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§ 92 Handlingsprogram för skadeförebyggande 
insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2022 – 
2024
Diarienummer: KS/2022:116

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta förslag till 
handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 
2022 – 2024.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram 
för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Föregående 
handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett sedan dess beror på att 
verksamheten har inväntat en revidering av lagstiftningen samt att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny föreskrift för 
handlingsprogrammets utformning (MSBFS 2021:1).

Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs föreskrift 
samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av Räddningsregion Bergslagen. I 
övrigt innebär förslaget på handlingsprogram en bibehållen ambitionsnivå. 
Fortsättningsvis kommer handlingsprogrammet att revideras en gång per 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-21
Förslag till handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i 
Eda kommun 2022 – 2024

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

För åtgärd
Räddningschef
Kommunsekreterare
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§ 93 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda 
Energi AB
Diarienummer: KS/2021:28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Eda Energi AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besöker Eda Energi AB kommunstyrelsens sammanträde. 

Bolagets VD Annbritt Adolfsson berättar om styrelsen, året som gått, pågående arbete 
samt om bolagets mål enligt nytt ägardirektiv 2021. En aktuell fråga är att nuvarande 
avtal med Åmotfors Energi AB, om köp av värme, löper ut 2022-12-31. Nytt 
avtalsförslag kan gälla på 2 år eller 6 år. På senare tid har priset per MWh stegras 
stadigt och kostnaden för utsläppsrätter har tredubblats. Eda Energi AB kan inte 
påverka prisutvecklingen, och de ökade kostnaderna innebär att bolaget i sin tur 
behöver höja prissättningen för sina kunder. För kommunen beräknas en prisökning på 
ca 0,5 miljoner till 2023. För en genomsnittlig villakund förväntas ökningen till 2023 
bli ca 5000 kr per år. Bolaget inväntar nu kommunfullmäktiges ställningstagande till 
ägarfrågan, om kommunen ska sälja bolaget eller behålla det inom 
kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen ska senare, i årligt beslut, pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Eda Energi AB 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Energi AB

För åtgärd
-
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§ 94 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Eda 
Bostads AB
Diarienummer: KS/2021:27

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besöker Eda Bostads AB kommunstyrelsens sammanträde. 

Bolagets VD Hans Helldin informerar om styrelsen, personal, fastighetsbestånd, 
ekonomi, verksamhet under året som gått samt pågående arbete. I januari 2021 antogs 
en ny bolagsordning samt ett nytt ägardirektiv. Utvecklingen de senaste fyra åren har 
varit positiv, år 2021 gjorde bolaget ett positivt resultat på ca 2 miljoner. 
Verksamheten har emellertid en hög grad av om- och avflyttningar inom sina 
fastigheter, vilket medför relativt höga omkostnader. Orsaker till avflyttningar 
kartläggs. Ny mätning om kundnöjdhet sker under 2022.

Kommunstyrelsen ska senare, i årligt beslut, pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Eda Bostads AB 2021 

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB

För åtgärd
-
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§ 95 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Teknik i 
väst AB
Diarienummer: KS/2021:30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen från Teknik i Väst AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besöker Teknik i Väst AB kommunstyrelsens sammanträde. 

Bolagets VD Anders Norrby informerar om verksamheten och väsentliga händelser 
under 2021. Bolaget har nöjda kunder och genomförd medarbetarundersökning visar 
positiva resultat. Samarbetet mellan Arvika och Eda fungera väl. Ekonomin följer 
budget, till och med något bättre med ett positivt resultat 2021. Reinvesteringar i 
fordon och maskiner sker kontinuerligt liksom branschbevakning så att verksamheten 
inte hamnar efter i utvecklingen. Bolaget arbetar även med att reducera sin 
miljöpåverkan, t.ex. vad gäller utsläpp av koldioxid. 

Kommunstyrelsen ska senare, i årligt beslut, pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Teknik i Väst AB 

Beslutet skickas till
För kännedom
Teknik i Väst AB

För åtgärd
-
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§ 96 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Valfjället 
Skicenter AB
Diarienummer: KS/2021:29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Valfjället Skicenter AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
aktiebolag besöker Valfjällets Skicenter AB kommunstyrelsens sammanträde. 

Styrelsens ordförande Bertil Börjeson informerar om bolagets styrelse, året som gått 
och pågående arbete. Kommunstyrelsen får ta del av bolagets omsättning 2014-2022, 
beläggningsgrad Drömbyn 2015-2022, försäljning av liftkort, skiduthyrning och 
arrende restaurang. Omsättning och resultat varierar relativt mycket från år till år, 
vilket bland annat gör det svårt att planera personalbemanningen. Covid 19-pandemin 
och att gränsen till Norge var stängd under påskveckan 2020 och 2021, har drabbat 
bolaget och påverkat omsättningen negativt. Ett prognostiserat resultat för året (efter 
mars 2022) visar ett positivt resultat. Pågående arbete innefattar bland annat införande 
av laddstationer, uppförande av en padel-bana och ett utegym samt en satsning på 
mountainbike.

