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§ 182 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Diarienummer: KS/2022:6

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att förmedla ut till verksamheterna att vid APT:erna 
sätta av tid för idéer som kan ge kommunen energibesparing på olika sätt. 
Kommunstyrelsen menar att det vore tacksamt med medarbetarnas idéer och 
synpunkter då de känner till verksamheterna bäst. Kommunchefen får också i uppdrag 
att sammanställa och redovisa till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har tagit del av utskottens ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
för augusti månad 2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

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.

Allmänna utskottet
Ingen ekonomiuppföljning för augusti månad redovisas på grund av bokslutsarbete.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för augusti månad 
2022. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med augusti 39 229

Redovisning till och med augusti 37 904

Avvikelse till och med augusti 1 325

Procent av budget 96,6 %

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

- Samrådsmöte Oslo-Stockholm.
- Riskgruppsdag för Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. 
- Genomgång av nytt ramavtal av juridiska tjänster. 
- Beställning inmätning för detaljplan för utvidgning av Hilmer Anderssons 

sågverk. 
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- Möte Landinfra Energy AB - utreder möjligheterna för vindkraftsetablering 
inom område 5 "Tobaksberget" i kommunala vindbruksplanen. 

- Uppstart med markarbeten för multiplan och utemiljö Gärdesskolan. 
- Uppgradering ventilation musiksal Gärdesskolan. 
- Uppstartsmöte gällande utbyggnad/ombyggnad omklädningsrum Gränshallen.

Teknik i Väst AB

- Hittills är kört ut matavfallskärl till drygt 1 000 abonnenter. I slutet av oktober 
kommer den nya sidlastande renhållningsbilen och vi kan då fortsätta 
utrullningen i resten av kommunen. Projektet avslutas under 2023. Kostnaden 
ryms inom investeringsramen för renhållningen. 

- Från vecka 38 ligger i fas med orderhanteringen som tidigare legat efter, på 
grund av bland annat sjukfrånvaro.

Kost

- Livsmedelspriserna höjs med ytterligare cirka 11 %.

Räddningstjänsten

- Undertecknat hyresavtal på lägenheten vid brandstationen i Koppom. 
- Nya brandmän på utbildning vilket underlättar bemanningen i Charlottenberg 

och Koppom. 
- Rekrytering pågår av ytterligare säkerhetssamordnare samt förstärkning 

förebyggande/myndighetsutövning.

Arbete och integration

- Mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är i gång i 
kommunen.

- Personal på kontoret Arbete och Integration deltog digitalt på Region 
Värmlands suicidpreventions dag – Att förebygga psykisk ohälsa, skadligt 
bruk och självmord. 

- ESF-projekt ReAct utbildning startar andra veckan i september. 
- Utbildningsvecka för ungdomar med Civilisationen. 
- Folkuniversitetets utbildningssatsning på SFI samt utbildningar till både 

barnskötare och undersköterska lokalt i Eda.
- Översyn sjukfrånvaro BEA-anställda i samverkan med HR och Region.

Fritid och kultur

- Edakalaset blev en välbesökt tillställning med cirka 600 besökare.
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Diskussion om god ekonomisk hushållning
Verksamhetschefen redovisar statistiken för elförbrukning som har gått ner. Den 
statistik som redovisas gäller för period från 1 januari 2012 till och med 31 december 
2022. Samt redovisning avseende nätkostnad inklusive moms för 2022. 
Genomsnittspris per kWh.

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av den ekonomiska uppföljningen för augusti 2022. 
Verksamheten bildning har en positiv avvikelse i augusti med 1 863 000 kronor och 
har förbrukat 91,5 % av budgeterat. Periodredovisningen till och med augusti visar en 
negativ avvikelse på 4 040 000 kronor. Ekonomen förklarar att det blir en tydligare 
bild efter september. Detta beror bland annat på att skolorna precis har börjat och att 
all personal inte har kommit in i systemen ännu.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 105
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 67
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 43

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 183 Delårsbokslut med helårsprognos
Diarienummer: KS/2022:45

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapport med 
helårsprognos för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per 2022-08-31 med prognos för 
helåret. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse med omvärldsanalys, 
prognos, verksamhetsberättelser, delårsbokslut (inklusive koncernen) och 
redovisningsprinciper.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-27
Sammanställning delårsrapport med helårsprognos 2022-09-27
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-09-26 § 74
Uppföljning efter augusti för miljö- och byggavdelningen 2022-09-19
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2022-09-19
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 68
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 44
Delårsbokslut bildning med helårsprognos efter augusti 2022-09-14
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 158
Delårsrapport med prognos för helåret 2022, 2022-09-13
Delårsbokslut för samhällsbyggnad 2022, 2022-09-12
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 106
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-08-31
Mall för verksamhetsbeskrivning i samband med delårsbokslut 2022-06-27

