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§ 52 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021
Diarienummer: KS/2022:43, KS/2021:305

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
för verksamheterna vård och stöd, bildning, samhällsbyggnad och 
kommunledningsstaben. 

Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta 
hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av 
fysisk karaktär. Målen för arbetsmiljön ska uppnås genom att arbetsmiljöarbetet ska 
integreras i verksamheten. Grunden för SAM är att: Undersöka – Riskbedöma – 
Genomföra åtgärder – Följa upp åtgärderna.

Kommunstyrelsen har ett övergripande arbetsmiljöarbete och ska genom den centrala 
samverkansgruppen, centralråd, ta del av de sammanställningar varje verksamhet 
gjort.

Årlig redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska enligt 
kommunens arbetsmiljöpolicy utföras på ”Blankett för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet”, som varje enhetschef i samråd med skyddsombud 
fyller i en gång per år. För verksamheter bifogade dessa blanketter från alla enheter 
som inkommit till utskottens sammanträden. Utifrån enheternas blanketter 
sammanställdes sedan uppgifterna för samhällsbyggnad, bildning, vård och stöd samt 
staben.

De olika verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete för år 2021 redovisas för 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-02-14 § 24
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-07
Redovisning av systematisk arbetsmiljöarbete 2021-kommunledningsstaben
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 16
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-27
Årlig uppföljning SAM 2021 - Fritids- och kulturavdelningen 2022-01-31
Årlig uppföljning SAM 2021 – Kostsektionen 2022-01-24
Årlig uppföljning SAM 2021 - Plan/fastighet 2022-01-27
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Årlig uppföljning SAM 2021 - Räddningstjänsten 2022-01-19
Årlig uppföljning SAM 2021 - Arbete och integration 2022-01-17
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 31
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, vård och stöd, 2022-02-09
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-02-16 § 13
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-02-08
Sammanfattning av systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, bildning
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Adolfsfors skola
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Gullvivan och Grottan
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Gunnarsbyskolan f-9 samt 
fritids
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Solrosen
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Elevhälsan
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Förskolan Blåsippan och 
Hagåsen
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Hierneskolan
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Hjorten
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Kulturskolan
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Adolfsfors förskola
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021, Gärdesskolan

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 53 Samverkan i kostfrågor mellan Eda och Arvika 
kommuner
Diarienummer: KS/2021:138

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen rörande utredningen kring samverkan 
mellan Arvika och Eda kommuner gällande matdistributionen i äldreomsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsstaben i Eda fick ett utredningsuppdrag från kommunfullmäktige 
2019-12-11. Detta för att trygga kompetens och skapa ekonomiskt utrymme, gällande 
samverkan med annan/andra kommun/er inom områdena personal (HR), IT samt 
myndighetsnämndens verksamhet. 

Samhällsbyggnad har idag ett samarbete genom kostsektionen med Arvika kommun 
gällande upphandlingar av livsmedel, köksutrustning, arbetskläder med mera. 
Samarbetet har varit tillfredställande och kostsektionen har sett över möjligheterna till 
ytterligare samverkansområden med Arvika kommun. Måltidsproduktion till 
äldreomsorgen sågs som en möjlig del att utveckla och därmed utöka samverkan. 
Erforderliga beslut togs och respektive verksamhetschef i kommunerna gav 
kostsektionerna ett utredningsuppdrag. En grundlig utredning har utförts både Arvika 
och Eda kommun där lämplig personal i respektive organisationer medverkade. När 
beslut togs tidsattes utredningen och redovisning skulle ske till kommunstyrelsen efter 
utredningens slut. 

Kostchefen informerar vid dagens sammanträde att utredningen är avslutad. För att ett 
samarbete skulle kunna genomföras bör Arvika kommun först göra vissa åtgärder. 
Förslag för en eventuell samverkan kommer därför inte ske i dagsläget utifrån den 
gjorda utredningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-05 § 108
Serviceutskottets sammanträdesprotokoll 2021-04-13 §31
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-17

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
-
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§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
till och med januari månad 2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari 
månad 2022. Ingen ekonomiuppföljning för januari månad redovisas på grund av att 
bokslutsarbetet inte är klart ännu.