Kommunstyrelsen ska senare, i årligt beslut, pröva om bolagets verksamhet har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Valfjället Skicenter AB 2021

Beslutet skickas till
För kännedom
Valfjället Skicenter AB

För åtgärd
-
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§ 97 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
Diarienummer: KS/2022:6

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

Allmänna utskottet 

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

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i miljontal)

Budget till och med mars 8 858

Redovisning till och med mars 9 197

Avvikelse till och med mars -339

Procent av budget 103,8%

Bildningsutskottet

Bildningsutskottet tog del av ekonomi och verksamhetsuppföljningen efter mars 2022. 
Uppföljningen visar en negativ avvikelse på 2 604 000 kronor. Det är framför allt 
grundskolorna som har den största avvikelsen med ett minus på 1 028 000 kronor. De 
höga kraven i grundskolan gör att eleverna inte klarar av skolan och behöver stöd i 
undervisningen. 

Serviceutskottet 

Serviceutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars 
månad 2022. 

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med mars 1763

Redovisning till och med mars 870

Avvikelse till och med mars 893

Procent av budget 49,3%

Verksamhetsuppföljning 

Fastighet/Plan/Kontor 
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- Deltagit vid årligt älvgruppsmöte gällande Byälven. 
- Beställning av lokalutredning för fastigheten Skolan 7.
- Uppdrag att snabbutreda om det finns andra lämpliga lokaler enligt bildnings 

kravspecifikation som ersättning till Kopparen 11. 
- LoK-möte med Länsstyrelsen angående detaljplan för polisstation vid 

Morokulien. Frågan om avverkning av skog inom området, NVI krävs. 
Statsbygg önskar förvärva mark inom området med skogen bevarad. 

- Genomfört fältinventering och beställt inmätning av objekt för aktualisering av 
grundkarta för detaljplan Tallmon-Morast (ny granskningsrunda krävs). 

- Möte med representant från Eda GK och GodBygd AB gällande detaljplan 
Noresund, med anledning av Eda GKs synpunkt och önskemål om möjlighet 
till längre uppställning av husvagnar/husbilar än bara 4-5 veckor. Planförslaget 
får ny bestämmelse ”Friluftsliv och camping”. 

- Möte med gränskommissionen (norsk och svensk) och Statsbygg. 

Teknik i Väst AB 

- Skillingsfors, Hälle, Växvik, Flogned och Rudsgården har fått nya kärl för 
sortering av matavfall. 

- Fråga om omförhandling av priser på befintliga avtal på grund av höjda 
bränslepriser har inkommit från flera entreprenörer. 

Kost 

- Avdelningen tar fram en plan för Livsmedelsberedskap i kris tillsammans med 
Arvika kommuns kostservice. 

- Livsmedelspriserna höjdes med cirka 8% i februari men med vissa justeringar 
har avdelningen kunnat hålla budget hittills. 

Räddningstjänsten 

- Startat upphandling på ny släckbil till station Charlottenberg, eventuellt 
leverans sommaren 2023. 

- Säkerhetssamordningen arbetar i särskild organisation med anledning av kriget 
i Ukraina. 

- Avdelningen följer budget, inga onormalt stora räddningsinsatser hittills. 

Arbete och integration 

- Deltagit i arbetsgrupp för medarbetarundersökningens utformning. 
- Arbete med vad ungdomarna kan sysselsättas med i sommar. Deltagit på möte 

med två leverantörer tillsammans med Pär Sundman av Sommarentreprenör, 
UF (Ung Företagsamhet) blev utvalda. 

- Rapportering statistik till Kolada 
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- Utbildning i BIP-forskningen för handläggare, plus certifiering av A.B
- Samordning av Ukraina-frågan, inklusive direkt samverkan med 

säkerhetssamordningen och Länsstyrelsen. 
- Förberedelser sker inför sommaren bland annat praktik hos arbetsgivare och 

feriepraktik. 

Fritid och kultur 

- Utredning har gjorts gällande återremissen av ärendet kommunala badplatser.
- Föreningsbidrag, beslut/utbetalning.
- Möten arbetsgruppen Gärdeshallen, skolutrustning. 
- Möte Eda Bostads AB, angående samverkansavtal. 
- Möte Friskvården Värmland. 
- Föreningsmöten/kontakter; Koppoms IK-utvecklingsplaner, CHC-hyra av 

Gränshallen och Åmotfors IF-ungdomsplan 
- Personalärenden, introduktion vikarierande folkhälsosamordnare, 

Arbetsplatsträff, semesterplan, löneöversyn 2022.

