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§ 67 Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 
2021
Diarienummer: KS/2022:91

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2021.

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

Enligt Patientsäkerhetslagen ska ansvarig tjänsteman upprätta en 
Patientsäkerhetsberättelse för medicinska elevhälsan för varje kalenderår. Denna ska 
redovisas för ansvarigt utskott efter avslutat kalenderår, för att därefter godkännas av 
kommunstyrelsen. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kraven på god vård i Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet.

Elevhälsans medicinska insats arbetar förebyggande och främjande enligt sina 
kvalitetssäkrade rutiner. Detta sker bland annat i samverkan med länsnätverket för 
medicinskt ledningsansvariga, skolsköterskor och socialtjänsten. Samarbete mellan 
skolans elevhälsoteam och rektor samt mellan elever och vårdnadshavare är viktigt för 
att förebygga vårdskador. Under 2021 har ingen rapporterad vårdskada inträffat.

På grund av pandemin har vissa förändringar gjorts. Bland annat har hälsosamtalen i 
förskoleklass genomförts utan vårdnadshavare relaterat till de restriktioner som fanns. 
Hälsosamtalen följdes upp med telefonsamtal till vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-03-16 § 15
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-01
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Helena Persson, chef – elevhälsan
Madeleine Malmgren, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
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För åtgärd
-
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§ 68 Gemensam avsiktsförklaring för Yrkes-SM 2024
Diarienummer: KS/2022:115

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaring för yrkes-SM 2024 från Region 
Värmland och Karlstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Yrkes-SM för gymnasieelever på yrkesprogrammen arrangeras vartannat år på olika 
platser i Sverige. År 2022 är Växjö arrangör, och dessförinnan arrangerades 
mästerskapet i Helsingborg 2020. Yrkes-SM är Sveriges största evenemang för att öka 
intresse och attraktionskraft för olika yrkesutbildningar. Karlstads kommun har i 
samarbete med Region Värmland tagit initiativ för att ansöka om värdskap för yrkes-
SM 2024. Man bjuder här in företag, organisationer och kommuner i Värmland att 
ställa sig bakom denna ansökan. Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska 
åtaganden. 

Beslutsunderlag
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-29
Inbjudan till avsiktsförklaring 2022-02-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Karlstad kommun, Kommunstyrelsen
Region Värmland, Utvecklingsnämnden

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 35661SE



Sida 7 (54)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 69 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

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

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari 
månad 2022.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)
Budget till och med februari 6 019

Redovisning till och med februari 6 367

Avvikelse till och med februari - 348

Procent av budget 105,8 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av den ekonomiska uppföljningen, efter februari 2022. 
Ekonomen visar att det finns en negativ avvikelse enligt budget och det gäller framför 
allt grundskolorna, men även förskoleverksamheten i Adolfsfors/Skillingmark/Bysjön. 
Efter februari visar resultatet ett minus på ungefär en miljon kronor. Det finns 
fortfarande lite periodiseringar att ta hänsyn till, men det finns också ett jobb att göra 
för att komma inom ram igen. Prognosen efter mars kommer att ge en tydligare bild 
av det ekonomiska läget. Inför detta görs en noggrannare analys av siffrorna.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari månad 
2022 samt diskuterat god ekonomisk hushållning. Verksamhetschefen för 
samhällsbyggnad redovisade de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med februari 12 165,6

Redovisning till och med februari 6 846,9

Avvikelse till och med februari 5 318,7

Procent av budget 56,3%

Verksamhetsuppföljning
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Fastighet/Plan/Kontor

 Årlig återkommande kommundialog med Trafikverket.
 Diverse projektmöten Kv Violen & Gunnarsbyskolan. 
 Dags att börja fundera på kommande El upphandling, ska vi ansluta oss till 

Adda avtalet (fd SKL Kommentus-Ramavtal) Arvika/Eda diskuterar vidare 
frågan.

 Ledarutveckling.
 Student vid KAU gör översvämningsanalys över Ch-berg & ev. Eda Glasbruk 

(examensarbete) - får stöd/underlag från kommunen. 
 SiteFinder – annonsera lediga industritomter. 
 Dagvattenstrategi – projektbeskrivning framtagen för ansökan om bidrag 

av Länsstyrelsen.

Teknik i Väst AB

 Arbetet med avfallsplan pågår och workshops med tema matsvinn och 
avfallsförebyggande inom äldreomsorgen, skola och förskola har genomförts. 

 Lite mer besvärligt driftläge än normalt med många nollgenomgångar årets 
första månader samt ett större snöfall 21/2 med 20–30 cm delvis kram snö.

Kost

- Plan för “Livsmedelsförsörjning Eda kommunberedskap I krisläge” ihop med 
Arvika kommuns kostavdelning.

Räddningstjänsten

- Inga ekonomiska avvikelser.
- Särskild organisation inom säkerhetssamordningen för att hantera effekterna 

av kriget i Ukraina, bland annat planera för mottagande av flyktingar, hantera 
oro hos medborgaren och arbete med att stärka totalförsvaret.

- Diskussioner förs kring överlåtelse av avtal sotning och brandskyddskontroll 
till det bolag som idag bedriver sotning i Säffle och tillträder i Arvika. 
Diskussioner förs utifrån önskemål från nuvarande entreprenör.

Arbete och integration

 Lönehantering inför deadline.
 Slutrapportering ESF – projekt Värmlands Arbetskraft.
 Omvärldsbevakning AF och migration mht Ukraina.

Fritid och kultur

 Föreningsbidrag, beslut/utbetalning.
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 Möten arbetsgruppen Gärdesskolan/Gärdeshallen.
 Fritidschefsträff – värmlandskommunerna.
 Ledarutveckling.
 Personalfrågor.
 Arbetsplatsträff.
 Medarbetar- och lönesamtal – RUS samtal.
 Rekrytering av vikarie Folkhälsosamordnare.
 Omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen.

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

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-03-16 § 17
Ekonomisk uppföljning bildning efter februari 2022, 2022-03-09
Kommentarer till ekonomisk uppföljning bildning efter februari 2022, 2022-03-09
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 30
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben, februari 2022-03-09
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 29

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 70 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

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

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för februari gällande 
individ- och familjeomsorgen. Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska 
läget efter februari. Budgeten är indelad i tre grupper; verksamhetschef, barn och 
vuxen. Den preliminära redovisningen visar ett positivt resultat på cirka en miljon 
kronor.

Prognosen efter mars kommer att ge en tydligare bild av det ekonomiska läget. Inför 
detta görs en noggrannare analys av siffrorna.

Utbetalt försörjningsstöd i januari var 549 000 kronor och i februari 498 000 kronor.

I dagsläget är det två placeringar inom socialpsykiatrin, en placering inom våld och en 
placering inom missbruk. 19 barn är placerade i familjehem, varav fyra är köpta 
platser och femton är arvoderade. Inom LSS och socialpsykiatrin är sex placerade på 
elevhem, tre på externt gruppboende och en på socialpsykiatri.

Vård och stöd
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning samt placeringar och 
försörjningsstöd efter februari gällande vård och stöd.

Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter februari 2022 för 
respektive område. Det är hemvården i Koppom, Demensboende i Charlottenberg 
samt Älvgården som avviker mest från budgetramen. Resultatet visar en negativ 
avvikelse på drygt en miljon kronor efter februari 2022.

Jessica redovisade även beläggningen på kommunens boenden, februari 2022. Särskilt 
boende på Petersborg 16, Demensenheten Charlottenberg 24, Älvgården övre 15, 
Älvgården nedre 14 och Hiernegården 20. Seniorboende i Charlottenberg 22, 
Åmotfors 17 och Koppom, 13,5. Boenden inom LSS Måsvägen sex, Svanen tre, Åsen 
fem, och Vargen åtta.
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Utbetalt försörjningsstöd var i januari 549 000 kronor och i februari 498 000 kronor.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 60 
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 43 

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

För åtgärd
-
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§ 71 Redovisning av nämndernas och utskottens 
diskussioner och eventuella uppdrag från februari och 
mars gällande budget 2023
Diarienummer: KS/2022:11, KS/2021:15, KS/2022:85

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas och utskottens diskussioner och 
eventuella uppdrag från februari och mars gällande budget 2023. 

Sammanfattning av ärendet
De övergripande principerna för ekonomisk styrning avseende budgetprocessen anger 
att budgetprocessens väsentligaste delar ska hanteras under våren så att 
kommunfullmäktige i juni kan besluta om strategisk plan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april redovisas de diskussioner som utskotten 
fört under februari och mars månad gällande budget 2023. Eventuella uppdrag till 
verksamheterna redovisas också. Utifrån de protokollsutdrag som finns i 
beslutsunderlaget diskuteras kort de olika verksamheternas förutsättningar och 
utmaningar. 

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 13:50 – 14:04.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 31
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-02-16 § 11
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-02-14 § 19
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-01-20 § 6
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-20
Internbudget bildning 2022, 2022-03-11
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-01 § 184
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-08-25
Missiv Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025, 2022-01-13
Förslag till verksamhetsplan samhällsbyggnad 2022-2024, 2021-02-10
Prioriterade åtgärdsområden och åtgärdsförslag från Länsstyrelsen i Värmland 2022-
01-17
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-02-17 § 14
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-01-31 § 1
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 61
Budget 2022, IFO stöd 2022-03-30
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Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för individ- och familjeomsorgen 2022-03-30
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-03-15 § 44
Budget 2022 vård och omsorg 2022-03-30
Budget- och verksamhetsplan 2022-2024, vård och stöd 2022-03-30
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 34
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-02-15 § 19

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 72 Årsredovisning 2021
Diarienummer: KS/2022:96

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

 godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2021 och därmed godkänna 
avsättning på 3 321 000 kronor som resultatutjämningsreserv. 

 överföra föreslagna investeringsprojekt över årsskiftet och att 
kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel.

Sammanfattning av ärendet
Under sammanträdet
Ekonomichefen redovisar den kompletterande handlingen, årsredovisning 2021, som 
fanns med i handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde. Vidare informeras om 
resultatutvecklingen, de finansiella målen, god ekonomisk hushållning samt den 
föreslagna resultatutjämningsreserven.

Resultatutveckling
Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen 
mellan intäkter och kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån 
utvecklingen över tid.

Årets resultat för den kommunala koncernen är ett överskott på 22,7 mkr (13,6 mkr), 
vilket är en förbättring med 9,1 mkr jämfört med föregående år. För kommunens del 
blev resultatet 20,5 mkr, Eda Bostads AB redovisar ett resultat på 2,1 mkr, Valfjället 
Skicenter AB ett resultat på -1,5 mkr. Såväl Eda Energi AB som Teknik i Väst AB 
redovisar ett nollresultat.

Verksamheternas nettokostnader ökade med 19,5 mkr för koncernen, för kommunen 
ökade de med 21,4 mkr. Ökningen är i paritet med föregående år. Avskrivningarna i 
kommunen har ökat med 5,9 mkr vilket till största delen kan förklaras med att 
långsiktiga hyreskontrakt från och med 2021 redovisas som finansiell leasing vilket 
gör att hyran bokförs som en amortering och avskrivning av leasingskulden.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 28,2 mkr och uppgick sammanlagt 
till 575,9 mkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 348,6 mkr vilket motsvarar 
60,5 % av de totala intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

Såväl 2020 som 2021 har varit präglade av Covid-19-pandemin vilket också märks i 
form av olika stimulansåtgärder och bidrag för att kompensera vissa kostnader 
kopplade till pandemin. Det kan därför vara svårt att helt avgöra hur bestående vissa 
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av dessa ersättningar är och vilken effekt det i så fall får för framtida ekonomiskt 
utfall.

Verksamheternas största avvikelser mot budget
Kommunledningsstaben visar ett överskott gentemot budget på 2,5 mkr, i huvudsak 
med anledning av att olika kommunövergripande insatser och aktiviteter inte har 
kunnat genomföras med anledning av pandemin.

Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -3,2 mkr. Grundskolorna (med 
fritidshem och grundsärskola) redovisar ett underskott på 3 mkr. Främsta orsakerna till 
detta är höga personalkostnader gentemot budget. Andra större negativ poster är 
interkommunal ersättning samt skolskjutsar. Förskolan redovisar ett underskott 
gentemot budget på 0,3 mkr.

Vård och stöd redovisar ett underskott gentemot budget på -5,1 mkr. Negativa 
avvikelserna är på IFO (-1,7 mkr), Demensenheten Charlottenberg (-1,5 mkr), 
Hemtjänst Koppom och Petersborg Charlottenberg (-3,3 mkr) samt inom LSS och 
socialpsykiatri (-2,7 mkr). Underskottet på IFO beror främst på att 
placeringskostnader blev högre än budgeterat. Vissa kostnader blev högre med 
anledning av covid-19. Inom resursenheten beror underskottet till största del på köp 
från bemanningsföretag för vakanta sjukskötersketjänster. LSS- och 
socialpsykiatriverksamhetens underskott är i huvudsak kopplat till externa placeringar.

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 6,3 mkr. Den största delen av överskottet, 
ca 3,1 mkr kommer från gata/VA/renhållning och då främst gata samt 
affärsverksamheten inom renhållning. Vissa statsbidrag samt positivt utfall gentemot 
portföljsäkrade elkostnader bidrar starkt till detta. Fastighetsförsäljning bidrar till ett 
överskott hos Plan- och fastighetssektionen. AME/Integration redovisar ett överskott 
på ca 1,1 mkr främst kopplat till återsökta momsmedel och nyttjande av statsbidrag.

Den stora positiva avvikelsen hittar vi på finansförvaltningen (14,6 mkr) där 
skatteintäkter och generella statsbidrag vida överskred vad som prognostiserades i 
samband med budgetbeslutet inför 2021. Även avskrivningarna blev något lägre än 
budgeterat samt att kostnaden för pensioner också blev lägre än budget.

Investeringsverksamheten
Kommunen hade en investeringsnivå på 38,2 mkr 2021. Den budgeterade 
investeringsvolymen var 151,3 mkr inklusive omföringar från 2020. 