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 184 Riktlinjer för inköp och upphandling
Diarienummer: KS/2022:261

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för inköp och upphandling. Tidigare dokument 
riktlinjer för upphandlingsverksamheten beslutad av kommunstyrelsen 2017-05-30 § 
117 ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 november 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Ett nytt förslag till styrdokument har tagits fram som ger riktlinjer för inköp och 
upphandling då lagstiftningen har ändrats. Det nya förslag följer Upphandlingspolicyn 
som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-26 § 52.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 101
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse 2022-09-01
Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 2022-09-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschefer

För åtgärd
Upphandlingschef Arvika/Eda
Kommunsekreterare
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§ 185 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

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

Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
augusti månad 2022. Miljö- och byggchefen redovisade för myndighetsnämnden de 
ekonomiska siffrorna. 

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal) 
Budget till och med augusti  2 302,8 

Redovisning till och med augusti  2 539,6 

Avvikelse till och med augusti  - 236,8 

Procent av budget   110 %

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-09-26 § 75

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens information och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgick för socialnämnden. Detta då ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
efter augusti 2022 diskuterades under punkten delårsrapport med prognos för helåret.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 157

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

För åtgärd
-
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§ 187 Revidering av dokumenthanteringsplan för 
bildnings verksamheter
Diarienummer: KS/2022:164

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för 
verksamheten bildning. Tidigare dokument beslutad av kommunstyrelsen 2019-02-26, 
§ 55 ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 november 2022.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arkivlagen och Eda kommuns arkivreglemente ska varje myndighet 
upprätta dokumenthanteringsplaner som beskriver myndighetens handlingar, och hur 
dessa ordnas och hanteras. I dokumenthanteringsplanen redovisas varje verksamhets 
handlingar, var de förvaras och i vilket format. Planen fungerar som ett styrdokument 
som anger om en handling ska bevaras eller gallras, samt tidpunkt för gallring 
respektive leverans till kommunarkivet. 

Dokumenthanteringsplanen för verksamheten bildning behöver revideras i och med att 
organisationen har förändrats och att nya verksamhetssystem har tillkommit. 

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 41
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-29
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för verksamheten bildning 2022-09-12
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-05-11 § 28

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Arkivsamordnare
Kommunsekreterare
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§ 188 Utvecklingsområden för läsåret 2022-2023
Diarienummer: KS/2022:265

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer utvecklingsområdet ”Språkutvecklande arbetssätt” inom 
verksamheten bildning för läsåret 2022 - 2023.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Skollagen (SL) kap 4 §3 ska huvudmannen systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. En rutin för planering och 
uppföljning är fastställd av Kommunfullmäktige 2018, där verksamhetsansvariga har i 
uppdrag att planera, följa upp och kontinuerligt rapportera det systematiska 
kvalitetsarbetet både vad gäller rektorsansvaret enligt SL kap 4 §4 samt att ta fram 
underlag för att kunna fullgöra huvudmannaansvaret enl SL kap 4 §3. Utifrån denna 
rutin redovisar verksamhetsansvariga en samlad analys av resultaten samt en 
behovsanalys för Bildningsutskottet en gång per år. Förutom den årliga 
sammanställningen/analysen delges Bildningsutskottet löpande en lägesbeskrivning av 
viktiga händelser och delresultat under året. Den samlande analysen av resultat utifrån 
Skollagen per juni 2022 pekar på ett generellt fortsatt behov av att vidareutveckla 
formerna för att stärka barnens/elevernas språkutveckling. Detta område har varit 
prioriterat i politiska beslut sedan hösten 2020, och flera insatser gällande 
språkutvecklande arbete har påbörjats i verksamheten. Här kan som exempel nämnas 
samverkan i undervisningen mellan förskola/grundskola/kulturskola, satsning på 
utökat språkstöd för elever med annat modersmål, kompetensutveckling i 
språkutveckling för personal under ledning av förstelärare/specialpedagog. Dock 
pekar både tillgänglig forskning och vår egen analys tydligt på att detta arbete behöver 
fortgå långsiktigt och systematiskt för att ge effekt på sikt. Därför föreslås att fokus på 
detta arbete fortsätter även under läsåret 2022-2023.   