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
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 45
Uppföljning kommunledningsstaben efter mars 2022
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-04-13 § 23
Uppföljning Bildning efter mars 2022
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 32 

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 98 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

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

Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
mars 2022. Miljö- och byggchefen informerade om att ekonomin ligger inom 
budgetram. Vad gäller verksamhetsuppföljningen informerade miljö- och byggchefen 
bland annat om följande: 

Miljöskydd 

 Fem kontrollrapporter. 
 Skrivbordskontroll har skickats ut.
 Planering av tillsynsåret 2022. 
 Summering av 2021. 80% av den planerade tillsynen blev gjord. 
 Rådgivning kring avfall/massor på två fastigheter. 
 Beslut från Länsstyrelsen på miljöfarlig verksamhet. 
 Avslut av kadaverärende. 
 Information till Länsstyrelsen om anmälningspliktiga avloppsreningsverk för 

att länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten ska kunna 
göra en prioritering över avloppsreningsverk med känsliga recipienter. Detta 
behövs för att det ska kunna upprättas en prioriteringsordning i händelse av 
brist på kloridbaserade fällningskemikalier i enlighet med ett 
regeringsuppdrag. 

 Svar på remiss om rördragning från nya pumpstationen. 
 Inledande möte om nybyggnation. 
 Beviljad fem värmepumpar. 
 Tre remisser gällande vattenverksamhet. 
 Uppföljning av miljöbalkstillsynen 2021 till Naturvårdsverket har gjorts.
 Rapportering till Kemikalieinspektionen avseende tillsyn på biosidprodukter.
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Avlopp 

 En avloppsansökan beviljad. 
 Ett avlopp med markbädd beviljad. 
 En sluten tank och en torrtoalett beviljad. 
 Klagomål om avlopp. 
 Ansökan om längre tömningsintervall slamavskiljare. 
 Enkätutskick inom ramen av avloppsinvesteringen har gjorts. 
 Förslag till förbud har skickats ut till de avlopp som skulle fått förbud. 

Hälsoskydd 

 Framtagande och utskick av hälsoskyddsinspektion på skola/förskola och 
kroppsvårdare. 

 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet. 
 Klagomål för på lukt på skolan; klagomål om slaktavfall samt klagomål om 

hälsoskydd i väntsalen på tågstationen. 
 15 styck kompostanmälan. 
 Ärende till skadedjurskytt. 

Livsmedel

 Rapportering till Livsmedelsverket för föregående år. 
 Möte med statskontoret angående tidsåtgång till rapportering till 

Livsmedelsverket. 
 Planering av årets kontroller. 
 Planering om vilka områden samt ungefär när kontrollerna ska genomföras. 
 Registrering. 
 Avsluta det sista från föregående år och början av nytt under februari. 
 Möte angående olika livsmedelsprojekt under kommande år. 

Alkoholtillsyn och Folköl 

 Alla verksamheter fick skrivbordskontroll under 2021. 
 Länsrapporten som Länsstyrelsen skickar ut varje år är gjort. 
 Under året kommer utvalda serveringsställen ingå i en kartläggning av 

narkotika på krogen. Tillståndshavarna har kontaktats och informationen har 
skickats ut. 

 Arbetet med restaurangrapporterna är avslutade och avgifterna som grundas på 
restaurangrapporterna har skickats ut. 

 Besvarat Läkemedelsverkets enkät om kontroll av handel med receptfria 
läkemedel. 
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 Inre tillsyn avseende vandel pågår. 
 Avstämningsmöte. 
 Serveringstillstånd.
 Två tillfälliga tillstånd. 
 Möte med Musikhögskolan. 
 Arkivering.

Tobak E-cigg 

 Arbete med Tillsynsportalen. Registrerat alla verksamheter i tillsynsportalen 
och skickat ut information till verksamheterna. Lagt ut ny information på 
tillsynen. 

 Ärende som inkommit eller handlagts under året är: två anmälningar om 
ändring- distanshandel; avregistrering av e-cigarettförsäljning; anmälan om 
ändring i ledning och beviljat av tobakstillstånd. 

 Arkivering. 
 Inre tillsyn pågår. 

Miljöövervakning, LONA-projekt 

 Återrapportering till vattenmyndigheten har gjorts. Varje år ska kommunen 
återrapportera vad som gjorts under föregående år inom åtgärderna för vatten 
enligt åtgärdsprogrammet. Rapporteringen består av flera delar, bland annat 
fysisk planering, och en del består av miljötillsyn till exempel, tillsyn på 
avlopp, lantbruk. Rapporteringen gjordes i februari och redovisas i sin helhet 
för kommunstyrelsen. 

 Haraldstjärn LONA-projekt slutrapporterades. 