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är till- och ombyggnad 
av Morokulien Infocenter, renovering av stall vid Norra Mon, gång- och cykelväg vid 
Källgatan samt ventilation i Samhällsbyggnads lokaler. Renoveringen av 
Fredsmonumentet har utförts och det kvarstår endast en del kompletteringar där. I 
övrigt har investeringsnivån varit relativt låg under året med anledning av att mycket 
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tid har gått åt till förarbete och projektering av andra större framtida möjliga 
investeringsbehov.

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 538,6 mkr 
varav 482 mkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna 
uppgick till 32,6 mkr, ökningen här kommenteras under stycket om resultatutveckling 
ovan. Årets investeringsnivå finansierades fullt ut med egna medel. Kassa och 
banktillgångar uppgick per 31/12 till 68,5 mkr (ifjol 70,4) i koncernen varav 48,4 mkr 
(ifjol 60,9) i kommunen.

Soliditet
Koncernens soliditet uppgår till 47,7 % vilket är en förbättring med 1,3 procentenheter 
jämfört med föregående år. Efter några år med lite svagare resultat har soliditeten nu 
de senaste två åren legat stabil. Soliditeten i kommunen var per årsskiftet 31,6 % med 
hänsyn till pensionsförpliktelserna. Medel för samtliga kommuner i Sverige var 22 % 
vilket gör att Eda står sig starkt i jämförelse med andra.

Pensionsskuld
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 1,9 mkr till 32 
mkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 
2,5 mkr till 184,1 mkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda kommun 
under 2018 överfört medel till en pensionsstiftelse, inga nya överföringar har gjorts 
under 2021.

Balanskravsresultatet
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan 
intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår 
uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet 
avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Eda kommun har sedan införandet år 2000 periodvis inte uppfyllt balanskravet. Inför 
2021 fanns totalt 8 006 tkr att återställa, varav 6 255 tkr under 2021. Årets 
balanskravsresultat är positivt och uppgår till 17 087 tkr, vilket därmed lever upp till 
lagens krav. Jämfört med fjolåret (9 912 tkr) är balanskravsresultatet betydligt bättre.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 848 tkr som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgår till ca 3 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket gör 
att en reservering till resultatutjämningsreserv kan göras. Kommunfullmäktiges 
regelverk för reservering till resultatutjämningsreserv anger att reservering kan 
medges om resultatet efter justeringar överstiger 1 % av skatter och statsbidrag. För 
2021 är det, efter justering för det kommunen haft att återställa, möjligt att besluta om 
en reservering till resultatutjämningsreserv på maximalt 3 321 tkr.

Comfact Signature Referensnummer: 35661SE



Sida 17 (54)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. 
Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning 
görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen 
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 
Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som 
uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk 
hushållning (till exempel kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske 
av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas 
ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger och fullmäktige så 
beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel 
fram från resultatutjämningsreserven för att hantera negativa resultat efter 
balanskravsjusteringar.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

 Det finns 8 006 tkr i historiskt underskott att återställa
 Intäkterna justerades för realisationsvinster på 3,4 mkr
 En reservering på maximalt 3 321 tkr är möjlig att göra till 

resultatutjämningsreserven vilket då skulle innebära att den uppgår till 4 169 
tkr per 2021-12-31.
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Nedan följer balanskravsutredningen med jämförelse ett år tillbaka.

Balanskravsutredning 2021 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 508 12 276

- Samtliga realisationsvinster -3 421 -2 364

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17 087 9 912

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3 321 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

= Årets balanskravsresultat 13 766 9 912

- Justerat resultat från föregående år -8 006 -17 918

= Kvar att återställa 0 -8 006

Investeringsprojekt

Nedan redovisas förvaltningens förslag till omföring av investeringsmedel.

Kod Projekt Budget Redovisat Kvarstående

1001 Renovering Stall Norra Mon 3 000,0 2 855,1 144,9

1002 Lagerlokal 20 000,0 0,0 20 000,0

1003 Polisstation Gränsen 30 000,0 0,0 30 000,0

1004 Ombyggn Kopparen 11 3 100,0 64,3 3 035,7

1101 Spillvattenrening Noresund 12 000,0 0,0 12 000,0

1241 Låssystem Gunnarsbyhallen 201,1 30,8 170,3

1249 Tillgänglighetsanpassning 216,0 0,0 216,0

1251 Förvärv Folkets Hus 600,1 57,9 542,2

1258 Utbyggnad 
Gunnarsbyskolan

13 569,2 1 587,4 11 981,8
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1260 Solskydd förskolor 398,8 202,2 196,6

1268 Tak äldreboenden 2 685,6 2 066,4 619,2

1269 Inlösen 645,7 0,0 645,7

1272 Samlingslok Trygghetsb 2 176,7 0,7 2 176,0

1286 Energioptimering 879,2 0,0 879,2

1294 Tak & toaletter kommunhus 2 000,0 683,5 1 316,5

1380 Lokalgata Eda Glasbruk -516,8 17,0 -533,8

1393 GC-väg Ringvägen 700,0 544,4 155,6

1399 Korsnåtg Rv61/Rastavägen 0,0 753,4 -753,4

1486 VA Valfjället 440,0 1,7 438,3

1515 Tälthall Lunden 527,1 423,4 103,7

1801 Fredsmonumentet 2 040,4 3 920,1 -1 879,7

1805 Demensboende Ch-berg 928,1 797,4 130,7

2031 Bredband år 2020 0,0 567,9 -567,9

2045 Införande Office365 150,0 20,4 129,6

2139 Diariesystem gata/VA 300,0 68,9 231,1

2736 Nytt admsystem VoS 3 850,0 288,2 3 561,8

1200 Investeringsram Fastighet 18 600,0 4 813,5 13 786,5

1300 Investeringsram Gata/Park 6 645,3 4 556,9 2 088,4

1400 Investeringsram VA 7 400,0 3 645,1 3 754,9

1500 Investeringsram Renhållning 5 700,0 3 037,4 2 662,6

2100 Investeringsram 
Räddningstjänst

400,0 369,9 30,1

2200 Investeringsram Fritid & 
Kultur

1 270,0 123,7 1 146,3

2300 Investeringsram KLS 3 000,0 792,5 2 207,5

2400 Investeringsram Kost 650,0 240,4 409,6
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2500 Investeringsram Miljö & 
Bygg

400,0 131,2 268,8

2600 Investeringsram Bildning 2 100,0 409,3 1 690,7

2700 Investeringsram Vård & 
Stöd

606,0 434,5 171,5

Summa investeringar 146 662,5 33 505,5 113 157,0

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021, 2022-03-30
Bokslutsberedningens protokollsutdrag 2022-03-07 § 26
Förslag till årsredovisning 2021, 2022-03-03

Äskande och omföring av investeringar 2022-03-03
Årsredovisning 2021 – noter 2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL): Beslut enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige följande:

 godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2021 och därmed godkänna 
avsättning på 3 321 000 kronor som resultatutjämningsreserv. 