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av ekonomisk uppföljning efter januari 2022 för 
verksamheten bildning. Ekonomen redovisar januari månads resultat i förhållande till 
budget. Det är Hierneskolan och Gunnarsbyskolan som visar den största negativa 
avvikelsen, vilket till stor del beror på höga personalkostnader. Bokslutet 2021 pekar 
mot ett bra resultat för hela kommunen. Det blir ett större plus än väntat. 
Verksamheten bildning visar ett negativt resultat på 3,1 miljoner kronor, vilket är 
ungefär enligt prognosen efter augusti 2021.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med januari 
månad 2022 samt diskuterat god ekonomisk hushållning. Ingen ekonomiuppföljning 
för januari månad redovisas på grund av att bokslutsarbetet inte är klart ännu.

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

 Årlig rapportering genom bostadsmarknadsenkät till boverket är klart. 
 Möte med LBC (transportföretag) och dess advokat gällande avtalstolkning 

transporter. 
 Möte med Regionen angående planerna fastigheten Violen och hur dessa 

påverkar Regionen. 
 Bokslutsarbete. 
 Arbete/analyser inför kommande lönerevision. 
 Workshopar avfallsplan. 
 Iordningställande för norska polisen vid Morokulien info center pågår. 
 Migrering av geografiska data till SQL (structured query language) -

databas genomförd. 
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 Morokulien info centerkontor etapp 1 färdigställt.

Teknik i Väst AB

 Från och med 1 januari har kommunen ansvar för insamling och återvinning av 
returpapper (tidigare producentansvar). Ragnsells upphandlad entreprenör. 
Ingen skillnad för invånarna. 

 Arbetet med avfallsplan pågår och workshops med olika teman har genomförts 
(Minska mat- och restavfall och öka återvinningen i hushållen, Återbruk och 
avfallsförebyggande i kommunen, Nedskräpning, Avfallsfrågor 
i stadsbyggnadsprocessen). 

 Hälle, Växvik, Flogned och Rudsgården står på tur för insamling av matavfall, 
nya kärl körs ut under februari. 

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

Kost

 Svårt att rekrytera vikarier - ansträngt personalläge när ordinarie är sjuka.
 Kommande prisjusteringar livsmedel under 2022 är oroväckande.

Räddningstjänsten

 Ansträngt läge på grund av frånvaro kopplat till covid. Har varit lösbart hittills 
tack vare att personalen ansträngt sig för att kunna byta med varandra och på 
så sätt lösa det.

Arbete och integration

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

Fritid och kultur

 Verksamhet enligt plan, med undantag av fritidsgård, stängt på grund av covid.
 Bokslutsarbete 2021.
 Verksamhetsplan 2022 och 2023–2025
 Återremiss om kommunens badplatser.
 Medborgarförslag, utveckling av Eda Skans.
 Personalärenden, APT, SAM och rekrytering av vikarie folkhälsosamordnare.

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 
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ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-02-14 § 18
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-02-16 § 10
Ekonomisk uppföljning, bildning 2022-02-15
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 12
Verksamhetsplan för Energi-och klimatrådgivning 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 55 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 tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen. Verksamheten 
inom vård och stöd visar ett mer positivt resultat än vad prognosen i augusti visade. 
Ekonomen redovisar resultatet för 2021 inom vård och stöd. Utfallet är mer positivt än 
vad prognosen visade efter augusti 2021. Den totala avvikelsen mot budget visar ett 
minus på 5 139 000 kronor. Socialnämnden fick ta del av resultatet för respektive 
område. Verksamhetschef tillsammans med ekonom gav kommentarer till 
förändringarna. Ett reviderat resultat skickades ut till nämnden under sammanträdet. 
Det meddelades att ekonomen, Jessica Brostedt, avslutar sin tjänst på Eda kommun. 
Rekrytering pågår.