Bygglov och Tillsyn 

 Workshop avseende avfallsplan. 
 Diskussion/möte gällande frågor kring nybyggnadskartor. 
 Initiering av tillsynsärende om förråd/carport. 
 En överklagan till Länsstyrelsen om bygglovsbeslut gällande solpaneler. 
 GDPR – utbildning. 
 Informationsmöte gällande nybyggnad och tillbyggnad. 
 Flera tekniska samråd har hållits under årets första kvartal. 
 Nya byggnadsinspektören började sin anställning den 3 mars. 
 Under januari och februari har 30 styck nya lövärenden inkommit. 
 Muntlig förfrågan om att bygga globformade bostadshus/fritidshus inom 

detaljplan.

Comfact Signature Referensnummer: 37895SE



Sida 15 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-03-21 § 15

Verksamhetsuppföljning miljö- och byggavdelning 2022-01-01 – 2022-03-08 (2022-
03-15)

Beslutet skickas till
För kännedom
-

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

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

Sammanfattning av ärendet
Vård och stöd 

Socialnämnden tog del av och godkände ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter 
mars månad 2022. Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter 
mars 2022 för respektive område. Resultatet visar en negativ avvikelse på 2 635 000 
kronor efter mars. Avvikelsen beror framför allt på hög sjukfrånvaro med anledning 
av pandemin. 

I kommande uppföljningar får ekonomen i uppdrag att specificera vilka statsbidrag 
som verksamheten har sökt.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Socialnämnden tog del av och godkände den ekonomiska uppföljningen efter mars 
2022.  Ekonom Jessica Brostedt redovisade det ekonomiska läget efter mars 2022. 
Resultatet visar en negativ avvikelse på 179 000 kronor. Budgeten är fördelad på tre 
olika verksamheter. Verksamhetschef visar ett plus på 47 000 kronor. Barnenheten ett 
minus på 90 000 kronor och vuxen ett minus 136 000 kronor.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 70
Ekonomisk uppföljning efter mars 2022, vård och stöd 2022-04-05 
Kommentarer till prognos för vård och stöd, efter mars 2022-04-05
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 79
Ekonomisk uppföljning IFO efter mars 2022 
Kommentarer till ekonomisk uppföljning IFO efter mars 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
-
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§ 100 Ekonomisk uppföljning efter mars 2022 med 
helårsprognos
Diarienummer: KS/2022:44

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprättat förslag till ekonomisk 
uppföljning efter mars 2022 med prognos för helåret godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för 
helåret 2022 efter mars. Nedan presenteras en sammanfattning av prognosen (tkr):
Kommunledningsstaben 200
Bildning - 7 000
Socialnämnden 2 870
Samhällsbyggnad 0
Myndighetsnämnden  - 455
Finansförvaltningen 6 000
Budgeterat resultat 9 302
Prognostiserat resultat  10 917

Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på 10 917 tkr 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-27
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 46
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-04-13 § 24
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 33
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 71

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 101 Ändrade principer för egenavgifter färdtjänst
Diarienummer: KS/2022:163

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Principerna för egenavgifter godkänns enligt ”Bilaga 1”. 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som 

tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar 
likalydande beslut för egenavgifter under 2022. 

3. Ny prissättning införs stegvis. 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i 

kraft.

Sammanfattning av ärendet
Bilaga 1 KTN/210289 ”Ändrad princip för egenavgifter” 

Priset för resan (egenavgift) ska vara skäligt. Grunderna för egenavgifterna är 
gemensamt fastställda av Region Värmland och kommunerna som överlåtit 
huvudmannaskapet för färdtjänsten till Region Värmland. Prissättning (egenavgift) för 
resa med färdtjänsten baseras på prissättning för resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. Trafikkostnaden per resenär inom färdtjänsten är högre i jämförelse 
med resa i den allmänna kollektivtrafiken. Prissättningen ska vara i nivå med hur 
färdtjänsten prissätts i övriga Sverige. 

Den färdtjänstberättigade erbjuds köpa särskilda produkter som gäller för resor inom 
färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken, såsom månadskort. Syftet med 
månadskorten är dels att minska på resenärers kostnader vid frekvent resande, 
exempelvis arbets- och studiependling, dels kunna styra kunder mot den allmänna 
kollektivtrafiken där så är möjligt. 

Vissa produkter inom den allmänna kollektivtrafiken kan inte erbjudas inom 
färdtjänsten på grund av trafikens utformning, exempelvis gruppbiljetter. Vissa 
produkter inom allmän kollektivtrafiken såsom närresa och tätortsbiljetter kan inte 
heller erbjudas inom färdtjänsten till följd av kostnadsskäl.

Regionen äger rätt att göra årliga prisjusteringar utifrån en allmän kostnadsutveckling 
baserat på överenskommen princip. 