 överföra föreslagna investeringsprojekt över årsskiftet och att 
kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel.

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

För åtgärd
-
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§ 73 Redovisning av medarbetarundersökning
Diarienummer: 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit av del resultatet och redovisningen av 
medarbetarundersökningen. Allmänna utskottet får i uppdrag att arbeta vidare med de 
övergripande punkterna i dialog med arbetsgruppen och fackliga organisationer. 

Sammanfattning av ärendet
Det är med medarbetarnas hjälp Eda kommun kan utvecklas och förbättras som 
organisation. Det har skett en enkät om Obligatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). 
En digital undersökning har också gjorts som besvarades av totalt 292 personer, 
svarsfrekvensen var således 46%. Det är viktigt att medarbetare får komma till tals 
och lyfta fram vad som gör att de trivs på sina arbetsplatser och vad som görs bra idag 
men även att de får komma med konstruktiv kritik och ge förslag till förbättringar.

Under sammanträdet delas rapporten ut till de förtroendevalda och medarbetare som 
varit med i arbetet redovisar respektive verksamhet utifrån de svar som inkommit. 

Utifrån resultatet som framkommit i medarbetarundersökningen föreslås varje 
verksamhet att i samverkan med fackliga organisationer ta fram en åtgärdsplan. 
Åtgärdsplanen syftar till att prioritera aktiviteter och insatser inom verksamheten för 
att utveckla och förbättra i enlighet med verksamhetens mål. Uppföljning av 
åtgärdsplanen genomförs löpande på verksamhetsråd.

Återstående övergripande frågeställningar enligt punkterna nedan lämnades över till 
kommunstyrelsen för vidare beredning.

 Arbetsgivarvarumärke
 Konkurrenskraftiga löner
 Personalförmåner
 Chefers förutsättningar att göra ett bra jobb
 Personaltäthet
 Hållbar personalomsättning
 Stressproblematik 

Beslutsunderlag
-
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Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C) med bifall av Hanna Andersson (M) och Bertil Börjeson 
(HEL): Kommunstyrelsen har tagit av del resultatet och redovisningen av 
medarbetarundersökningen. Allmänna utskottet får i uppdrag att arbeta vidare med de 
övergripande punkterna i dialog med arbetsgruppen och fackliga organisationer. 

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 74 Svar på motion - Nedtrappning av arbetstid efter 
en viss ålder och sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön
Diarienummer: KS/2021:143

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande nedtrappning 
av arbetstid vid en viss ålder och sex timmars arbetsdag. 

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har via Patrik Carlsson inkommit med en motion som föreslår att Eda 
kommun utreder möjligheten till:

 Att bevilja all personal inom omsorgssektorn som frivilligt ansöker om att gå 
ner i arbetstid enligt modellen ”80-90-100”.

 Att påbörja en process om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
för sjuksköterskor.

 Att personalavdelningen presenterar en plan i kommunfullmäktige för när 
ovan beskrivna åtgärder kan påbörjas och hur de kontinuerligt ska utvärderas.

Att införa modellen 80-90-100 skulle innebära en årlig kostnadsökning för Vård och 
Stöd med 446 997–1 787 988 kronor. Kostnaden för satsningen är omfattande men 
endast ett fåtal kan använda sig av den. Bedömningen är att satsningar av en sådan 
omfattning bör gagna fler arbetstagare.

Sjuksköterskorna i Eda kommun har redan sedan flera år tillbaka en 
arbetstidsförkortning som innebär att de har ett heltidsmått på 35 h/vecka eller 7 
h/dag. Användningen av bemanningssjuksköterskor sker främst under 
huvudsemestern, nattetid samt för att täcka upp vid korttidsfrånvaro. Bedömningen är 
därav att användandet av bemanningssjuksköterskor inte skulle minska vid införande 
av sex timmars arbetsdag för sjuksköterskor utan det finns andra satsningar som skulle 
ge önskad effekt. Införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
sjuksköterskor skulle innebära kostnadsökningar på 1 641 600 kr/år för Vård och Stöd 
enbart för att komma upp i nuvarande bemanning.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:01 – 15:07.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 28
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-02
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-24 § 43 
Motion - Nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder och sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön 2021-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Backelin (V): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 
motionen gällande nedtrappning av arbetstid vid en viss ålder och sex timmars 
arbetsdag. 

Bertil Börjeson (HEL) och Hanna Andersson (M): Beslut enligt allmänna utskottets 
förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande 
nedtrappning av arbetstid vid en viss ålder och sex timmars arbetsdag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bertil Börjeson och Hanna Anderssons förslag.

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

För åtgärd
-
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§ 75 Svar på motion - Att Ormedalsbäcken rensas 
från igenväxt vegetation och annat samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, 
skräp och annat
Diarienummer: KS/2021:369

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen beviljad då att 
Ormedalsbäcken har rensats och området runtomkring bäcken har städats.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. I motionen 
föreslås att kommunen rensar Ormedalsbäcken från igenväxt vegetation och annat 
skräp inom detaljplanelagt område för att säkra en god avrinning av dagvatten samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp och annat. Motionären 
menar att bäcken har blivit allt mer igenväxt och nedskräpad med åren och 
översvämningar med vattenskador har skett redan vid riklig nederbörd.

Ormedalsbäcken har rensats och området runtomkring bäcken har städats.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 21
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-07
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 §148 
Motion - Att Ormedalsbäcken rensas från igenväxt vegetation och annat samt att 
grönområden i anslutning till bäcken städas från sly, skräp och annat 2021-10-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Sundbäck (S): Beslut enligt serviceutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anse motionen beviljad då att Ormedalsbäcken har rensats och 
området runtomkring bäcken har städats.

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

Utredare/Beställare

För åtgärd
-
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§ 76 Svar på medborgarförslag - Bygg ett nytt 
utkikstorn på Valfjällstoppen
Diarienummer: KS/2022:56

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om att 
bygga ett nytt utsiktstorn på Valfjällstoppen med hänvisning till att det saknas 
investeringsmedel.

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

Sammanfattning av ärendet
Initiativtagaren önskar att kommunen ska renovera utkikstornet beläget på 
Valfjällstoppen på så sätt att det återigen kan locka turister. Initiativtagaren menar att 
när man besöker toppen möts man av tornet i ett vanskött och bedrövligt skick och att 
det är på tiden att rusta upp det innan det faller samman. Utkikstornet som avses är 
dock rivet under hösten 2021.

Kommunsekreteraren kontaktade initiativtagaren 2022-01-19 och meddelade att tornet 
är nedmonterat. Initiativtagaren önskar då, med koppling till sitt medborgarförslag 
komplettera med nytt önskemål. I stället för att renovera tornet, är förslaget att det 
byggs upp ett nytt torn på samma plats. 

Medel för byggnation av ett utkikstorn finns inte avsatta i budget, om ett politiskt 
beslut fattas kan frågan lyftas i budgetberedningen. 