Socialnämnden tog också del av bokslut 2021 för hela verksamheten inom vård och 
stöd. Ekonomen visade att resultatet för område 11, IFO och bistånd, blev bättre än 
vad prognosen, i augusti 2021, pekade mot. Resultatet visar en negativ avvikelse på 1 
706 000 kronor.  

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 33
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 18

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

För åtgärd
-
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§ 56 Rapport avseende beslut enligt SoL och LSS ej 
verkställda inom kvartal 4, 2021
Diarienummer: KS/2021:153

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av rapporten avseende ej 
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 4 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tog del av rapport avseende ej verkställda beslut inom tre månader för 
kvartal 4 2021. Rapporten lämnades vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beredning och beslut.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera detsamma.

Under fjärde kvartalet 2021 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun fyra 
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapporten innefattar: LSS 
Omsorg om personer med funktionsnedsättning fyra styck.

Rapporter för kvartal 4 2021 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 30
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-02-08

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

För åtgärd
-
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§ 57 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2021:113

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning till och med december månad 2021 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen informerar kort på nämndens sammanträde 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 det kan bli ett positivt resultat gällande ekonomin även 
i år. 

Bygg- och miljöchefen informerade på nämndens sammanträde bland annat följande 
om avdelningens verksamhetsuppföljning:

Miljöskydd:

 Två hanterade anmälan om miljöfarlig verksamhet.
 Fyra skrivbordstillsyner på drivmedelstationer har skickats ut.
 Tillsynsbesök på Lunden.
 Skrivbordstillsyn på två mellanlagringsverksamheter har skickats ut och 

kommit i retur.
 Begäran om redovisning av masshantering har skickats ut.
 Två klagomål på nedskräpade fastigheter i Stora Koppom.
 Deltagande i workshop inför framtagande av avfallsplanen.
 Försett kommunikatören med underlag för att ta fram folder om olovlig 

eldning.
 Ett anmälningsbeslut för krossningsverksamhet har utfärdats.
 En överklagan över arbetstiderna i beslutet för ovan verksamhet inkom.
 Ett värmepumpsärende har inkommit och handlagts. 
 Utbildning miljöfarlig verksamhet.
 Kompletteringsförfrågan om remisser avseende slutliga villkor, utsläpp till 

recipient och reningsverk.
 Fortsatt beslut om årliga avgifter för miljöskydd. Väntar på enstaka delgivning, 

annars klart.
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 Årsfakturering miljöskydd.

Avlopp

 Fyra avloppstillstånd utfärdade varav ett är tidsbegränsat.
 Platsbesök på Charlottenbergs avloppsreningsverk.

Hälsoskydd

 Tillsyn tobaksfria skolgårdar.
 Justering av kompostavgift.
 Samråd med förskola angående mattvätt.
 Två utredningar av klagomål. 
 Fakturering hälsoskydd.

Livsmedel

 Avregistrering.
 Registrering.
 Anmälan om eventuell matförgiftning.
 Provtagning av livsmedel för eventuell matförgiftning – inget påvisande.
 Kontroll av kosttillskott av Karlstad.
 Några vattenprover klara hos enskilda dricksvattenanläggningar.
 Skadedjurskontroll av småkryp påbörjad.
 Första kontroll av ett företag.
 Kontroll av spårbarhet på ägg.
 RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed)

Alkoholtillsyn och Folköl

 Pågående serveringstillstånd, väntar på kompletteringar, kunskapsprov gjort.
 Utredning nya ägare.
 Ansökan om serveringstillstånd har inkommit. Handläggning pågår.
 Restaurangs tillstånd är återkallat. 
 Utredning pågår gällande tillkommande ägare.
 Avvisande av ansökan.
 Uppföljning av misshandel utanför restaurang.
 Utbildning i att läsa och förstå bokslut.
 Har utfört tillsyn på dagtid i Arvika och Eda.
 Utredning och beslut tillfälligt tillstånd.