Så länge som färdtjänsten inte är skatteväxlad ska regionen vid en förändring av 
principer för prissättning samråda och erhålla kommunernas godkännande. 
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Bakgrund 

Under 2009/2010 delegerade 15 av länets 16 kommuner i avtal ansvaret för färdtjänst 
och riksfärdtjänst till dåvarande trafikhuvudmannen Värmlandstrafik AB med stöd av 
lag för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB inrättade 2010 ett 
länstäckande gemensamt regelverk för färdtjänst, en länsfärdtjänst, vilket ur 
brukarperspektiv skapade mer likvärdiga förhållanden och större rörelsefrihet. Ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad gick över till nuvarande trafikhuvudman 
Region Värmland 2019-07-01. Kommunerna har kvar betalningsansvaret och 
principer kring egenavgifter måste därför beslutas av respektive kommun.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-04-12 § 75
Vård och stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Region Värmlands tjänsteskrivelse "Principer för egenavgifter färdtjänst", 2021-12-07 
Bilaga 1 "Principer för egenavgift färdtjänst" 
Protokoll från Kollektivtrafiknämnden § 150, 2021-12-07 
Protokoll från Regionfullmäktige §19, 2022-02-16

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Verksamhetschef vård och stöd 
Administratör vård och stöd

För åtgärd
Region Värmland
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§ 102 Rekryteringssatsning
Diarienummer: KS/2022:112

Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till rekryteringssatsning inom Bildning antas. Beslutsomgången 
2022 omfattar utbildningar till:

 Barnskötare (komplettering/validering 6–12 mån för anställda med 
yrkeserfarenhet).

 Fritidspedagog.
 Befintliga lärare i grundskolan/musikskolan som breddar sin kompetens med 

ytterligare ämne/behörighet som bedöms behövas i verksamheten.
 Speciallärare.
 Utbildning av lärare i matematik/naturorienterande ämnen samt språk.
 VAL (Vidareutbildning av obehöriga lärare).

Sammanfattning av ärendet
För att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjning inom kommunen för främst yrken 
med legitimation/särskilt viktig kompetens, påbörjades 2019 en rekryteringssatsning i 
form av utbildningsstöd till några särskilt angivna bristyrken. Stödet utgår i form av 
studielön för del av tid under det avslutande utbildningsåret. Under hela 
utbildningstiden förutsätts den studerande arbeta deltid inom verksamheten. Detta dels 
för att öka möjligheterna för den enskilde att finansiera sina studier, dels för att 
verksamheten ska få tillgång till kompetenta vikarier som tillför aktuell kompetens 
och nya forskningsrön till verksamheten. 

Satsningen har förlängts ett år i sänder, och nu föreslås en fortsatt förlängning för 
2022 med en anpassning av vilka utbildningar som omfattas utifrån aktuellt 
rekryteringsläge. Satsningen är fullt finansierad främst genom statsbidraget ”likvärdig 
skola”.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 41 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-17

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
Skolchef
HR-chef
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§ 103 Svar på medborgarförslag - Cykelbana för barn 
och unga i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2021:89

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

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en cykelbana för barn och ungdomar i 
Charlottenberg. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta lokala föreningar då 
föreningsdrift av en cykelbana är att föredra.

Sammanfattning av ärendet
I många kommuner är det en förening som anlägger och ansvarar för liknande 
anläggningar, dock med ekonomiskt stöd och upplåtelse av mark från kommunen.

Förvaltningen delar uppfattningen att föreningsdrift av en cykelbana är att föredra.

I dagsläget pågår en utredning vad gäller fritidsverksamhet/anläggningar i kommunen 
och det är lämpligt att återkomma till frågan när utredningen färdigställts och vilka 
ekonomiska konsekvenser den kan ge då kommunen kommer att behöva bistå med 
bidrag både till drift och anläggning.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 36
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-23
Förslag på enkel cykelbana 2022-03-07
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-31 § 137
Bilder av cykelpark i Arvika Hamnområde 2021-05-21
Barnkonventionen 2021-05-21
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-05-12 § 44
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-09
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-24 §26
Medborgarförslag – Satsning på cykelbana för barn och unga i Charlottenberg
2021-02-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Utredare/beställare

För åtgärd
Kultur- och fritidschef
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§ 104 Svar på medborgarförslag - Bygg en 
mountainbikebana vid vattentornet i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:66

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till en cykelbana 
för barn och ungdomar i Charlottenberg. Lokaliseringen vid vattentornet avslås 
emellertid i enlighet med tidigare beslut. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta 
lokala föreningar då föreningsdrift av en cykelbana är att föredra. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 31 januari ett medborgarförslag från tre elever som har hört talas om att det 
ska bli en mountainbikebana vid Valfjället. Eleverna önskar att det ska byggas en bana 
vid vattentornet i Charlottenberg istället. Detta då de tror att fler skulle använda den 
och det skulle bli bättre för miljön med tanke på resandet till och från Valfjället.

Ärendet är utrett sedan tidigare. 

