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§ 21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2021:113

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning från 
myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad miljö- och byggchef informerar om sin tid som chef för avdelningen. 
Det har fungerat bra trots avsaknaden av introduktion. Den pågående pandemin har 
påverkat arbetet till stor del. Det har skett mycket skrivbordstillsyn som varit 
tillfredställande. Det spås att avdelningen kommer kunna använda sig av detta sätt 
även i framtiden också. 

Kommunstyrelsen informeras också att avdelningen kommer göra ett minusresultat 
med tanke på att vissa projektdelar inte fortsatt enligt tidsplan, summan uppgår just nu 
till 530 000 kronor. Tidigare chef har effektivt sökt olika typer av stöd. Men 
förutsättningarna har ändrats för projekt, det är komplicerat att söka olika stöd. 
Avslutningsvis anser tillförordnad chef utifrån erfarenheter att Eda kommuns miljö- 
och byggavdelning fungerar väl och är rätt bemannad, vilket är ganska ovanligt.  I 
framtiden efterfrågas dock en anpassad ram, en korrekt ram som verksamheten kan 
anpassa sig efter. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2021:2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
Allmänna utskottet

Ekonomichefen redovisade internbudgeten för kommunledningsstaben för allmänna 
utskottet. Ingen ekonomiuppföljning för december redovisades på grund av 
bokslutsarbete.

Bildningsutskottet
Ekonomisk uppföljning för december 2021 redovisas istället på sammanträdet i 
februari. Bildningsutskottet fick ta del av internbudget 2022. Just nu pågår arbetet med 
bokslut. Martin Bollner meddelade att det finns inga stora avvikelser mot tidigare 
uppföljningar. Den sammanställda internbudgeten är framtagen utifrån nuvarande 
elevprognoser, men kan komma att ändras beroende på elevantal.

2020 2021 2022

21. Verksamhetschef 66 888 75 075 75 492
22. Gärdesskolan 14 975 15 470 15 222
23. Gunnarsbyskolan 43 911 45 318 47 960
233. Grundsärskolan 5 582 6 189 6 119
24. Förskola Åmotfors/Koppom 17 040 15 780 17 348
25. Hierneskolan 19 600 19 860 20 155
255. Adolfsfors skola 5 230 5 503 5 601
26. Förskola Charlottenberg 13 996 13 184 12 037
(Nya Grottan/Gullvivan)
27. Vuxenutbildning/SFI 5 420 5 622 4 180
28. Förskola Adolfsfors/ 15 792 13 993 11 699
Skillingmark/Bysjön
29. Förskola Charlottenberg 12 661 14 401 16 286
(Solrosen/Hjorten)

Ram 221 095 230 395 232 099

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för december 
månad 2021 och diskuterade god ekonomisk hushållning.
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Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Dialogmöte kollektivtrafik i Värmland. 
 Styrgruppsmöte Gunnarsbyskolan, avstämning av projektet och 

inriktningsbeslut utformning av kök. 
 Avstämningsmöte med representant från Thongruppen om den parkerade 

planen vid Morast Handelsplats. 
 Möte med Solör för information om kommunens planerade utveckling av 

fastigheten Violen. 
 Webbinarium med tema 5G-möjligheter och utmaningar med koppling till 

fysisk planering. 
 Styrgruppsmöte demensboende Violen, väntar på beslut om eventuell 

fortsättning av etapp ett. 
 Projektavstämning av kalkyl LSS boende Åmotfors, avvaktar beslut om 

eventuell fortsättning.
 Cloudberry Wind - gått ut på offentligt samråd 8 december – 21 januari för 

projektet Vindkraft Björnetjärnsberget. Samrådstiden förlängdes till 15 mars. 
 Uppstartsmöte med Stadsbygg angående detaljplan för polisstation vid 

Morokulien. 
 Detaljplan Noresund – arbete med att sammanställa inkomna synpunkter under 

samrådet. Fortsatt dialog med Golfklubben.

Teknik i Väst AB

 Länsstyrelsens förslag till prioriteringsgrunder vid brist på fällningskemikalier.
 Övrigt normal verksamhet.

Kost

 Svårt att rekrytera vikarier - ansträngt personalläge när ordinarie medarbetare 
är sjuka.

 Kommande prisjusteringar på livsmedel under 2022 är oroväckande.

Räddningstjänsten

 Rekryteringsbehov vid räddningsstation i Charlottenberg.
 Ekonomin är i linje med budget.

Arbete och integration

 Stabilt läge.
 Arbete fortsätter med verksamhetsplan, bokslut, RUS-samtal.
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Fritid och kultur

 Uppstart i fritidsgården i Charlottenberg.
 Möte med arbetsgrupp fritid/kultur.
 Arbete med internbudget 2022 verksamhetsplan 2022
 Föreningsärenden, beslut om aktivitets- och investeringsbidrag för 2021 och 

Föreningsmeddelande december 2021.
 Personalärenden, APT.

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. 

Ekonomichefen redovisar på kommunstyrelsens sammanträde att det just nu ser ut 
som att det blir ett positivare resultat än vad som prognostiserades i augusti. Det finns 
dock fortfarande stora poster som ska ses över inför bokslutsarbetet. Ett återställande 
för 2021 är möjligt med tanke på att det utgått extra medel från regeringen och att 
finansförvaltningens resultat är positivt. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-17 § 9
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-01-19 § 3
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 5

Beslutet skickas till
För kännedom
-

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomiska uppföljning samt 
verksamhetsuppföljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har informerats om att ekonomi- och verksamhetsuppföljningen 
förverksamheten inom IFO, individ- och familjeomsorgen, från och med nu ska 
redovisas separat. Förändringen innebär att den tidigare budgeten för all verksamhet 
inom vård och stöd delas upp i två områden; Vård och stöd med verksamhetschef Sara 
Lundgren samt IFO med verksamhetschef Annakarin Norbäck. Dessa verksamheter 
ska i fortsättningen ha separat budget och redovisas på respektive sammanträde. 
Socialnämnden har nu två verksamheter under sig; vård och stöd samt IFO. Den 
fackliga förhandlingen gjordes 2022-01-14. Ekonom Jessica Brostedt ser på 
budgetfördelningen tillsammans med verksamhetscheferna.