Tobak E-cigg

 Inre tillsyn och tillsyn av egenkontrollprogram slutfört.
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 Onlinehandel slutfört.
 Avgiftsbeslut.
 Utbildning i att läsa och förstå bokslut.
 Anmälan om försäljning av e-cigaretter. Avgiftsbeslut. Tillsyn e-cig,
 felmärkta varor.
 Avregistrerat e-cigarettförsäljning.
 Arbete för att implementera ”Tillsynen” som tillsynsportal för tillsyn av tobak, 

e-cigaretter och folköl. Tillsynen ska förenkla för företagarna att kommunicera 
med kommunen och utbilda de anställda.

Bygglov o Tillsyn

 Både interna och externa efterhandsanmälningar på väsentlig ändring av 
ventilation/im-kanaler har inkommit efter att ha uppmärksammat 
fastighetsägare på saknad anmälan.

 Byggnadsinspektör har avslutat sin tjänst och ny byggnadsinspektör kommer 
påbörja sin anställning i början av mars 2022. Fram till dess är avdelningen 
underbemannad och endast inkommande ärenden prioriteras.

 Under året 2021 har 172 lovärenden inkommit (2019 inkom 168 st och 2020 
inkom 174 st), med reservation för vissa ändringar i arbetssättet.

 Deltagit i en Strandskyddsutbildning samt en utbildning om bygglov och 
förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

 Ett flertal pågående byggen besökts i samband med stomsyn samt slutbesked.
 En anonym anmälan har inkommit på en bastu som byggts inom strandskyddat 

område utan dispens. Byggnaden bedöms som olovligt och kommunicering har 
gjorts till fastighetsägare. Ärendet kommer tas upp i MN vid sammanträdet 
2022-03-21.

 Information om hiss med användningsförbud har inkommit. Kommunicering 
har gjorts till fastighetsägaren som informerat om att reparationstid är bokad. 
Om bekräftelse på åtgärd inte inkommer tas det upp i MN 2022-03-21.

 Muntlig information har inkommit om att en padelbana kommer anläggas vid 
Valfjället. Då placeringen önskas mitt på en fastighetsgräns kommer en 
fastighetsreglering först påbörjas för att kunna genomföra åtgärden.

 Nya funktioner har lagts till i verksamhetssystem (system för automatiska 
utskick vid ex bygglov mm). Här är möjligheterna till vidareutveckling stor. 
Även grundmallar i annat verksamhetssystem har justerats och lagts till för att 
effektivisera arbetet i handläggningen.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-01-31 § 2
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Myndighetsnämnden

För åtgärd
-
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§ 58 Revidering av personalavdelningens 
dokumenthanteringsplan
Diarienummer: KS/2022:52

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderad dokumenthanteringsplan för personalavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arkivlagen och Eda kommuns arkivreglemente ska varje  myndighet 
upprätta dokumenthanteringsplaner som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa ordnas och hanteras.

I dokumenthanteringsplanen redovisas varje verksamhets handlingar, var de förvaras 
och i vilket format. Planen fungerar som ett styrdokument som anger om en handling 
ska bevaras eller gallras, samt tidpunkt för gallring respektive leverans till 
kommunarkivet.

Dokumenthanteringsplanen för personalavdelningen behöver revideras då nya digitala 
verktyg tillkommit som effektiviserar arbetssätt.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-02-14 § 20
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-14
Förslag till dokumenthanteringsplan för personalavdelningen

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalchef

För åtgärd
-
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§ 59 Internkontrollrapport 2021
Diarienummer: KS/2021:1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollen för 2021 för verksamheterna 
kommunledningsstaben, bildning och samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god internkontoll i kommunens 
samtliga verksamhetsområden. I syfte att åstadkomma en god internkontroll ska 
verksamhetschef inom varje område utifrån de övergripande bestämmelserna för 
internkontroll, årligen genomföra en internkontroll. 