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-09-14 § 45
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-09-02

Beslutet skickas till
För kännedom
-
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För åtgärd
Ingrid Elmgren, skolchef
Helena Persson, utvecklingsledare/biträdande skolchef
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§ 189 Information gällande förskolan Duvan
Diarienummer: KS/2022:277

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen gällande förskolan Duvan.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsutskottets ordförande och skolchef rapporterar om mötet som ägde rum med 
föräldrar till barn vid förskolan Duvan för att diskutera framtiden för den aktuella 
skolan. Under mötet framgick familjernas levnadssituationer. Ärendet kommer 
beredas via bildningsutskottet. Det ska utredas ytterligare i vilken form som 
verksamheten ska bedrivas. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 190 Revidering av riktlinjer för offentlig flaggning
Diarienummer: KS/2022:249

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala 
byggnader. Tidigare dokument beslutad av kommunstyrelsen 2018-08-14 § 159 
ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 november 2022.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för offentlig flaggning vid kommunala byggnader har setts över. Ett 
tillägg föreslås som gör det möjligt att hala flaggan vid arbetsdagens slut.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-31 § 94
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-08-16
Förslag till revidering av riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala byggnader 
2022-08-18

Beslutet skickas till
För kännedom
Chefer och ledare i kommunen

Föreståndare kommunkontoret

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 191 Revidering av riktlinjer för administration, 
dokument- och ärendehantering
Diarienummer: KS/2022:215

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera riktlinjer för administration, 
dokument- och ärendehantering. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 
2017-03-22 § 36 ersätts. Styrdokumentet träder i kraft 1 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Det styrdokument som finns för administrationen, dokument- och ärendehanteringen i 
kommunen och de kommunala bolagen behöver revideras. För att skapa en effektiv 
organisation är det viktigt att administrationen, dokument och ärendehanteringen sköts 
på ett korrekt sätt. Förvaltningen reviderar rutiner inom styrdokumentets område.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:15-14:28.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 102
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-06-09
Förslag till riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering 2022-09-05

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

För åtgärd
Informationschef
Kommunsekreterare
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§ 192 Svar på motion - Att Eda kommun ser över 
möjligheten att sälja de byggnader man inte har behov 
av och vid eventuell försäljning överför vinsten till 
övriga byggnader i kommunens ägo där behov av 
upprustning föreligger
Diarienummer: KS/2022:160

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att frågan lyfts i budgetberedningen 
inför 2024. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Arbetarpartiet-
Socialdemokraterna. Motionären menar att Eda kommun är innehavare till 
byggnader/lokaler runt i kommunen där det brister i underhåll och eftersyn. Bristerna i 
underhåll och eftersyn bidrar till att över tid sänka värdet på byggnader/lokalerna och 
kan ses som betydande kapitalförstörelse. 

Motionären föreslår att:

   Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader som det inte finns behov 
av. 

  Eda kommun vid eventuell försäljning överför vinsten till övriga byggnader i 
kommunens ägo där behov av upprustning föreligger.

Köp, försäljning eller byte av fastigheter eller del av fastighet utanför detaljplanelagt 
område under förutsättning att köpeskillingen inte överstiger 500 000 kronor 
exklusive förrättningskostnader beslutas av serviceutskottet enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning (5.5.1) Övriga fastighetsaffärer beslutas av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnad har inte fått uppdraget att se över vilka fastigheter som kan avyttras 
och om eventuell vinst kan fördelas som motionären framställer och frågan har därför 
inte lyfts i budgetberedningen inför 2023.  

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdraget 2022-09-15 § 65
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-14
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 81
Motion - Att Eda kommun ser över möjligheten att sälja de byggnader man inte har
behov av 2022-04-25
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären
Carina Wilke, utredare/beställare

För åtgärd
-
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§ 193 Svar på motion - Att Eda kommun omfördelar 
medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på kulturhistoriska byggnader, att Eda 
kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att 
långsiktigt underhålla byggnader och grönområden 
samt undersöker om det finns regionala och statliga 
stöd för underhåll och renovering
Diarienummer: KS/2022:162

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att frågan lyfts i budgetberedningen 
inför 2024 och att samhällsbyggnad får uppdraget att undersöka kostnaden för 
medfinansiering om bidrag söks hos Länsstyrelsen för underhåll och renovering och 
att även denna fråga därefter lyfts i budgetberedningen inför 2024.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 25 april en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att Eda kommun är innehavare till kulturmiljöer innehållande 
byggnader bestående av ett stort kulturhistoriskt värde. Bristande underhåll över tid 
har bidragit till att delar av kulturhistorien börjat förfalla och detta kräver därmed 
omedelbara åtgärder för att vidareföra kommunens brukshistoria till kommande 
generationer. 