Ekonomisk uppföljning för december 2021 kommer på §nämndens sammanträde i 
februari. Socialnämnden fick ta del av en ekonomisk nulägesredovisning för 
respektive område. Den totala budgeten för hela verksamheten inom vård och stöd 
kommer att delas så att verksamheten inom IFO, individ- och familjeomsorgen, från 
och med nu ska redovisas separat. Jessica Brostedt, ekonom, redovisade för nämnden 
en preliminär ekonomisk uppföljning från december med covid-kostnader separerade.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-01-18 § 11
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-01-18 § 1

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Socialnämnden

För åtgärd
-
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§ 24 Internbudget
Diarienummer: KS/2022:8

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2022 under senare del av 
2021. Förvaltningen har tagit fram en internbudget för de tre verksamhetsområdena 
kommunledningsstaben, bildning och samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-04
Internbudget per verksamhet 2022, 2022-02-04

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 25 Beslut om verksamhetsplaner för 2022
Diarienummer: KS/2021:15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förlag till verksamhetsplan för bildning, 
samhällsbyggnad och staben för 2022.

Sammanfattning av ärendet
I stabens budget- och verksamhetsplan beskrivs verksamheten och dess olika 
avdelningar. Verksamhetsmålen redovisas och aktiviteter för att nå de målen. Vidare 
presenteras internbudgeten med de större förändringar som är aktuella.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-04
Förslag till verksamhetsplan för staben 2022
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-09-08 § 52
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-07-02
Budget- och verksamhetsplan 2022–2024 verksamhetsområde bildning 2021-08-31
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-04-13 § 39
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-26
Förslag till verksamhetsplan samhällsbyggnad 2022-2024, 2021-04-07

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 26 Likvärdig skola - statlig utredning
Diarienummer: 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av likvärdig skola – statlig utredning.

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om den statliga utredningen gällande likvärdig skola.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 10.02 – 10.12. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 27 Inackorderingstillägg för gymnasieelever
Diarienummer: KS/2021:437

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inackorderingstillägg för läsåret 2022-2023 är 1610 
kronor per månad, oavsett avstånd mellan bostad och skolort. Inackorderingstillägg 
kan endast utbetalas retroaktivt för innevarande läsår.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen, 15 kapitlet 32 §, ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på 
grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och 
från hemmet. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av 
prisbasbeloppet enligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre 
hela tiotal kronor. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor, enligt SCB.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-01-19 § 6
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-12-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Ingrid Elmgren, skolchef
Marita Forslund, administratör

För åtgärd
-
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§ 28 Utse verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del
Diarienummer: KS/2022:36

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser chefen för elevhälsan, till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 
2017:30).

Sammanfattning av ärendet
Nedanstående text återfinns i ”Ledningssystem för den medicinska elevhälsan” som 
behandlades i bildningsutskottet i december 2021 samt beslutades i kommunstyrelsen 
2022-01-12.

”2.2 Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen är vårdgivare i Eda kommun för de insatser som omfattas av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Skolchefen är verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del. Ledningssystemet gäller för skolsköterskor, 
skolläkare och skolpsykolog. Grunderna för vem som beslutar vad regleras i Eda 
kommuns delegationsordning. Kommunens politiska ledning beslutar vilken 
verksamhet som skall bedrivas och vilka mål som gäller. Uppdrag med skolchefen 
som ansvarig är att ta fram en verksamhetsplan som beskriver hur målen skall nås och 
vem som skall genomföra aktiviteterna i verksamhetens processer.”

Då chefsansvaret för elevhälsan i praktiken sedan länge övergått från skolchef till 
chefen för elevhälsan bör en justering göras i texten för Ledningssystemet enligt 
följande:

”2.2 Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen är vårdgivare i Eda kommun för de insatser som omfattas av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Chefen för elevhälsan är verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska och psykologiska del. Ledningssystemet gäller för 
skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog. Grunderna för vem som beslutar vad 
regleras i Eda kommuns delegationsordning. Kommunens politiska ledning beslutar 
vilken verksamhet som skall bedrivas och vilka mål som gäller. Uppdrag med 
skolchefen som ansvarig är att ta fram en verksamhetsplan som beskriver hur målen 
skall nås och vem som skall genomföra aktiviteterna i verksamhetens processer.”
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Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-01-19 § 8
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-01-12

Beslutet skickas till
För kännedom
Helena Persson, chef för elevhälsan

För åtgärd
Ingrid Elmgren, skolchef
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§ 29 Interkommunal ersättning - förskola och 
pedagogisk omsorg
Diarienummer: KS/2022:73

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2022 för förskola och 
pedagogisk omsorg enligt följande:

Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim) 82 329 87 268

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) 173 660 184 079

3-6 år deltidsplatser (15 tim) 63 690 67 511

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) 128 926 136 662

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september 
det år barnet fyller tre år.

Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år

0 – 6 år 87 800

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och 
bidrag till fristående skolor.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp

0-3 år deltidsplatser (15 tim) 82 329 87 268

0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) 173 660 184 079

3-6 år deltidsplatser (15 tim) 63 690 67 511

3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) 128 926 136 662

Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september 
det år barnet fyller tre år.

Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år

0 – 6 år 87 800
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Beslutsunderlag
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-02-04

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef Bildning 
Arvika kommun, Lärande och stöd 
Årjängs kommun, BUN Assistent bildning, centralt 
Assistent barnomsorgen

För åtgärd
-
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§ 30 Interkommunal ersättning 2022 förskoleklass, 
fritidshem, grundskola och grundsärskola
Diarienummer: KS/2022:74

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2022 för förskoleklass, 
fritidshem, grundskola och grundsärskola enligt följande: 

Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp

77 029 81 651

Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp

34 997 37 096

Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 103 231 109 425

Ersättning per elev i grundsärskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 281 849 298 760

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och 
bidrag till fristående skolor.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter.

Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp

77 029 81 651

Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp

34 997 37 096

Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 103 231 109 425

Ersättning per elev i grundsärskolan Netto Inkl momskomp

Åk 1 – åk 9 281 849 298 760
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Beslutsunderlag
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-02-04

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef Bildning 
Arvika kommun, Lärande och stöd 
Årjängs kommun, BUN 
Assistent bildning, centralt 
Assistent barnomsorgen

För åtgärd
-
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§ 31 Omföring av investeringsmedel från lagerlokal 
till Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:51

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige omfördela medel på 2 600 
000 kronor exklusive moms från projektet lagerlokal till renovering av fastigheten 
kopparen 11 Charlottenberg.

Reservation 
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Emelie Wennerstrand oberoende 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Det är bra att starta upp en 
särskild undervisningsgrupp. Den tidigare verksamheten på Sösia i Åmotfors borde 
aldrig ha lagts ner. Vi reserverar oss mot beslutet att bygga om den tidigare förskolan 
Pillret för 5,7 miljoner kr. Det är fel att flytta 2,6 miljoner kronor från ett projekt till 
ett annat. Det blir verkligen ingen blygsam årskostnad, som det sades vara på 
kommunstyrelsen. Det är dags att både verksamhet och politiker börjar att ta ett 
ekonomiskt ansvar. Det är oseriöst att påstå att det enda alternativet till ombyggnaden 
är dyra placeringar av barn i andra kommuner. Det finns andra lokaler både i 
Charlottenberg och i Åmotfors. Åmotfors har bra kommunikationer och närhet till 
skola.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef och individ- och familjeomsorgens verksamhetschef informerar om den 
skrivelse som kompletterats tillsammans med serviceutskottets protokollsutdrag. 

Ombyggnationen av fastigheten kopparen 11 visar sig få högre kostnader än beräknat. 
Kostnadsökningen beror på flera delar, bildning har gjort förändringar i sin 
verksamhet och att det har skett stora kostnadsökningar på byggmaterial.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 11:19-11:31 för partiöverläggningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Stefan Nilsson (SD): Beslut enligt 
serviceutskottets beslut. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige avslå 
omfördelning av medel på 2 600 000 kronor exklusive moms från projektet lagerlokal 
till renovering av fastigheten kopparen 11 Charlottenberg.

Annika Hugne (C), Hanna Andersson (M), Anders Gustafsson (KD), Odd Westby (S), 
Birgitta Eklund (S), Ola Dahlström (L), Bo Sundbäck (S) och Bertil Börjeson (HEL): 
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Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige omfördela medel på 2 600 
000 kronor exklusive moms från projektet lagerlokal till renovering av fastigheten 
kopparen 11 Charlottenberg.

Dan Säterman (S): Återremiss till bildningsutskottet för att se på möjligheten att 
använda andra lokaler. 

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Annika Hugne och Hanna Andersson med fleras förslag.
Nej-röst för Dan Sätermans förslag.

Omröstningsresultat
Med åtta ja-röster för Annika Hugne och Hanna Anderssons med fleras förslag och 
fyra nej-röster för Dan Sätermans förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Annika 
Hugne och Hanna Anderssons med fleras förslag. 

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
Birgitta Eklund (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
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Johanna Söderberg (C) X
Totalt Åtta (8) Fyra (4) Tre (3)

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Annika Hugne och Hanna Andersson med fleras förslag.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Annika Hugne och Hanna Andersson med fleras förslag.
Nej-röst för Hans Nilsson och Stefan Nilssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Annika Hugne och Hanna Anderssons förslag med fleras förslag 
och tre nej-röster för Hans Nilsson och Stefan Nilssons förslag beslutar 
kommunstyrelsen enligt Annika Hugne och Hanna Anderssons med fleras förslag. 

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
Birgitta Eklund (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
Totalt Elva (11) Tre (3) En (1)
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Beslutsunderlag
Beskrivning av behoven av föreslagen ombyggnad av tidigare förskolan Pillret 
2022-02-02
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 1
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-11

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Verksamhetschef

För åtgärd
Projektledare
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§ 32 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 
2021
Diarienummer: KS/2021:309

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen av tagna beslut under perioden 
september-december 2021 samt ej verkställda beslut och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Det konstateras att följande beslut inte är verkställda från perioden september-
december 2021:

 2021-09-01 § 174 Avtal för Eda Energi AB (KS/2021:328) Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Eda Energi AB och ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för bolagets utveckling. 
Processen pågår med hjälp av externt stöd.

 2021-09-01 § 179 Svar på medborgarförslag - Att kommunen anslår medel till 
Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel (KS/2021:200) 
Beslutet lyder: Kommunstyrelsen godkänner medborgarförslaget, dock med 
det tillägget att för att kunna tillmötesgå förslaget kommer det att ske i 
samverkan med Fritidsbanken Sverige och Fritidsbanken regionalt. Fritids- 
och kulturavdelningen får i uppdrag att följa upp det nystartade projektet inom 
Fritidsbanken Sverige, för att säkerställa att det kommer att finnas möjlighet 
att låna parasportutrustning och fritidshjälpmedel vid olika fritidsaktiviteter 
inom kommunen. Viss utrustning är på väg ut till kommunerna och då kommer 
information om utlåning.

 2021-09-01 § 183 Svar på medborgarförslag - Att kommunen ska undersöka 
möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med blinkande lampor 
vid Adolfsfors skola. (KS/2021:221) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beviljar 
medborgarförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att vara 
behjälpliga i kontakt med Trafikverket med syfte att öka säkerheten vid 
Adolfsfors skola. Möte äger rum med Trafikverket vecka 5.