Kommunledningsstaben
Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens verksamhet 
vid utskottens och styrelsens möten samt i vissa fall på kommunfullmäktige. 
Internkontrollplanen används för uppföljning av särskilt utpekade viktiga områden. 
Områdena som redovisas i interkontrollrapport 2021 är:

 Redovisning av kommunens ledningsförmåga, påverkansoperationer, digitala 
hot.

 Kommunens arbete med att införa heltid som norm enligt avtalet mellan SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) och kommunal.

 Investeringar.
 Arbetsmarknad och näringsliv.
 Projekt Morokulien/fredsmonumentet.
 E-arkiv.
 Uppföljning av revideringar.
 Införande av nytt telefonisystem.

Bildning
Kommunstyrelsen antog förslag till internkontroll 2021 för bildning med kontroll av 
det psykosociala arbetsmiljöarbetet och OSA-kollen; organisatorisk-och social 
arbetsmiljö. Under 2021 har alla verksamheter inom bildning arbetat med ett nytt 
arbetsmaterial för arbetet med den psykosociala arbetsmiljön i verksamheterna. 
Arbetsmaterialet kommer från Sunt arbetsliv och heter OSA-kollen och materialet 
innehåller 18 frågeställningar som gör att medarbetarna har tagit ställning i varierande 
arbetsmiljöfrågor. De har därmed tvingats vara mera aktiva i sitt ställningstagande än 
tidigare utifrån det nya materialet.
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Samhällsbyggnad
Följande kontrollområden valdes för samhällsbyggnad:

 Utveckla fritids- och kulturaktiviteterna för edaborna.
 Utvärdering av räddningstjänstens myndighetsutövning och insatsförmåga.
  Andelen ungdomar under 18 år 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.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-01-17 § 12
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-10
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 15
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-10
Kommunfullmäktige 2013-10-30 § 154
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2021-12-08 § 75
Bildnings tjänsteskrivelse 2021-11-30
Internkontrollrapport för bildning 2021-11-25

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 60 Redovisning av internkontroll 2021 - Valfjället 
Skicenter AB
Diarienummer: KS/2022:97

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Valfjället skicenter AB:s internkontrollplan för 
föregående år samt noterar att bolaget har följt sin internkontroll.

Sammanfattning av ärendet
Följande kontrollområden var aktuella för Valfjället skicenter AB under föregående 
år:

 Lönehantering till och med december månad 2021
 Faktura- och dagrapportshantering till och med december månad 2021
 Anläggningens service och besiktning

Beslutsunderlag
Valfjället skicenter AB:s protokollsutdrag 2022-01-27 § 10
Valfjället skicenter AB:s protokollsutdrag 2022-01-27 § 9
Valfjället skicenter AB:s protokollsutdrag 2021-09-10 § 11

Beslutet skickas till
För kännedom
Valfjället skicenter AB

För åtgärd
-
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§ 61 Svar på motion - Ändra avgiftstaxan, 
grundavgiften, för avfallshantering
Diarienummer: KS/2016:86

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen gällande ändring av 
avgiftstaxan, grundavgiften för avfallshantering beviljad. Detta då tiden verkat enligt 
motionärens förslag.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom Jens Ericsson 
justeringar i avfallstaxan där de fastigheter som betalar en grundavgift till kommunen 
för avfallshantering ska befrias från avgift vid avlämning av sopor vid Lundens 
sopstation. Dessutom bör personer som inte betalar grundavgift debiteras en avgift 
som minst täcker de kostnader som sophanteringen innebär för kommunen.