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 22
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-01-24
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 14 
Konversation med initiativtagaren gällande medborgarförslag om tornet vid
Valfjällstoppen 2022-01-19
Medborgarförslag - Renovera utkikstornet på Valfjällstoppen 2022-01-17

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

Utredare/Beställare
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För åtgärd
-
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§ 77 Svar på medborgarförslag - Badhus i 
Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:69

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget – Badhus i 
Charlottenberg då inga medel är avsatta för att bygga ett badhus i Charlottenberg. 

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

Sammanfattning av ärendet
Initiativtagarna önskar att kommunen ska bygga ett badhus i Charlottenberg. 
Simhall/badhus är inte en prioriterad investering då inget politiskt beslut på att bygga 
ett badhus finns. Varje år upprättas en budget, strategisk plan samt verksamhetsplaner 
för Eda kommun som även innehåller kommande år och i denna plan är inte några 
investeringsmedel för badhus avsatta.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 25
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 §35 
Medborgarförslag – Badhus i Charlottenberg 2022-02-03

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

Utredare/Beställare

För åtgärd
-
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§ 78 Kommunala lekplatser
Diarienummer: KS/2022:104

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget var att utreda om Eda Bostad AB kunde utföra skötsel av lekplatser 
billigare än Teknik i Väst AB och även vilka lekplatser som ska behållas respektive 
avvecklas.
Eda Bostad AB räknar med att kunna ha tillsyn och småunderhåll för 80 000.-/år ex 
moms exklusive besiktning, besiktningsåtgärder och investeringar.

Uppskattad kostnad för besiktning och besiktningsåtgärder för 2022 är 100 000.- ex 
moms.

Kostnad för besiktningar och besiktningsåtgärder för 2021 uppgick till 106 000.- ex 
moms.

Utöver detta tillkommer investeringar för ny lekutrustning där det är nödvändigt. 
Rivning av fyra lekplatser kommer att uppgå till cirka 400 000 kr.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 26
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-07
Karta över kommunala lekplatser i Adolfsfors 2022-03-03
Karta över kommunala lekplatser i Charlottenberg 2022-03-03
Karta över kommunala lekplatser i Eda 2022-03-03
Karta över kommunala lekplatser i Flogned 2022-03-03
Karta över kommunala lekplatser i Koppom 2022-03-03
Karta över kommunala lekplatser i Åmotfors 2022-03-03
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-02-18 §14

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S) med bifall av Nicklas Backelin (V), Bo Sundbäck (S), Bertil 
Börjeson (HEL), Emelie Wennerstrand (-), Ola Dahlström (L) och Hanna Andersson 
(M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till budgetberedningen. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 
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Beslutet skickas till
För kännedom
Utredare/Beställare
Kultur- och fritidschef

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 35661SE



Sida 31 (54)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 79 Information om kommunens större projekt
Diarienummer: 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen gällande kommunens större projekt.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar vilka medlemmar som ingår i de 
två styrgrupperna för projekten gällande Gunnarsbyskolan och demensboendet samt 
vilka som är projektledare respektive biträdande projektledare. Kommunstyrelsen 
informeras också om styrgruppernas uppdrag och syfte. Vidare beskrivs aktuella 
projekt av verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunens projektledare. 

Projekt Gunnarsbyskolan
Arbetet pågår med att ta fram underlag för upphandling. Upphandlingen planeras 
genomföras under sommaren. Förprojektering sker, där ingår värme, el, ventilation 
och tillgänglighet av olika slag. Förfrågan om geoteknik och markprover har gått ut på 
upphandling. Förstudie gällande avverkning för framtida vägsträckning till nytt kök 
och godsmottagning pågår. Hänsyn har tagit till skolans synpunkter och behov 
gällande avverkning av träd i anknytning till skolans område. 

Projekt demensboende
Projektledaren redovisar att byggnation kommer starta upp i vissa byggnader vid 
Violen enligt etapp ett. Diskussion sker med Region Värmland eftersom de äger 
lokaler i området. Schaktning kommer ske för att skapa etableringsyta utomhus vid 
panncentralen. Panncentralen kommer användas som lagerlokal. Parkering ska skapas 
i ena delen av området. Entreprenör och verksamhet är involverad gällande olika 
frågor, bland annat gällande brand och utrymning där också verksamheterna deltar 
kontinuerligt i möten i och med att det sker vissa förändringar. Nya gångstråk kommer 
skapas för att öka tillgängligheten och öka upp säkerheten för gående och cyklister, 
där ibland vid den ena entrén. Detta då uppdraget var att se på helheten gällande 
infrastrukturen. Tidschemat för projektet redovisas veckovis. 

Detaljplan Noresunds herrgård och närområde
Planförslag finns med tillhörande handlingar. Samråd har skett. Inkomna synpunkter 
under samrådet ska sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse tillsammans 
med kommunens ställningstagande.
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Tillgänglighetsanpassning tågstation Charlottenberg
Kommunen har sett över sin del i projektet med till exempel el och dagvatten samt 
godkänt inkomna ritningar. Det kommer bli hiss för att nå perrong ett och två. Arbetet 
förväntas starta upp under våren 2022. 

Detaljplan utvidgning Hilmer Anderssons sågverk
Positivt planbesked finns för detaljplanen i Korterud vid Hilmer Anderssons sågverk. 
Samrådshandlingar är under framtagande. 

Detaljplan för Tallmon-Morast handelsområde
Detaljplanen antogs 2019, men Länsstyrelsen upphävde kommunens antagandebeslut. 
Thongruppen var tillmötesgående gällande de synpunkter Länsstyrelsen framförde. 
Planen kommer ställas ut för ny granskning innan planen kan antas på nytt. 
Trafikverket kommer ha en viktig roll i sammanhanget. 

Detaljplan polisstation Morokulien
Positivt planbesked har getts till detaljplan vid Morokulien. Norska statsbygg har 
uppdraget både på norsk och svensk sida. Det kommer tas fram samrådshandlingar 
med tillhörande utredningar. Samrådet är planerat att starta upp under sommaren 
2022. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 80 Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi 
en god och nära vård, hälsa och omsorg
Diarienummer: KS/2022:80

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa målbild ”Framtidens 
Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg”, samt 
åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter. 
Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen har också 
stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och 
sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. Det 
gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter i 
samverkansarbetet. 

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag till 
målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande och 
åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. Nästa steg i processen är att 
arbeta fram en gemensam färdplan och en framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom 
under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar. Då Nära vård är en 
kommunövergripande fråga har förvaltningen valt att den skall hanteras av allmänna 
utskottet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 34
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-04

Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg” 2022-02-07

Målbild - ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa & omsorg” 2022-02-07

Förslag till tjänsteskrivelser - ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa & omsorg” 2022-02-07
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 81 Framtidens Värmland (Västra Värmlands 
kommuner)
Diarienummer: KS/2022:100

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Uppdra åt kommunstyrelsen att, tillsammans med Säffle, Årjäng, Arvika och 
Eda kommun samt Region Värmland, ta fram och föreslå en konkretisering av 
den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar 
vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”.

- Föreslå att kommunerna och Region Värmland ingår som testverksamheter i 
enlighet med Försöksverksamhet i kommuner och regioner. Särskilt att beakta 
att försöksverksamheter som ska omfattas av utredarens arbete ska vara 
innovativa jämfört med vad som kan anses vara ett normalt utvecklings-arbete.