 2021-09-01 § 184 Sammanställning över fastigheter i sämre skick för 
eventuella åtgärder (KS/2021:280) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen har tagit 
del av redovisningen och skickar ärendet till budgetberedningen. Ärendet finns 
hos budgetberedningen.
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 2021-09-29 § 202 Revidering av riktlinje för rehabilitering och Habilitering 
(KS/2021:323) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad 
riktlinje gällande rehabilitering och habilitering. Arbete pågår.

 2021-09-29 § 203 Revidering av riktlinje Myndighetsbeslut - biståndsbeslut 
SoL äldre och funktionshindrade (KS/2021:321) Beslutet lyder: 
Kommunstyrelsen anta förslaget till reviderad riktlinje gällande 
Myndighetsbeslut – Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade. Arbete 
pågår.

 2021-10-25 § 229 Svar på medborgarförslag - kompletterande matarväg till 
Örnvallenområdet (KS/2021:193) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget gällande kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. 
Samhällsbyggnad fortsätter planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bidrag 
har sökts hos trafikverket för ett målat övergångsställe med vägkuddar som 
fartdämpning, taktila plattor och pollare för synskadade. GC-vägen är idag 
utbyggd för sträckan längs förskolan. När åtgärderna är genomförda 
framkommer effekterna av dessa och därmed avgörs om det behövs fler 
åtgärder eller inte.

 2021-12-01 § 240 Svar på medborgarförslag - Att kommunen antar som 
standard att ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande 
(KS/2021:199) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att i samband med 
en rekrytering av personal till sommarsimskolan, i fortsättningen förutom 
kravet på genomgången grundutbildning för simlärare genom Svenska 
Livräddningssällskapet, även erbjuder en fortbildning för simlärare gällande 
barn i behov av särskilt stöd. Fortbildning för simlärare ska erbjudas inför 
säsongen

 2021-12-01 § 260 Medfinansiering av Valfjällets slalomklubb (Valfjällets 
SLK) och De Handikappades MF Falkens (Falken) projekt vid Valfjället 
(KS/2021:426) Beslutet lyder: Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun 
medfinansierar Valfjällets SLK och Falkens projekt i Valfjället med 75 tkr 
vardera under 2022, 2023 och 2024. Medlen skall i första hand tas från 
projektet Edas Framtid.
Beloppen ska betalas ut årligen

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

 2021-05-05, § 108 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika kommuner - 
beslutet: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
samverkan mellan Eda och Arvika kommuner gällande matdistributionen i 
äldreomsorgen. Utredningen tidsätts och redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen efter utredningens slut. Återrapportering sker i mars 2022.
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 2021-05-31, § 13 Medborgarförslag - cykelbana för barn och unga i 
Charlottenberg – beslutet: Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en 
cykelbana vid vattentornet men ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget om cykelbana, samt vilken plats som vore lämplig och till 
vilken kostnad. Utredning pågår.

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

 2021-06-30, § 161 Inriktningsbeslut – utbyggnad av Gunnarsbyskolan – 
beslutet: 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 Arbete 
pågår.

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

 2019-06-25, § 155 Förvaltning av kommunens skog – beslut: Förvaltningen
får i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Förvaltningen
får i uppdrag att ta fram styrdokument för kommunens skogsförvaltning. I
anslutning till budgetprocessen för kommande år anges en målsättning för
överskottet av skogsförvaltningen. I anslutning till budgetprocessen för
kommande år ska en målsättning för överskottet av skogsförvaltningen anges.

 2020-02-04 § 1 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen
(GDPR) 2019 – beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten ” Granskning
av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) 2019 och ger
förvaltningen i uppdrag att genomföra dataskyddsombudets
förbättringsförslag. Lyft i dataskyddsgruppen att förbättringsförslagen ska
åtgärdas men kommer att lyftas igen med tydligare krav på återrapportering
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att förbättringsförslagen har blivit utförda.
2020-02-04 § 15 Samverkansavtal tillnyktringsenheten (2019:361) – beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal från Värmlands läns
Vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tillnyktringsenheten vid
Centralsjukhuset i Karlstad. Inväntar påskrivet avtal till diariet.

 2020-04-28 § 80 Yttrande till revisorerna gällande granskning av samverkan
kring psykisk ohälsa bland äldre – beslut: Kommunstyrelsen lämnar följande
svar till kommunrevisorerna genom att inleda med revisorernas
rekommendationer och därefter kommunstyrelsens svar:
1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa. 
Arbetsgrupperna inom ramen för Nya Perspektiv bör få uppdraget, via 
beredningsgruppen, att se över gemensamma överenskommelser med 
regionen. Överenskommelsen mellan Eda kommun och Edas vårdcentral bör 
kompletteras med samverkansformer kring denna målgrupp. En 
överenskommelse med öppenvårdspsykiatrin i Arvika ska även revideras.
2. Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla 
aktörer.
Överenskommelser inom detta område finns idag samlat hos administratör. De
kommer framöver att även läggas in i verksamhetens ledningssystem som
finns på Insidan, där det blir tillgängligt för all personal inom verksamheten.
3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta 
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. 
Verksamheten ser fördelar med att genomföra en målgruppsanalys för att få 
fram konkreta handlingsplaner. Verksamheten har dock inte de resurser som 
krävs för att genomföra en sådan analys i kommunen. Verksamheten kommer 
att följa övriga värmländska kommuners arbete med målgruppsanalys, för att 
ta del av deras erfarenhet och därefter påbörja arbetet i Eda.
4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. 
Se svar under punkt 3.
5. Utveckla användningen av SIP (samordnad individuell plan), som verktyg 

för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk 
ohälsa.

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

6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, 
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen 
äldre med psykisk ohälsa.

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

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

 2020-06-02 § 92 Omföring av investeringsmedel 2020 för byggnation av
solskydd vid förskolor. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att 500 000 kronor
omföres från projekt 1274 Tillbyggnad och tak Morokulien till solskydd för
förskolor. Antalet solskydd till förskolor är klart. Samtliga fakturor är dock
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inte betalda, projektet är ej avslutat.
 2020-06-23 § 124 Detaljplanering Svensk-Norsk Polisstation i Morokulien. 