Motionären föreslår att: 

 Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på byggnaderna. 

 Eda kommun lyfter frågan i budgetberedningen för att långsiktigt underhålla 
byggnader och grönområden. 

 Eda kommun undersöker om det finns regionala och statliga stöd underhåll 
och renovering.

Omfördelning av medel för underhåll har inte prioriterats i budgetberedningen för 
2023. 
Då det har skett en kraftig prisökning inom många områden så har kommunen fått en 
kostnadsökning för fastighetsunderhåll med 1 miljon kronor och därmed finns inget 
utrymme för de åtgärder motionären syftar till.
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Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan innebära särskilda kostnader till 
följd av antikvariska hänsyn. Sådana kostnader kan täckas av statliga bidrag, som 
länsstyrelsen beslutar om. Medlen tas från det statliga kulturmiljövårdsanslaget som 
Riksantikvarieämbetet årligen fördelar merparten av till länsstyrelserna, efter prövning 
av länsstyrelsernas äskanden. 
Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till:

 vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som 
byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för 
kulturmiljövården.

 vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska 
sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.

 projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-09-15 § 66
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-06-15
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 83
Motion - Att Eda kommun omfördelar medel för att snabbt genomföra överhängande 
åtgärder på kulturhistoriska byggnader 2022-04-25

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

Samhällsbyggnad

För åtgärd
-
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§ 194 Svar på remiss - Handlingsplan för digital 
infrastruktur
Diarienummer: KS/2022:179

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att den framtagna handlingsplanen är ett mycket bra 
instrument för hela Värmland och att region Värmland agerar mycket ansvarstagande 
när det gäller den fortsatta digitala utvecklingen. Kommunstyrelsen beslutar att Eda 
kommun har inget att erinra mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet
För framtiden är det viktigt med en bra digital infrastruktur och en fortsatt 
kontinuerlig utbyggnad som är tillförlitlig och robust och att redundanta förbindelser 
säkerställs i möjligaste mån. Pandemin, den snabba ökningen av cyberkriminalitet och 
nu det oroliga världsläget har gjort oss medvetna om vikten av denna digitala 
infrastruktur.

I handlingsplanen står det ”utvecklingen går fort men inte av sig själv över hela länet, 
det kommer behövas riktade insatser”. Detta gäller i synnerhet Eda kommun som är 
glest befolkad inom stora områden. På många områden är fibernätet redan utbyggt, 
vilket gör att kostnader för att ansluta enskilda fastigheter i efterhand, kan bli väldigt 
kostsamt och/eller olönsamt. Det är av yttersta vikt att en strategi och finansierings-
modell för efteranslutningar tas fram så att det kommer de glest befolkade områdena 
till nytta.

Handlingsplanen trycker också på att både fast och trådlös infrastruktur är viktigt för 
både allmänhet och näringsliv eftersom digitalisering får en enorm betydelse inom till 
exempel kollektivtrafik, kultur och bildning, arbetsmarknad, utbildning etcetera. Här 
finns ett stort behov av fortsatt utbyggnad av mobilnätet som ett komplement till det 
fasta nätet.

Handlingsplanen avslutas med en redogörelse för region Värmlands insatser och 
aktivitetsområden samt finansiering av handlingsplanens genomförande och 
uppföljning.

Bedömning
IT-funktionen inom kommunledningsstaben har granskat den framtagna 
handlingsplanen och bedömer att den är ett mycket bra instrument för hela Värmland 
och att region Värmland agerar mycket ansvarstagande när det gäller den fortsatta 
digitala utvecklingen.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-08-31 § 97
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-08-23
Presentation av handlingsplan för digital infrastruktur 2022-05-13
Remiss - Handlingsplan för digital infrastruktur 2022-05-13
Följebrev - Remiss av Handlingsplan för digital infrastruktur 2022-05-10

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

IT-chef

För åtgärd
-
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§ 195 Svar på remiss för Regionalt Serviceprogram 
2022-2030
Diarienummer: KS/2022:251

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun anser att underlaget i remissen är bra men 
vill också föreslå kompletteringar enligt tabellen som ligger i rubriken 
”Sammanfattning av ärendet”.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har granskat utsänd remiss. Eda kommun anser att underlaget är bra 
men vill också föreslå kompletteringar enligt tabellen.

Avsnitt Kommentar

Service  Avsnittet beskriver väl de olika förväntningar 
som finns på service.

Denna är ej heller bara beroende på avstånd i 
kilometer utan vad som upplevts.