En revidering av renhållningstaxan antogs 2021-06-16 § 84 av kommunfullmäktige 
för hushåll i Eda kommun och taxan vid Lundens avfallsanläggning har genomförts i 
syfte att säkerställa en rättvis nivå för invånarna i Eda kommun.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 11
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-04-15
Föreskrifter renhållningstaxa 2022 
Antagen reviderad renhållningstaxa 2020 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag § 171 - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 2017-11-27
Serviceutskottets protokollsutdrag § 93 - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 2017-10-20
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse - Motion om ändring av grundavgiften i 
avfallstaxan 
2017-10-04
Kommunstyrelsens protokollsutdrag § 95 - Ny motion - avgifter Lundens 
avfallsanläggning 2016-04-12
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 28 - Ny motion - avgifter vid Lundens 
avfallsanläggning 2016-03-23
Motion - Ändra avgiftstaxan, grundavgiften, för avfallshantering 2016-03-15
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären

Utredare/beställare, Carina Wilke

För åtgärd
-
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§ 62 Svar på medborgarförslag - Att använda gamla 
lokaler till demensboende och Fundo till 
kontorslokaler
Diarienummer: KS/2021:406

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande förslag till placering och 
lokalisering av demensboende i Eda kommun. Detta då en demensvårdsutredning har 
gjorts där både lämplig placering och vilka lokal- och personalbehov som finns 
framgår.

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

Reservation
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Initiativtagaren vill att 
kommunen öppnar upp den del av Petersborg som används som kontor och istället 
använder lokalerna till demensboende. Initiativtagaren menar att det även finns lokaler 
i Åmotfors som tidigare var läkarmottagning samt att Fundo kan användas till kontor.

En demensvårdsutredning gjordes 2018 där utredaren föreslår att en samlad 
demensverksamhet bör planeras och skapas i kommunen. I en samlad 
demensverksamhet bör det finnas minnesmottagning, dagverksamhet, korttids- och 
växelvårdsplatser samt kommunens särskilda boenden med inriktning demens. Kontor 
och andra lokaler som anhörigsamordnare, demenssjuksköterska och silviasyster har 
behov av ska också finnas vid den samlade verksamheten.

I demensvårdsutredningen framgår det att Charlottenberg är mest lämpat för att skapa 
en samlad demensvård i Eda kommun.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 10
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-20 
Förslag demensboende Charlottenberg, bilaga 1
Befintlig verksamhet Petersborg, Charlottenberg, bilaga 2
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §166 - Nytt medborgarförslag - Att använda 
gamla lokaler till demensboende och Fundo till kontorslokaler 2021-11-17
Medborgarförslag - Att använda gamla lokaler till demensboende och Fundo till 
kontorslokaler 2021-11-11
PM - Förslag placering av demensboende, Charlottenberg 2018-12-13
Demensvårdsutredning 2018-03-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Nilsson oberoende (tidigare HEL): Kommunstyrelsen beviljar 
medborgarförslaget gällande förslag till placering och lokalisering av demensboende i 
Eda kommun.

Elsa Badh (C): Beslut enligt serviceutskottets förslag. Kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget gällande förslag till placering och lokalisering av demensboende i 
Eda kommun. Detta då en demensvårdsutredning har gjorts där både lämplig placering 
och vilka lokal- och personalbehov som finns framgår.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Elsa Badhs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren

Carina Wilke, Utredare/Beställare

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 33155SE



Sida 25 (30)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-09

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 63 Svar på motion - en arbetsgrupp utreder vilka 
skogsskiften som kan försäljas
Diarienummer: KS/2019:267

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen beviljad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en arbetsgrupp/skogskommitté tillsätts 
för att komma med förslag på vilka små skogsskiften i kommunal ägo som kan säljas. 
Bakgrunden till förslaget är att motionären anser att kommunen har en ansträngd 
ekonomi och litet handlingsutrymme för akuta ekonomiska åtgärder. Kortsiktiga 
lösningar kan vara att eventuellt avyttra skogsskiften för att få fram kapital. 

En skogskommitté har inrättats, en skogsförvaltare är upphandlad och styrdokumentet 
skogsstrategi har antagits i kommunfullmäktige. I styrdokumentet framkommer 
följande text under rubriken fastighetsförsäljningar; Som regel avyttrar inte 
kommunen sitt skogsinnehav, om det inte behövs för etablering av verksamhet som är 
gynnsamt för kommunen. Det är tänkbart med strategiska byten eller avyttring, för att 
till exempel få fler sammanhängande områden. 