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 37
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 33
Medborgarförslag - Bygg en mountainbike-bana vid vattentornet i Charlottenberg 
2022-01-31

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

För åtgärd
-
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§ 105 Svar på motion - Att Eda kommun inventerar och 
ersätter där det finns asbest i ledningsnätet samt tar 
regelbundna vattenprover hos konsument
Diarienummer: KS/2021:449

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige. Motionären beskriver i sin motion 
att det kommit till dennes kännedom att kommunen fortfarande använder 
vattenledningar av det cancerframkallande ämnet eternit. Eternit är en blandning av 
asbest och cement som slutade tillverkas i Sverige 1978 på grund av riskerna och den 
då uppblommande asbetsdebatten. 

Motionären menar att eterniten "anses" ofarlig så länge som den inte skadas men det 
är bevisat att det frigörs asbetsfibrer som leds ut till dricksvattnet och konsumenter 
utsätts för stora risker. Ledningarna som finns kvar är dåliga och skador sker. 
Vattenprover tas regelbundet i kommunen men dessa anser motionären bör tas i 
kranen hos konsumenten istället för i vattentornet för att säkerställa att dricksvattnet 
inte är farligt. Motionären föreslår att kommunen snarast inventerar var det finns 
asbest i ledningsnätet och ersätter dessa samt tar vattenprover ute hos konsument 
regelbundet för att undersöka om asbest förekommer.

Eda kommun har genom Teknik i Väst AB inventerat kvarstående vattenledningar av 
eternit som är i drift. Dessa kommer att prioriteras för utbyte vid kommande 
reinvesteringar. Vid kontakt med ledande analysföretag i branschen konstateras att 
analys av asbest i dricksvatten inte erbjuds med motivering att asbest endast är farligt 
vid inandning och därmed är det irrelevant att mäta i dricksvatten. Vid produktion av 
dricksvatten följs Livsmedelsverkets föreskrifter om vattenkvalitet för att förhindra 
korrosion i vattenledningsnätet.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 38
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-31
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-26 § 13
Motion - Att Eda kommun inventerar och ersätter där det finns asbest i ledningsnätet 
samt tar regelbundna vattenprover hos konsument 2021-12-21
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären

Utredare/Beställare

För åtgärd
-
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§ 106 Svar på medborgarförslag - Utomhusrink vid 
Gunnarsbyskolan i Charlottenberg
Diarienummer: KS/2022:68

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då inga 
medel är avsatta för anläggande av en utomhusrink på skolgården vid 
Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det anläggs en utomhusrink 
på skolgården vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Varje år upprättas en investeringsbudget, strategisk plan samt verksamhetsplaner för 
de olika verksamhetsgrenarna inom Eda kommun, som även innehåller investeringar 
på sikt, och i dessa planer finns inga medel avsatta för en utomhusrink på skolgården 
vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 39
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-11
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 34       
Medborgarförslag om utomhusrink vid Gunnarsbyskolan 2022-02-03   

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

För åtgärd
-
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§ 107 Svar på medborgarförslag - Förslag på hur man 
kan göra skolmaten bättre
Diarienummer: KS/2022:65

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget då kommunen följer Livsmedelsverkets 
riktlinjer som baseras på nordiska näringsrekommendationer. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 31 januari ett medborgarförslag från två elever som har förslag på hur 
skolmaten kan göras bättre. Deras förslag är att personalen, utifrån budget, kan välja 
ungefär 10 olika maträtter och sallader som barnen kan rösta mellan. Eleverna lyfter 
fram att det är viktigt att barn äter skollunchen, för att kunna prestera i skolan som 
sedan ger flera goda följdeffekter.

Kontakt med initiativtagaren skedde den 7 februari via mail för att få ett förtydligande 
hur hen tänkte, men handläggare har inte fått någon återkoppling och svaret utgår 
därför från kommunens kostpolicy som grundar sig på Livsmedelsverkets riktlinjer. 
Livsmedelsverkets riktlinjer baseras på nordiska näringsrekommendationer.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 41
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-04
Komplettering till medborgarförslag 2022-02-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-23 § 32
Medborgarförslag på hur skolmaten kan göras bättre 2022-01-31

Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagarna
Kostchef

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 37895SE



Sida 29 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 108 Drift av kommunala badplatser
Diarienummer: KS/2021:119

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Från och med 2022 ska följande badplatser drivas i kommunal regi; Adolfsfors 
(Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och Åmotfors 
(Nysockensjön).

 Från och med 2022 avvecklas badvattnen Djupfors (Fjällsjön), Flogned 
(Ränken), Lerot (Bysjön) och Sandviken (Hugn). Eda kommun svarar endast 
för sophämtningen vid dessa anläggningar.

 Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka om ägaren av Bönnäsets 
camping är intresserad av att förvärva badplatsen i Skillingsfors (Askesjön) 
och att samhällsbyggnad i samband med affären upprättar nyttjanderättsavtal 
samt att det ingår skötselanvisning av badplatsen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-12 § 6 att återremittera ärendet till 
serviceutskottet för att utreda om badvattnet vid Bönnäsets camping i Skillingsfors 
kan inrymmas i och drivas i kommunal regi inom tilldelad budget.