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

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

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

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

Beslut där kommunstyrelsen tagit del av information eller tagit del av uppföljning 
framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan följas upp i 
en process som återrapportering. Detsamma gäller för inkomna motioner och 
medborgarförslag, de redovisas istället i ärendet ”Redovisning av obesvarade 
motioner/medborgarförslag”.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-28
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut; september – december 2022-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 30935SE



Sida 30 (56)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-09

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 33 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 
2021
Diarienummer: KS/2021:310

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av återrapporteringen av 
kommunfullmäktiges tagna beslut under perioden september - december 2021. 

Det konstateras att följande beslut inte är verkställt från perioden september – 
december 2021:

 2021-10-25 § 134 Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt arbeta med 
kommunens handikappolitiska program (KS/2021:159) Beslutet lyder:
• Ett nytt program tas fram, I avvaktan på detta så förslås dessutom att
• Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll publiceras på kommunens 
webbplats
• Information och arbete med nuvarande program sker inom respektive 
verksamhet och bolag på det sätt dessa finner lämpligt
• I årsredovisningen ingår en återredovisning av vilka mål som uppnåtts
Med detta anses förslaget besvarat. Protokoll finns tillgängliga på kommunens 
webbplats, arbete pågår med programmet.

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

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

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

 2020-02-19 § 15 Säkerhet och skötsel av kommunala badplatser. Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga samarbetsavtal avseende 
skötsel och tillsyn av de tidigare B-badplatserna. Arbete kvarstår med att
teckna erforderliga samarbetsavtal avseende skötsel och tillsyn av de tidigare
B-badplatserna.
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 2020-04-21 § 52 Svar på motion förbättring av utemiljön vid Gärdesskolan. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt 
förvaltningen att lämna förslag på utformning utifrån de framtagna 
önskemålen samt att beräkna investeringskostnaden för detta förslag. En grupp 
är tillsatt för att planera och ta fram ett förslag på utrustning av utemiljön vid 
Gärdesskolan samt Gärdeshallen.

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

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

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

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

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

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

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

 2021-06-16, § 74 Redovisning av utredning samt förslag gällande nyttjande av
fastigheten Kopparen 11 (f.d. förskolan Pillret) – beslutet: 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja fastigheten Kopparen 11 till 
förskoleexpedition samt särskild undervisningsgrupp för grundskolan enligt 
bilagd utredning, samt för detta ändamål avsätta investeringsmedel 
motsvarande 3,1 miljoner kronor för 2021. Arbete pågår.

 2021-06-16, § 83 revisionsgranskning av intern kontroll i HR-processer –
beslutet: Kommunfullmäktige har tagit del av kommunrevisionens granskning.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att nyttja detta enligt
kommentarer till resultat av granskningen i det fortsatta arbetet. Arbete pågår.

 2021-08-25, § 100 Politisk organisation – beslutet: Kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Inrätta en socialnämnd om 5 ledamöter och 5 ersättare.
2. Återkalla kommunstyrelsen uppdrag inklusive Krisledningsnämnd som är
samma som kommunstyrelsens allmänna utskott, med hänsyn till att det är en
omfattande överföring av uppgifter från kommunstyrelsen till socialnämnden
som sker. Inrätta en ny kommunstyrelse och krisledningsnämnd.
3. Ge uppdraget till förvaltningen att omarbeta styrdokument.
4. Inrätta en parlamentarisk grupp i form av tillfällig 
kommunfullmäktigeberedning för att inför kommande mandatperiod se över
den politiska organisationen vilket redovisas senast mars 2022. Arbete pågår i
den parlamentariska gruppen, återrapportering i mars.

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

Beslut där kommunfullmäktige tagit del av information eller tagit del av uppföljning 
framgår dock inte i denna redovisning, detta för att de besluten sällan kan följas upp i 
en process som återrapportering. Detsamma gäller för inkomna motioner och 
medborgarförslag, de redovisas istället i ärendet ”Redovisning av obesvarade 
motioner/medborgarförslag”.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut; september – december 2022-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 34 Medborgarförslag - Utveckling av Eda Skans
Diarienummer: KS/2021:131

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att Eda kommun 
genom Samhällsbyggnad och Fritids- och kulturavdelningen, tillsammans med 
huvudmannen Statens Fastighetsverk, ska försöka verka för en förbättring och 
utveckling av driften och skötseln av försvarsanläggningen Eda Skans. 

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

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås en utveckling av Eda Skans 
såsom att utreda ansvarsfördelning, underhåll, information, tillgänglighet med mera. 
Initiativtagaren betonar särskilt vikten av på olika sätt förbättra situationen vid Eda 
Skans för att säkerställa att det kulturella värdet bevaras.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 3
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-19

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Initiativtagaren

För åtgärd
Fritid- och kulturchef
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§ 35 Prissättning mark inom fastighet Norra Ämterud 
1:195 för optionsavtal mellan kommunen och 
Statsbygg
Diarienummer: KS/2020:198

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till prissättning om 65kr/m² för fastigheten Norra 
Ämterud 1:195 och som ska framgå i optionsavtalet som kommunen ingår med 
Statsbygg. En förutsättning för prissättningen är att kommunen har rätt att avverka 
aktuell skog inom markområdet innan försäljning, vilket ska framgå i optionsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 124 att ge positivt planbesked för 
polisstation vid Morokulien och ett planarbete för en ny detaljplan inleddes. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny polisstation på riksgränsen 
mellan Norge och Sverige samt mellan kommunerna Eidskog och Eda.

Norska statliga myndigheten Statsbygg har i uppdrag att driva planprocess och 
projektering av polisstationen, varigenom kommunen ska ingå ett planavtal med 
Statsbygg som reglerar kostnader och ansvar för planarbetet. Samtliga kostnader för 
framtagande av planhandlingar med tillhörande underlag åläggs Statsbygg.