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter. 
Målbilden föreslås fastställas av länets samtliga kommuner och Region Värmland. 

Efter initiativ från Region Värmland finns nu en beredskap inom Säffle, Årjängs, Eda 
och Arvika kommuner, att tillsammans med Region Värmland ta fram en 
konkretisering av målbilden. Syftet är att skapa en, för de fyra kommunerna och 
Region Värmland, sammanhållen organisering av arbetet, med målet att öka nyttan för 
medborgarna, säkerställa kompetensförsörjningen och att genom ett hälsofrämjande 
och förebyggande arbetssätt öka hälsan i befolkningen.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 16:07 – 16:14.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 35
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-07
Försöksverksamhet i kommuner och regioner 2022-03-07
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Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Andersson (M) med bifall av Emelie Wennerstrand (-): Beslut enligt allmänna 
utskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Uppdra åt kommunstyrelsen att, tillsammans med Säffle, Årjäng, Arvika och 
Eda kommun samt Region Värmland, ta fram och föreslå en konkretisering av 
den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar 
vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”.

- Föreslå att kommunerna och Region Värmland ingår som testverksamheter i 
enlighet med Försöksverksamhet i kommuner och regioner. Särskilt att beakta 
att försöksverksamheter som ska omfattas av utredarens arbete ska vara 
innovativa jämfört med vad som kan anses vara ett normalt utvecklings-arbete.

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

Arvika kommun

Säffle kommun

Årjängs kommun

För åtgärd
-
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§ 82 Val av ledamöter till Värmlandsrådets 
sakområdesforum
Diarienummer: KS/2022:98

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till de tre sakområdesforumen, ordinarie 
ledamöter utan ersättare: 

 Hälso- och sjukvårdsforum: Bertil Börjeson (HEL) och Odd Westby (S)
 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum: Elsa Badh (C) och Dan 

Säterman (S)
 Kultur- och bildningsforum: Annika Hugne (C) och Monica Aarholdt (S)

Sammanfattning av ärendet
Av arbetsformerna framgår det (5.1.2) att kommunerna erbjuds att i varje 
sakområdesforum utse två (2) ledamöter och med möjlighet till personliga ersättare. 
Dessa personliga ersättare har närvarorätt enbart i ordinarie ledamots frånvaro.

Region Värmland deltar med två (2) eller fler ledamöter. Även Region Värmland har 
möjlighet att utse ersättare som har närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro.

Det är den egna organisationen som ansvarar för ersättningen av respektive deltagare, 
vilket följer principen i Samverkansavtal Värmland. Även utseende av ordförande 
respektive vice ordförande i sakområdesforum följer principen i Samverkansavtal 
Värmland. Region Värmland utser ordförande i sakområdesforum och vice 
ordföranden kommer från kommunerna.

Det är givet den enskilda kommunen/regionen som avgör vilken instans som utser 
kommunens/regionens ledamöter och ersättare. Ambitionen är att de tre 
sakområdesforumen ska kunna starta upp med ett första möte under maj månad 2022. 

Förslaget är att ordförande och en vice ordförande väljs som ledamöter till 
sakområdesforumen:

 Hälso- och sjukvårdsforum: Bertil Börjeson (HEL) och Odd Westby (S)
 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum: Elsa Badh (C) och Dan 

Säterman (S)
 Kultur- och bildningsforum: Annika Hugne (C) och Monica Aarholdt (S)
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-25
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-03-14 § 33
Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer och utseende av ledamöter i 
sakområdesforum 2022-02-28
Värmlandsrådets arbetsformer 2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Söderberg (C) med bifall av Nicklas Backelin (V) och Bo Sundbäck (S): 
Beslut enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till 
de tre sakområdesforumen, ordinarie ledamöter utan ersättare: 

 Hälso- och sjukvårdsforum: Bertil Börjeson (HEL) och Odd Westby (S)
 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum: Elsa Badh (C) och Dan 

Säterman (S)
 Kultur- och bildningsforum: Annika Hugne (C) och Monica Aarholdt (S)

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalavdelningen
Kommunsekreterare

Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 83 Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor
Diarienummer: KS/2022:122

Kommunstyrelsens beslut
Ombuden ges följande generella instruktioner:

 (I förekommande fall) fastställa bolagsordning och ägardirektiv
 godkänna årsredovisningen 2021
 resultat- och balansräkning för 2021 fastställs,
 styrelsen och verkställande direktören ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021
 fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna enligt 

kommunfullmäktiges beslut 
 bolagsspecifika instruktioner

Eda Bostads AB
Följande specifika ägardirektiv:

 Ledningen tillsammans med styrelsen får fortsatt uppdrag att undersöka 
möjligheten till samordning av verksamheter med övrig kommunal verksamhet 
så som till exempel löneadministration, administration kring 
styrelsesammanträden samt fastighetsförvaltning.

 Under kommande verksamhetsår prioritera arbetet med att minska 
energibehovet i våra fastigheter genom intrimning, justering och andra 
besparingsåtgärder av värme, ventilation och vatten. 

 Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin. 

Eda Energi AB
Följande specifika ägardirektiv:

 Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Valfjället Skicenter AB
Ett gott arbete har utförts under föregående år, speciellt med tanke på de 
förutsättningar som varit med pandemi och gränsproblematik. 

Följande ägardirektiv:

 Modernisera snötillverkningen för att förlänga säsongen och ge minska 
miljöpåverkan.

 Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.   
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Teknik i Väst AB
Följande specifika ägardirektiv:

 Fokusera på det ursprungliga uppdraget som kommunal verksamhet.
 Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas bolagsstämma 
är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas inflytande 
utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid 
bolagsstämman.

Kommunfullmäktige har utsett kommunala ombud till de kommunala bolagens 
bolagsstämmor att företräda kommunen. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
om instruktionerna innehåller instruktioner att rösta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt behöver fastställa instruktioner för ombuden 
när det gäller besluten kring de ärenden som uppkommer på stämman.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-05 § 117

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Hans-Peter Jessen (S)
Anders Gustafsson (KD)
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§ 84 Information
Diarienummer: KS/2022:14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande påminner om den inbjudan som finns för att besöka en 
vindkraftpark den 13 april. 

Kommunchefen informerar följande: 

 Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ska besöka organisationen 
Småkom, De små kommunernas samverkan.

 Regeringens nyhet idag är att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i 
Sverige som planeras göras via vindkraftpaket. 

 Gällande läget i Ukraina så har ryssarna trängts tillbaka och har stora förluster. 
Svaret nu från Ryssland blir frustation och resulterar i terrorbombning och 
folkmord. Jordbruksmarken i Ukraina har blivit utsatt för minor vilket inte gör 
det möjligt för odling. 

 För Sverige finns ständigt en påverkan från Rysslands sida. Bland annat 
genom cyberattacker och vad som kan bli en arrangerad flyktingström. Totalt 
har nu 4,2 miljoner människor flytt sina hem. Det är osäkert många som är 
registrerade. Det som görs generellt från Sveriges sida är att skapa sanktioner 
mot Ryssland och ge olika typer av stöd till Ukraina.