Samhällsbyggnad konstaterar att driftbudgeten för 2022 inte är tillräcklig för att klara 
driften och skötseln av kommunens samtliga badplatser/badvatten.

Dessutom finns det inget ekonomiskt utrymme för att teckna nya samarbetsavtal med 
föreningar för att samverka kring driften och skötseln av ytterligare badvatten.

Driftbudget: 252 000 kronor 

Beräknade kostnader: 440 000 kronor (grundas på de senaste årens 
verksamhetskostnader samt de tillkommande kostnaderna för vaktmästeri). 

Det saknas närmare 200 000 kronor för att klara driften och skötseln av samtliga 
anläggningar.

Samhällsbyggnad föreslår därför att från och med 2022 ska endast badplatserna drivas 
i kommunal regi; Adolfsfors (Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och 
Åmotfors (Nysockensjön).

Vidare föreslår Samhällsbyggnad att från och med 2022 avveckla kommunens 
badvatten; Djupfors (Fjällsjön), Flogned (Ränken), Lerot (Bysjön), Sandviken (Hugn) 
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och Skillingsfors (Askesjön). Vid dessa anläggningar föreslås Eda kommun endast 
svara för kostnaden som avser sophämtning.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-04-14 § 40
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-04-11
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-12 § 6
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-12-09 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-12-07
Serviceutskottets protokollsutdrag 2021-03-11 § 26

Förslag till beslut på sammanträdet:
Stefan Nilsson (SD): samtliga nuvarande badplatser ska fortsätta drivas i kommunens 
regi. 

Bertil Börjeson (HEL), med bifall av Ola Dahlström (L), Patric Carlsson (V) och 
Anders Gustafsson (KD): beslut enligt förvaltningens förslag, men frågan om 
badvattnet vid Bönnäsets camping i Skillingsfors (Askesjön) lyfts ur beslutet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Från och med 2022 ska följande badplatser drivas i kommunal regi; Adolfsfors 
(Hugn), Häljeboda (Vällen), Koppom (Vadljungen) och Åmotfors 
(Nysockensjön).

 Från och med 2022 avvecklas badvattnen Djupfors (Fjällsjön), Flogned 
(Ränken), Lerot (Bysjön) och Sandviken (Hugn). Eda kommun svarar endast 
för sophämtningen vid dessa anläggningar.

 Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka om ägaren av Bönnäsets 
camping är intresserad av att förvärva badplatsen i Skillingsfors (Askesjön) 
och att samhällsbyggnad i samband med affären upprättar nyttjanderättsavtal 
samt att det ingår skötselanvisning av badplatsen. 

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

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

För åtgärd
-
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§ 109 Svar på revisionens granskning av inköp och 
avtalstrohet
Diarienummer: KS/2022:108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att ta del av rapporten och 
förvaltningens förslag på åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna 
kring upphandlingar och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att konstatera om inköp sker enligt träffade ramavtal och 
om rutinerna och hanteringen av ramavtal är dokumenterade och uppföljda. 

Eda kommun har tagit del av lämnade synpunkter på:

 information
 styrdokument
 köptrohet 
 inköpsorganisation
 felkonteringar 

Synpunkterna är ett stöd i kommunens fortsatta arbete med att utveckla sin 
upphandling. Kommentarer och förslag på åtgärder återfinns under förvaltningens 
beredning av ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 48 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-05
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-23 § 51
Missivbrev - Granskning av inköp och Avtalstrohet 2022-03-09
Granskning av inköp och avtalstrohet 2021-02-11

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

För åtgärd
Respektive verksamhet
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Gemensamma upphandlingskontoret
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§ 110 Redovisning av kommunal samverkan
Diarienummer: KS/2022:95

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av kommunal samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och regioner får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av annan kommun eller region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
denna samverkan och därför finns det lagkrav på att kommunstyrelsen årligen ska 
rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan, även samverkan 
enligt annan lag eller förteckning ska redovisas.

Eda kommun har valt att redovisa mer än lagkravet och har även med tjänsteköp/sälj, 
projektsamverkan och övrig samverkan för att visa bredden av den kommunala 
samverkan som förekommer. Förteckning utgår från samverkan som var aktuell i 
slutet av mars 2022.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-04-11 § 37
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-02-25
Förteckning över kommunal samverkan 2022-04-04

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande:

- Utvecklingen i Ukraina; bland annat offensiven i sydöst, omvärldens stöd, 
hotbilden mot Sverige och Länsstyrelsens riskanalys samt flyktingsituationen.  

- Det finns modeller för att utvidga samarbetsregionen ARKO med län och 
fylken i Sverige och Norge. Eda kommun finner dock, i likhet med andra 
kommuner i regionen, att detta inte är önskvärt då kommunala frågor riskerar 
att försvinna i ett utvidgat samarbete. Det finns emellertid en utebliven 
potential i det gränsöverskridande samarbetet, med gemensamma 
problemområden och möjligheter. 