Statsbygg önskar ingå ett optionsavtal med kommunen för att säkerställa rätt att 
förvärva aktuell mark för bygget samt genomförandet av detaljplanen. I optionsavtalet 
ska bland annat framgå vilket markområde Statsbygg har option över, d.v.s. mark 
inom fastigheten Norra Ämterud 1:195. I optionsavtalet ska även kommunens 
prissättning för marken framgå. Kommunens prissättning behandlas därefter av 
Statsbygg, eventuellt utförs en oberoende markvärdering som kan förändra priset.

Eidskog kommune äger grannfastigheten på norska sidan som avses bebyggas för 
halva polisstationen. Då Statsbygg avser förvärva mark från Eidskog har Plan- och 
fastighetssektionen förfrågat Eidskog angående vilket pris de begär för mark inom 
fastigheten. Eidskog besvarade att man avser begära 65kr/m² (NOK) då detta var 
aktuellt pris man köpte in fastigheten för relativt nyligen.

Plan- och fastighetssektionen bedömer det som rimligt att Eda kommun begär 65kr/m² 
(SEK), dock med tillägg om att det i optionsavtalet ska framgå att kommunen har rätt 
att avverka aktuell skog inom markområdet innan försäljning.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 12:04-13.00.
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Beslutsunderlag
Plan- och fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2022-02-03
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-06-23 § 124

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 36 Köp av fabriken 14
Diarienummer: KS/2021:424

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva fastigheten Fabriken 14 för 200 000 kr av 
Charlottenberg Industricenter AB (556948–0998).

Reservation
Stefan Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Fundo har genom sitt bolag Charlottenberg Industricenter AB erbjudit kommunen att 
köpa den obebyggda fastigheten Fabriken 14. Fastigheten har en yta på cirka 10 000 
m2 och ett skogsbestånd med ett begränsat värde. 

Fastigheten Fabriken 14 gränsar mot norr närmast till de kommunalägda fastigheterna 
Södra Ämterud 1:375 och Tallen 7, vilka samtliga ingår i detaljplan ”Kvarteret 
Fabriken m.m”. Det skulle av denna anledning vara av ett intresse att förvärva 
fastigheten Fabriken 14, då till ett pris av 20 kr/kvm, totalt 200 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-01-20 § 7
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-12-27
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-01 § 259
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL), Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) och Odd Westby (S): 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva fastigheten Fabriken 14 för 200 000 kr av 
Charlottenberg Industricenter AB (556948–0998).

Stefan Nilsson (SD): Beslut enligt serviceutskottets förslag. Kommunstyrelsen 
förvärvar fastigheten Fabriken 14 för 200 000 kr av Charlottenberg Industricenter AB 
(556948–0998).

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bertil Börjeson, Hans Nilsson och Odd Westbys förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 30935SE



Sida 38 (56)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-09

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Beslutet skickas till
För kännedom
Fundo Charlottenbergs Industricenter AB

För åtgärd
Samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen
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§ 37 Beslut om internkontrollplan 2022
Diarienummer: KS/2022:1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplaner för bildning, samhällsbyggnad och 
staben för 2022.

Bildning
 Orosanmälningar (enligt SoL 14:1).

Samhällsbyggnad
 Utveckla fritids- och kulturaktiviteterna för edaborna.
 Utvärdering av räddningstjänstens myndighetsutövning och insatsförmåga.
 Andelen ungdomar sub-18 som fått erbjudande om aktiviteter i syfte att återgå 

i studier eller annan lämplig aktivitet (kopplat till barnkonventionen.)
 Egenkontroll kök.
 Leverera dricksvatten.
 Rena avloppsvatten.
 Deponi och återvinningscentral.

Staben
 Redovisning av kommunens ledningsförmåga.
 Kommunens arbete med att införa heltid som norm enligt avtalet.
 Digitalisering.
 Program om funktionshinder.
 Upphandlingspolicyn.
 Utvecklingskontoret Västra Värmland.
 Näringsliv.
 Ekonomi.
 Val 2022.
 E-arkiv.
 Miljö/klimat.
 Styrdokument.
 IT
 Löner.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med Internkontroll där 
det framgår att kommunstyrelsen varje år ska anta en särskild plan för granskning.
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Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-01-19 § 4
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-01-12
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-11-11 § 100
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-11-11 
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-12-01 § 135
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-24
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-11-08 § 129
Bilaga – Internkontrollplan 2022, staben 2021-11-24
Internkontrollplan 2022 – kommunledningsstaben, underlag för diskussion 
2021-11-24

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 38 Arvika-Eda samordningsförbund, FINSAM - 
Viljeinriktning om sammanslagning av 
samordningsförbund
Diarienummer: KS/2021:427

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna hemställan och 
viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-
Eda samordningsförbund.

Eda kommun anser vidare att det är viktigt att man lyckas bibehålla det lokala 
perspektivet och engagemanget och tar med goda erfarenheterna från mindre förbund, 
exempelvis genom att bevara de lokala beredningsgrupperna.

Eda kommun anser därutöver att det är viktigt att den totala tillgängliga budgeten inte 
minskas vid ett sammangående.

Sammanfattning av ärendet
Arvika-Eda Samordningsförbund har inkommit med en skrivelse där man beskriver att
Styrelserna för Arvika-Eda samordningsförbund och Samordningsförbundet BÅD-
ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng) hemställer till sina medlemmar om 
att ta ställning till samt att fatta beslut i fråga om ett framtida samgående av de båda 
förbunden.

Slutligt ställningstagande till sammanslagning kräver dock ett särskilt beslut som tas 
av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 7 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Arvika-Eda Samordningsförbund - Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 
Samordningsförbund 2021-11-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S) och Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt allmänna utskottets förslag. 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige godkänna hemställan och 
viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-
Eda samordningsförbund.
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Eda kommun anser vidare att det är viktigt att man lyckas bibehålla det lokala 
perspektivet och engagemanget och tar med goda erfarenheterna från mindre förbund, 
exempelvis genom att bevara de lokala beredningsgrupperna.