 Eda kommun arbetar för att anskaffa boende för skyddsbehövande. I 
kommunen arbetas för att skapa trygghet. Framöver arrangeras 
krisberedskapsveckan för att medborgarna ska säkra upp i sina hem. 
Flyktingmottagande kan komma att bli aktuellt, och skyddsrum ses över.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 85 Redovisning av besvarade medborgarförslag
Diarienummer: KS/2022:125

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att följande 11 
medborgarförslag är besvarade av kommunstyrelsen från 2021-03-01 – 2022-02-28:

- 2021-03-31 § 90 Medborgarförslag - iordningställande av lekpark 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom den aktuella lekplatsen 
inte är en allmän lekplats.

- 2021-05-31 § 137 Medborgarförslag - cykelbana för barn och unga i 
Charlottenberg 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.

- 2021-05-31 § 138 Medborgarförslag - Utveckling av badplatsen 
Kyrkviken vid sjön Hugn Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Vissa av de föreslagna åtgärderna såsom förbättrad nivå på städning och 
grönyteskötsel bedöms kunna ske i ordinarie verksamhet och budget 2021.
- Vissa frågor bör hanteras i den grupp som serviceutskottet bildat för att göra 
en översyn av samtliga fritids- och rekreationsanläggningar. Detta då en del 
av åtgärderna såsom frekvens på sop- och latrintömning innebär 
kostnadsökningar som inte ryms i den av fullmäktige beslutade budgeten.

- 2021-05-31 § § 139 Medborgarförslag -Tillgänglighetsanpassade 
aktiviteter i samband med simskola 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.

- 2021-06-30 § 159 Medborgarförslag om hundrastgård Kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget eftersom hundrastgård inte är en prioriterad 
kommunal verksamhet.
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 2021-09-01 § 179 Svar på medborgarförslag - Att kommunen anslår medel 
till Fritidsbanken för inköp av parasportutrustning och hjälpmedel 
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.

- 2021-09-01 § 182 Svar på medborgarförslag: Förslag till placering och 
lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande förslag till placering 
och lokalisering av ytterligare en solcellspark inom Åmotfors tätort.

- 2021-09-01 § 183 Svar på medborgarförslag - Att kommunen ska 
undersöka möjligheten till hastighetssänkning och övergångsställe med 
blinkande lampor vid Adolfsfors skola Kommunstyrelsen beviljar 
medborgarförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att vara behjälpliga i kontakt 
med Trafikverket med syfte att öka säkerheten vid Adolfsfors skola.

- 2021-10-25 § 229 Svar på medborgarförslag – kompletterande matarväg 
till Örnvallenområdet Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget gällande 
kompletterande matarväg till Örnvallenområdet. Samhällsbyggnad fortsätter 
planera trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

- 2021-12-01 § 240 Svar på medborgarförslag - Att kommunen antar som 
standard att ledare för simskola utbildas i Nelms Metod eller liknande 
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.

- 2022-01-12 § 7 Svar på medborgarförslag - Önskemål att kommunen 
ordnar källsortering i Häljeboda Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i 
uppdrag att förmedla önskemålet från medborgaren till Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) med tanke på att återvinningsstationen avvecklades 
redan 2007. Därmed anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget gällande 
förslag om att kommunen anordnar källsortering i Häljeboda är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen minst en gång 
om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Totalt har 11 
ärenden behandlat i kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-28

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 86 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:124

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-03-01 – 2022-03-27:

- Protokoll från Valfjället Skicenter AB 2022-01-27
- Protokoll från Teknik i Väst AB 2022-02-23
- Protokoll från Drift- och servicenämnden 2022-02-25
- Drift- och servicenämndens årsredovisning 2021
- Drift- och servicenämndens verksamhetsplan och budget 2022
- Protokoll från Eda Bostads AB 2022-03-08
- Protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-03-16
- Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2022-03-11
- Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021
- Protokoll från Valfjället Skicenter AB 2022-03-18
- Reviderad nämndplan från Hjälpmedelsnämnden

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 2022-03-28
Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-01-27
Protokoll Teknik i Väst AB 2022-02-23
Protokoll Drift- och servicenämnden 2022-02-25
Drift- och servicenämndens årsredovisning 2021
Drift- och servicenämndens verksamhetsplan och budget 2022
Protokoll Eda Bostads AB 2022-03-08
Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-03-16
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2022-03-11
Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021
Protokoll Valfjället Skicenter AB 2022-03-18
Reviderad nämndplan - Hjälpmedelsnämnden
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 87 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:129

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-04-06:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa

Allmänna utskottet
Inga delegationsbeslut att redovisa

Beslut inom kommunledningsstaben
 HR-chef L.O:s beslut 2021-09-01-2022-03-28 gällande fyra lönetillägg, ett 

tecknande av kollektivavtal, ett tecknande av avtal gällande lönesystem 
(tilläggsmodul), en direktupphandling av lönekonsult, en tvisteförhandling 
samt ett beslut om lönesättning utöver lönespann

Beslut i bildningsutskottet
2022-03-16
§ 21 Revidering av läsårstider 

Beslut inom verksamhetsområde bildning
 M.B beslut 2022-02-01 – 2022-02-18 gällande plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids har vid 
angiven tidsperiod mottagit två nya elever

 Skolchef I.E beslut 2022-02-19 - 2022-03-22 gällande ett beslut om att 
skolplikten upphör senare, två beslut om skolskjuts utöver fastställd norm samt 
ett yttrande till diskrimineringsombudsmannen

  Rektor H.L beslut 2022-02-19 - 2022-03-22 gällande nio beslut om att utreda 
signal om kränkande behandling på Gunnarsbyskolan

 Rektor M.J 2022-02-22 - 2022-03-22 gällande tre beslut om att utreda signal 
om kränkande behandling på Hierneskolan

Beslut i serviceutskottet
2022-03-17
§ 18 Upprättande av planavtal för detaljplan för polisstation vid Morokulien
§ 19 Godkännande av undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan för 
polisstation vid Morokulien
§ 23 Förfrågan om fastighetsförvärv del av Skarbol 1:2
§ 24 Förfrågan om fastighetsförvärv del av Södra Ämterud 1:739
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
 Integrationssamordnare A.V beslut 2022-02-21 – 2022-03-20 gällande tre 

beslut om ekonomiskt bistånd samt fem periodladdningar
 Fritid- och kulturchef L.S:s beslut 2022-02-28 – 2022-03-23 gällande ett 

aktivitetsbidrag, 15 driftsbidrag, åtta nolltaxebidrag, fyra lönebidrag samt tre 
pensionärsbidrag

 Tillförordnad miljö- och byggchef B-M.Ö:s beslut för februari 2022 gällande 
flytt av fordon, fordonsvrak

 GIS-ingenjör M.J:s beslut 2022-03-17-2022-03-18 gällande fyra adressärenden

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

Medier till bibliotek, film och spel samt storstilsböcker

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 2022-03-30

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 88 Redovisning av internkontroll 2021 - Teknik i 
Väst AB
Diarienummer: KS/2022:126

