioden 2021-09-01 – 2021-10-05, tidsintervallet mellan 

vårdutskottet och socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 

 

 

 

 

 