Eda kommun anser därutöver att det är viktigt att den totala tillgängliga budgeten inte 
minskas vid ett sammangående.

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 39 Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2023
Diarienummer: KS/2021:439

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige stå bakom Region Värmland 
svar på remiss om förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033, 
RUN/210 468, 2022-01-07.

Eda kommun anser därutöver att:

 Staten / Trafikverket borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid.

 Satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - Göteborg och 
Stockholm – Malmö plockas bort från planen.

Sammanfattning av ärendet
Eda kommun har mottagit Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 

Eda kommun kan konstatera efter en översiktlig granskning av dokumentet men också 
med de kommentarer som lämnats från Värmlands län och andra delar av Sverige att 
planen inte motsvarar de behov som finns i Eda kommun, Värmland eller Sverige. 

Eda kommun bakom Region Värmland svar på remissen. Eda kommun. För 
ytterligare understryka de ekonomiska obalanserna redovisas kostnadsfördyringarna i 
två lokala projekt. I ett av dessa finns det en fördyring på 500%. 

Om en så pass enkel åtgärd som genomförs med beprövad teknik; gräva och bredda en 
undergång på Värmlandsbanan i Lerot har en handläggningstid på 7 år och 
kostnadsökning på 500% så känns andra aktuella storsatsningar som snabbtåg på nya 
spår mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm – Malmö också som än mer osäkra.

Slutsatsen av detta blir då att satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - 
Göteborg och Stockholm – Malmö tas bort ur planen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S): Beslut enligt allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen 
rekommenderar kommunfullmäktige stå bakom Region Värmland svar på remiss om 
förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033, RUN/210 468, 2022-
01-07.
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Eda kommun anser därutöver att:

 Staten / Trafikverket borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid.

 Satsningen på snabbtåg på nya spår mellan Stockholm - Göteborg och 
Stockholm – Malmö plockas bort från planen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-17 § 13
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 4
Sammanfattning av synpunkter på förslaget till nationell plan 2022–2033, 2022-02-01
Region Värmlands Tjänsteskrivelse angående svar på remiss om nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022–2033, 2022-02-01
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Region Värmlands svar på remiss om förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022–2033, RUN/210 468, 2022-01-07
Kopia på brev till infrastrukturminister Tomas Enerot - Värmland behöver prioriteras i 
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, 2021-12-14
Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033, 2021-11-30
Överklagan av Trafikverkets beslutundergång Lerot – väg 866 i Eda kommun     
2021-10-06

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Trafikverket, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 40 Remiss - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Värmland 2022–2033
Diarienummer: KS/2021:440

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige uppskatta att satsningar på 
Riksväg 61 och Värmlandsbanan finns med även om det finns ytterligare behov även 
då det som nu är planerat genomförts.

Eda kommun har inga ytterligare synpunkter på prioriteringarna.
Eda kommun vill lyfta in två ytterligare perspektiv; ambitionsnivå och 
finansieringsmetod:

Ambitionsnivå

Utbyggnaden till 2+1 är mycket resurskrävande även om det får en 
trafiksäkerhetseffekt som möjliggör en hastighet på 100 km/h på korta avsnitt. Är då 
detta rätt kvalitetsnivå på utbyggnaden eller finns enklare åtgärder som ger större 
effekt på längre sträckor. 

Finansieringsmetod

Staten / Trafikverket / Regionen borde överväga att lånefinansiera delar av de åtgärder 
som nu skjuts på en osäker framtid. Lånefinansiering sker redan idag indirekt då 
kommuner finansierar sin medfinansiering via lån.

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag till 
länstransportplan. I direktiv 2020/21:409, som beslutades 23 juni 2021, gavs Region 
Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för perioden 2022-2033. 
Planens innehåll och omfattning regleras i förordning om länsplaner 1997:263.

Att det ekonomiska utrymmet är begränsat framgår tydligt av sammanfattningen på 
sidan 9

Om utbyggnad till 2+1 väg genomförs enligt plan så har det byggts ut 37 % av 
behovet till 2033. Med nuvarande årlig tilldelning dröjer det 137 år innan resterande 
delar är utbyggda.

Detta ger då två frågeställningar; ambitionsnivå och finansieringsmetod.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-17 § 14
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Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-12 § 5
Tabellunderlag arbetspendling
Sammanställning av nollalternativets och planalternativets bedömda påverkan på 
respektive aspekt
Miljökonsekvensbeskrivning – Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Värmlands län 2022–2033
Regional systemanalys Värmland 2021
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 2022–2033
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2020-11-13 § 128 och § 129 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Missiv – Remiss om Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2022–2033 
Framtagande av regional länsplan för transportinfrastruktur 2022–2033, 2021-12-07

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 41 Remiss - Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 
2022–2028
Diarienummer: KS/2021:441

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige ge kommunchefen i uppdrag 
att svara på remissen – Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar 
smart specialisering 2022 – 2028, enligt föreslagna svar.

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar för att 
en strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs. Den nuvarande strategin 
sträckte sig fram till och med 2020 men har förlängts året ut eller till dess en ny 
strategi har fastställts av Region Värmlands nämnd för regional utveckling. Förslaget 
till den nya strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2021-01-17 § 15
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Svarsmall Eda kommun - Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar 
smart specialisering 2021-01-19
Smart specialisering förhandsinformation inför remiss 2021-11-29 - 2021-12-06
Remiss - Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart 
specialisering 2022-2028, 2021-12-08

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-

För åtgärd
Kommunchef, Anders Andersson
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§ 42 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–
2025; fortsatt process miljööverenskommelser
Diarienummer: KS/2021:351

Kommunstyrelsens beslut
Eda kommun deltar i miljööverenskommelsen inom följande fokusområden:

• Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
• Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
• Ökad dialog kring målbilder i skogen
• Pollinering
• Kommunal vattenplanering
• Giftfri vardag

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen som ska gälla mellan åren 2022–2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är 
att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-01
Länsstyrelsen i Värmland län Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025 
fortsatt process miljööverenskommelser 2021-10-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Länsstyrelsen Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 43 Information
Diarienummer: KS/2022:14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen redovisar följande gällande covid-19: 

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

- Restriktionerna släpps 9 februari. Begreppen hushållskontakt och närkontakt 
avskaffas så ingen provtagning eller karantän för när-/hushållskontakt. 
Provtagning för allmänheten upphör helt. Endast patienter och vårdpersonal 
ska provtas vid symtom.