Birgitta Eklund (S) informerar om att överförmyndarkansliet håller öppet hus den 11 
maj för att ge information om vad det innebär att vara god man. Ledamöterna 
uppmuntras att besöka kansliet denna dag och ta med någon de känner som eventuellt 
kan åta sig uppdrag som god man. Kostnaden för att anlita professionella 
ställföreträdare är hög, varför det är önskvärt att rekrytera fler gode män på ideell 
basis. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 112 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:151

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-03-28 – 2022-04-25:

- Arvika-Eda Samordningsförbund årsredovisning 2021
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 2021
- 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022 från 

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Anvisning gällande ombudsval till SKR Kongress från Sveriges kommuner 

och regioner (SKR)
- Protokoll från Eda Energi AB 2022-03-17
- Granskningsrapport 2021 – Eda Bostads AB 
- Granskningsrapport 2021 – Eda Energi AB
- Granskningsrapport 2021 – Teknik i Väst AB
- Granskningsrapport 2021 – Valfjället Skicenter AB
- Protokoll från Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 2022-04-20
- Protokoll från Teknik i Väst 2022-03-16
- Minnesanteckningar från regionala Krishanteringsrådet 2022-03-24
- Minnesanteckningar från regionala Krishanteringsrådet 2022-04-07
- Minnesanteckningar från regionala Krishanteringsrådet 2022-04-21
- Revisionsberättelse för 2021
- Revisionsrapport över årsredovisning 2021 
- Revisorernas redogörelse 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 2022-04-26
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Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 113 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:150

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-05-04.

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Allmänna utskottet

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut i bildningsutskottet

Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde bildning

- Biträdande rektor A-L.R beslut 2022-03-01 – 2022-03-31 om plats i fritidshem 
för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. Hierneskolans fritids har 
vid angiven tidsperiod mottagit ett nytt barn. 

- Biträdande rektor A-L.R beslut 2022-03-01 – 2022-03-31 om plats i fritidshem 
för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. Adolfsfors fritids har vid 
angiven tidsperiod mottagit ett nytt barn. 

- Biträdande rektor M.B beslut 2022-03-01 – 2022-03-31 om plats i fritidshem 
för elever i kommunens förskoleklass/grundskolan. Gunnarsbyskolans fritids 
har vid angiven tidsperiod mottagit 3 nya elever.

- Skolchef I.E beslut 2022-03-23 – 2022 -04-19 om sex stycken beviljanden av 
skolgång i annan kommun, ett beslut om skolskjuts utöver fastställd norm samt 
ett tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. 

- Rektor H.L beslut 2022-04-21 gällande sju beslut om att utreda signal om 
kränkande behandling på Gunnarsbyskolan.

Beslut i serviceutskottet

Inga delegationsbeslut att redovisa.
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad

- Integrationssamordnare A.V beslut 2022-03-21 – 2022-04-20 gällande tre 
beslut om ekonomiskt bistånd samt två periodladdningar. 

- Fritids- och kulturchef L.S beslut 2022-03-25 – 2022-04-21 gällande åtta 
beslut om föreningsstöd inom fritidsverksamheten.

- Fritids- och kulturchef L.S beslut 2022-03-25 – 2022-04-21 om 
regeringslotteri.

- Fritids- och kulturchef L.S beslut 2022-04-05 om utbetalning av ersättningar 
för samverkan kring drift och skötsel av kommunens fritids-
/idrottsanläggningar.

Extern delegation genom avtalssamverkan

Inga delegationsbeslut att redovisa.

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 37895SE



Sida 39 (39)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 114 Begäran om förslag till alternativa lokaler för 
Kopparen 11
Diarienummer: KS/2022:106

Kommunstyrelsens beslut
I avvaktan på beslut från Arbetsmiljöverket i fråga om inlämnad begäran om 
arbetsmiljöåtgärd för personal på förskoleexpeditionen och särskild 
undervisningsgrupp, beslutas att anvisa av verksamheten hyrda lägenheter på 
Örngatan för att påbörja undervisningen av berörda elever.

1. Verksamheten blir i form av tillfällig enskild undervisning i respektive 
lägenhet, då lokalerna inte medger undervisning i grupp.

2. Vad gäller arbetsmiljösituationen för personalen på förskoleexpeditionen 
avvaktas Arbetsmiljöverkets beslut innan lämplig åtgärd vidtas.

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-27 § 66 återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning i berörda utskott med följande 
utgångspunkter: 

- Fritidsgårdsverksamheten flyttar till Kopparen 11.
- Särskild undervisningsgrupp startar upp sin verksamhet i Älgen 1.
- Förskolerektorerna bör vara nära sin verksamhet och placeras därför vid sin 

respektive skola.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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