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

Sammanfattning av ärendet
Följande kontrollområden var aktuella för Teknik i Väst AB under föregående år:

 Säker arbetsmiljö
 Försäkra bolagets tillgångar
 Fysisk säkerhet
 Efterlevnad av miljötillstånd för Renhållning, VA, Fjärrvärme och 

Kraft
 Distribuera el och fjärrvärme med hög leveranskvalitet
 Leverera dricksvatten
 Rena avloppsvatten
 Reservkraft
 Producera el med hög tillgänglighet
 Kontroll av tillgängligheten på bolagets anläggningar
 Kontroll att Mittnät och alla delägare har hög kvalitet för att attrahera 

tjänsteleverantörerna
 Kontroll att Mittnät och dess delägare, utifrån kunders önskemål, 

utvecklar nya tjänster

Beslutsunderlag
Teknik i Väst AB:s protokollsutdrag 2022-02-23 § 7
Teknik i Väst AB:s uppföljning av internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Teknik i Väst AB

För åtgärd
-
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§ 89 Redovisning av internkontroll 2021 -
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:33

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens patientsäkerhetsberättelse samt 
kvalitetsberättelse från föregående år samt noterar att nämnden har följt sin 
internkontroll.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god internkontroll 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. Uppföljningen för socialnämnden 
ingår i patientsäkerhetsberättelsen för 2021 samt kvalitetsberättelsen för 2021.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-12-07 § 59
Patientsäkerhetsberättelse Eda 2021
Kvalitetsberättelse 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden

För åtgärd
-
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§ 90 Begäran om förslag till alternativa lokaler för 
Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:106

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Särskild undervisningsgrupp startar upp sin undervisning i Älgen 1 och 
fritidsgårdsverksamheten flyttas till annan lämplig lokal.

- Förskoleexpeditionens personal flyttar in i Prästkragen 3 (kommunhuset) och 
en annan lämplig avdelning flyttas till Skolan 7 (Älvgården). 

- Kopparen 11 rivs. 

Reservation
Hanna Andersson (M), Bertil Börjeson (HEL), Sylvia Jonasson (C), Johanna 
Söderberg och Lars-Eric Andersson (C) reserverar sig mot beslutet med förmån till 
Bertil Börjesons förslag. Hanna Andersson (M), Bertil Börjeson (HEL) och Johanna 
Söderberg (C) med följande skriftlig reservation: Reservation mot beslutet då 
verksamheten inte haft möjlighet att utföra nödvändiga konsekvensanalyser, 
ekonomiska analyser eller facklig förhandling inför beslutet. Beslutet medför i 
praktiken att kommunfullmäktige inte har någon möjlighet att fatta beslut angående 
ekonomiska ramar för investering för flytt av flera verksamheter.

Protokollsanteckning
Kommunchef Anders Andersson vill föra följande anteckning till protokollet: Det 
beslut som fattades vid kommunstyrelsens möte 2022-04-06 och de flyttkedjor som 
kan bli resultatet av beslutet är inte konsekvensutrett beträffande kostnader, 
lokalnyttjande samt påverkan på personal och verksamsamheter. Beslutet som kan få 
stor påverkan på medarbetarnas arbetssituation är ej heller samverkat med de fackliga 
organisationerna vilket är brukligt enligt vårt samarbetsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsutskottet har överlämnat lokalfrågan med tillhörande kravspecifikation till 
serviceutskottet för utredning. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Utredning av lokal för särskild undervisningsgrupp 2022-03-31
Utredning av kravspecifikation kontorslokaler för förskoleexpedition 2022-03-31
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Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-29
Arbetsmiljön för personal på förskoleexpeditionen 2022-03-29
Begäran om arbetsmiljöåtgärd inklusive mailväxling 2022-03-29
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-03-17 § 30
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-10
Bildningsutskotts protokollsutdrag 2022-03-11 §14 
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Börjeson (HEL) med bifall av Sylvia Jonasson (C) och Hanna Andersson (M): 
Beslut enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen 
och föreslår kommunfullmäktige att iordningställa Kopparen 11 enligt bildnings 
behov samt utöka investeringsbudgeten för Kopparen 11 med 2 600 000 kronor 
exklusive moms.  

Odd Westby (S) med bifall av Ola Dahlström (L) och Bo Sundbäck (S): 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Särskild undervisningsgrupp startar upp sin undervisning i Älgen 1 och 
fritidsgårdsverksamheten flyttas till annan lämplig lokal.

- Förskoleexpeditionens personal flyttar in i Prästkragen 3 (kommunhuset) och 
en annan lämplig avdelning flyttas till Skolan 7 (Älvgården). 

- Kopparen 11 rivs. 

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 17:33 – 17.43. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bertil Börjesons förlag. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Bertil Börjesons förslag
Nej-röst för Odd Westbys förslag
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Omröstningsresultat
Med åtta nej-röster för Odd Westbys förslag och sju ja-röster för Bertil Börjesons 
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Odd Westbys förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår

Bo Sundbäck (S) X
Lars-Eric Andersson (C) X
Dan Säterman (S) X
Birgitta Olsson oberoende (tidigare 
HEL)

X

Sylvia Jonasson (C) X
Monica Aarholdt (S) X
Bertil Börjeson (HEL) X
Uno Hultman (SD) X
Odd Westby (S) X
Nicklas Backelin (V) X
Ola Dahlström (L) X
Anders Gustafsson (KD) X
Hanna Andersson (M) X
Emelie Wennerstrand oberoende X
Johanna Söderberg (C) X
Summa Sju (7) Åtta (8)

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 35661SE



Sida 54 (54)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 91 Information om yttrande gällande plan för 
övertagande av kommunal räddningstjänst
Diarienummer: KS/2022:89

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del och står bakom yttrandet från Räddningsregion 
Bergslagen gällande plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet
Räddningsregion Bergslagen har avgett svar på remissen av Länsstyrelsen Värmlands 
plan 
för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst. Svaret har beretts genom 
diskussion i räddningsregionens styrgrupp bestående av de ingående 
räddningscheferna den 25 februari 2022. 

Länsstyrelsen Värmland har skickat ett förslag på plan för övertagande av 
räddningstjänst på remiss. Möjligheten för länsstyrelsen att överta ansvaret för den 
kommunala räddningstjänsten regleras i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 4 
kap. 10 §. Räddningsregion Bergslagen ser mycket positivt på Länsstyrelsen 
Värmlands ambition i planeringsarbetet. Planen är välskriven och innehåller referenser 
till relevant lagstiftning och föreskriftstext. Räddningsregion Bergslagen redovisar i 
sin skrivelse att de anser att den föreslagna planen behöver konkretiseras gällande fyra 
områden.

Beslutsunderlag
Räddningsregion Bergslagens yttrande gällande plan för övertagande av kommunala 
räddningstjänst 
Förlängd svarstid på remiss Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 2022-
03-04
Missiv - Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 2022-02-18
Remiss - Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 2022-02-17

Beslutet skickas till
För kännedom
Länsstyrelsen Värmland

För åtgärd
-
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