- Det är hög sjukfrånvaro i verksamheterna som skapar en tung belastning. Det 
finns ingen smitta på boendena.

- De interna reglerna för kommunen är att vi succesivt anpassar verksamheterna. 
Avstånd ska fortsättas hållas. 

Kommunchefen informerar också om aktuella frågor:

 Planarbete pågår med polisstationen vid gränsen. Tillfälligt blir det 
kontorslokaler i margarinsalen vid Morokulien. Möten kommer ske om 
samverkan mellan norsk och svensk polis. 

 En hållbarhetstrateg är nu anställd och är placerad på turism-, information- och 
administrationsavdelningen. Tjänsten är skapad för att omsätta kommunens 
hållbarhetsstrategi till konkret handling. 

 Det kommer bli ledautveckling för kommunens chefer under våren. Det blev 
tyvärr inställt under 2020 på grund av den pågående pandemin. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 44 Årsredovisningar för Eda kommuns förvaltade 
fonder och stiftelser 2021
Diarienummer: KS/2022:2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2021 för:

 Anton och Karin Olssons stiftelse
 August Bromans stiftelse
 Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun
 Karin och Henning Erikssons stiftelse
 Eda kommuns skolstiftelse
 Eda kommuns sociala stiftelse

Kommunstyrelsen uppdrar firmatecknarna, kommunstyrelsens ordförande Johanna 
Söderberg och kommunchef Anders Andersson, underteckna de förvaltade 
stiftelsernas årsredovisningar 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltaren har sammanställt årsredovisningar för 2021 för Anton och Karin Olssons 
stiftelse, August Bromans stiftelse, Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun, 
Karin och Henning Erikssons stiftelse, Eda kommuns skolstiftelse samt Eda kommuns 
sociala stiftelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-10
Årsredovisning Eda kommuns skolstiftelse Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning Eda kommuns sociala stiftelse Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning Stiftelsen för boende på servicehus i Eda kommun 
Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning Anton och Karin Olssons stiftelse Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning August Bromans donationsstiftelse Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning Eda kommuns skolstiftelse Räkenskapsåret 2021
Årsredovisning Karin och Henning Erikssons stiftelse Räkenskapsåret 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Westra Wermlands sparbank, Anders Jonsson

För åtgärd
-
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§ 45 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning
Diarienummer: KS/2022:18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: Jag reserverar mig mot tillägget i §40 med ordalydelsen ”och bör avfattas 
kort.” Tillägget innebär en inskränkning av den demokratiska processen. Den som 
reserverar sig mot ett förslag ska ha möjlighet att påtala alla omständigheter om varför 
beslutet borde ha varit ett annat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 5 § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning för att ange 
ytterligare föreskrifter för sitt arbete utöver vad som finns reglerat i lag. En översyn av 
arbetsordning har skett med vissa förändringar och förtydliganden.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-12 § 3
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning 2022-01-04 

Förlag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunstyrelsen rekommenderar 
kommunfullmäktige revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, under förutsättning 
att den föreslagna ändringen i § 40 stryks. 

Johanna Söderberg (C): Beslut enligt allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen 
rekommenderar kommunfullmäktige revidera kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Johanna Söderbergs förslag.
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

För åtgärd
-
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§ 46 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:64

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-01-06 – 2022-01-30:

 Protokoll från Teknik i Väst AB 2021-11-22
 Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-01-19

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 2022-01-31

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 47 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:67

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-02-09.

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa

Allmänna utskottet
2022-01-12
Inga delegationsbeslut att redovisa

2022-01-17
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom kommunledningsstaben
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut i bildningsutskottet
2022-01-19
§ 1 Huvudman får information om kunskapsavstämning för höstterminen 2021
§ 5 Förslag till läsårstider 2022–2023

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Skolchef I.E beslut 2021-12-15 - 2022-01-28 gällande beslut om skolskjuts 

utöver fastställd norm, samt yttrande till BEO/skolinspektionen och 
skolinspektionen och arbetsmiljöverket

 Biträdande rektor M.B beslut 2021-12-01 - 2021-12-31 om plats i fritidshem 
för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids 
har vid angiven tidsperiod mottagit en ny elev

Beslut i serviceutskottet
2022-01-20
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 GIS-ingenjör M.J beslut gällande fem adressärenden 2022-01-03-2022-01-31
 Fritid- och kulturchef L.S beslut 2021-11-16 – 2022-01-31 gällande 13 

aktivitetsbidrag, ett driftbidrag, ett investeringsbidrag, ett registeringslotteri 
och ett bidrag för lokalhållande

 Integrationssamordnare A.V beslut 2021-11-21 – 21-12-20 gällande fem 
periodladdningar och nio ekonomiskt bistånd
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 Integrationssamordnare A.V beslut 2021-12-21 – 22-01-20 gällande fyra 
periodladdningar och åtta ekonomiskt bistånd

Extern delegation genom avtalssamverkan
Inga delegationsbeslut att redovisa

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 48 Information och diskussion om budget och 
investeringar
Diarienummer: 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av information och fört en diskussion gällande budget 
och investeringar. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ajourneras klockan 13:50-14.00. 

Förvaltningen redovisar arbetet med det framtida demensboendet i Charlottenberg. 

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:10- 15.20.

Förvaltningen redovisar arbetet med LSS-boendet Svanen.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:36-15:41.

Förvaltningen redovisar arbetet med utbyggnaden vid Gunnarsbyskolan.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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