Skogskommittén har en kontinuerlig dialog med skogsförvaltaren gällande skog och 
mark. Eventuella försäljningar behandlas politiskt. 

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 9
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-11-25
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 130
Motion - en arbetsgrupp utreder vilka skogsskiften som kan försäljas 2019-08-01

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande inleder med att informera att kommunen kommer 
flagga med Ukrainas flagga på måndagar framöver, detta efter dialog med andra 
värmländska kommuner. 

Kommunchefen informerar om läget i samband med invasionen i Ukraina:

 Det konstateras att folkrätten inte respekteras. Förhandlingar pågår, men det är 
orimliga krav för Ukrainas del. 

 Påverkan kan komma, och sker på olika sätt, bland annat i form av 
cyberattacker, påverkan på allmänna val, försörjning med tanke på 
varuleveranser, elavbrott och liknande. 

 Arbete sker för flyktingarna från Ukraina med flyktingmottagande samt stöd 
till flyktningar på olika sätt. Det uppmanas, om man genom goda initiativ 
hjälper flyktingar in i landet, att uppsöka Migrationsverket så personerna i 
fråga blir registrerade.

 Skyddsrum; i kommunen finns det flertalet i Åmotfors.  

Kommunchefen informerar också om andra aktuella frågor:

 Det var god uppslutning på frukostmötet för det kvinnliga nätverket.
 Regionala utvecklingsnämnden hade sitt första fysiska möte efter pandemin, 

och i samband med detta besökte de kommunen och fredsmonumentet under 
gårdagen. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 65 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:81

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-01-31 – 2022-02-28:

 Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021 med 
anledning av ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående 
kommunal verksamhet i bolagsform

 Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-02-16
 Protokoll från Eda Bostads AB 2022-02-08
 Protokoll från Eda Energi AB 2022-02-11
 Myndigheters och kommuners rapportering till vattenmyndigheterna om 

genomförandet av åtgärdsprogram 2016–2021
 Svar på frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021

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 2022-03-01
Svar på frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021, 2022-02-28
Myndigheters och kommuners rapportering till vattenmyndigheterna om 
genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021, 2021-12-01
Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-02-16
Protokoll Eda Bostads AB 2022-02-08
Protokoll Eda Energi AB 2022-02-11
Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021 med anledning av  
ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående kommunal verksamhet i  
bolagsform 2022-02-14
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 33155SE



Sida 29 (30)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-09

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 66 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-03-09.

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa

Allmänna utskottet
2022-02-14
§ 22 Löneöversyn 2022 - beslut om prioriterade grupper

Beslut inom kommunledningsstaben
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut i bildningsutskottet
2022-02-16
§ 12 Uppehållsanställdas arbetsår

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 Skolchef I.E beslut 2021-01-29 - 2022-02-18 gällande ett beslut om tillfällig 

nedsättning av barnomsorgsavgift
 Rektor H.L beslut 2022-02-01 - 2022-02-18 gällande ett beslut om att utreda 

signal om kränkande behandling på Gunnarsbyskolan
 Rektor A-L.R beslut 2022-02-01 – 2022-02-21 gällande två beslut att utreda 

signal om kränkande behandling på Hierneskolan samt ett beslut att utreda 
signal om kränkande behandling på Adolfsfors skola

Beslut i serviceutskottet
2022-02-17
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 Integrationssamordnare A.V beslut 2022-01-21 – 2022-02-20 gällande fyra 

beslut om ekonomiskt bistånd samt fyra periodladdningar
 Kultursamordnare A-C.R beslut 2022-01-01 – 2022-02-21 gällande nio 

driftsbidrag

Extern delegation genom avtalssamverkan
 Upphandlare E.G beslut 2022-01-01 - 2022-02-28 gällande ramavtal för 

materialförsörjning, läromedel och idrottsmateriel
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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 2022-03-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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