Upplevelsen av service beror inte bara på det 
punkter som förs fram remissen utan även 
följande exempel

 Bristande vägunderhåll
 Sänkta hastighetsgränser
 Rovdjurstryck
 Avveckling av dammar
 Regler om återvinning och sophämtning
 Trygghetsfrågor som lång tid innan hjälp 

från ambulans, polis och räddningstjänst.
 Förändrat utbud av service som tidigare 

tagit för självklar tex allt färre 
veterinärer och varannandagsutdelning 
av post

 Högt pris på drivmedel

Tillsammans bidrar allt detta till att spä på 
konflikten mellan stad och land men innebär 
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också att personer lämnar landsbygden till 
förmån för tätorten / staden.

Målgrupper Utöver nämnda yrkesgrupper är även tillgången 
till veterinär, lantmäteri och vissa 
hantverkargrupper viktiga för den upplevda 
servicen

Erfarenhet från tidigare 
programperiod mål

Delar uppfattningen om att är den lokala 
handlaren som är basen för att skapa en bred 
service. 

Därför är det viktigt att stödja butikerna så dessa 
kan ta till sig ytterligare delar av servicen.

Regional samverkan för 
serviceutveckling  

Tillägas bör att den regionala nivån också bör se 
service över kommun- och länsgränserna 
eftersom servicen kan finnas närmare i 
grannkommun / grannlän.

Digitalisering Beskriver väl de ”dubbla” utanförskap som kan 
växa fram

 Landsbygd med begränsad service
 Digitalt där man inte kan nyttja nya 

tekniken

Befolkning För att få en tydligare bild av befolkningen bör 
de olika åldersgruppernas storlek och 
sysselsättning beskrivas.

Avgörande befolkningsfrågan i 
landsbygdskommunerna är möjligheten till 
attraktiva tomter och en finansiering medger 
byggnation.

Ett bra exempel på detta är projekt Kaxås i 
Krokoms kommun (https://projektkaxas.se/)

Här finns en stark finansiär som säkerställer 
(finansierar) infrastrukturen för man skall kunna 
hålla nere priset på de vackert belägna 
lokalproducerade villorna.
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En kommunal satsning på motsvarande sätt 
skulle snabbt finansiera sig genom den 
inflyttning som sker.

Dagligvaror Man skall inte fästa för stor vikt vid skolor och 
äldreboendes direkta betydelse för den lokala 
butiken. Upphandling sker normalt i stora 
volymer och maten tillagas i centrala kök av 
rationalitetsskäl.

Komplementköp kan dock givetvis ske.

Drivmedel Nyttan av förenklade miljökrav på 
bensinstationer på landsbygden överväger mer 
än väl den mikroskopiska miljönyttan som om 
alla stationer skulle ha samma regler.

Personbilarnas drivmedelsbehov kan till stor del 
lösas vid pendling eller annat ärende i tätorterna. 

Ett större problem är drivmedelsbehovet till 
arbetsfordon i jord, skog och entreprenad, 
snöskotrar samt redskap som motorsåg

Apotekstjänster Avregleringen har ju beskrivits inte lett till fler 
apotek på landsbygden. Även utan avreglering 
torde e-tjänster vara möjliga.

Post- och pakettjänster  Den stora mängden aktörer skapar en 
suboptimering och torde öka miljöbelastningen.

Den beställer en vara kan få den levererad med 
”fel bolag” så den hamnar lång bort.

Grundläggande betaltjänster Oklart vad som kommer att ske då även 
kassagirot nu kommer att avvecklas.

I gränskommunerna framgår tydligt problemet 
med att Wipps och Swish inte kan användas i 
grannlandet.

Övrigt - Trygghet Även olika trygghetsfrågor borde belysas i 
planen oaktat att regionen äger eller inte äger 
frågan. 

Comfact Signature Referensnummer: 49647SE



Sida 26 (33)

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-28

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Något av detta hanteras av regionen som 
vårdcentraler, akutsjukvård och sjuktransporter.

Något av detta hanteras av kommunerna som 
hemtjänst, hemsjukvård och räddningstjänst.

Annat hanteras av andra som polis. tull, 
fjällräddning, veterinär

Riktlinjer för stöd  Beroende på inom vilken organisation handeln 
bedrivs så kan de som ingå i kedjor missgynnas.

Regionala riktlinjer  Bra att det ger utrymme för stöd till 
kompletterande service.

Servicebidrag  Bra att detta finns

Hemsändningsbidrag  Bra att detta finns

Särskilt driftstöd till 
dagligvarubutiker i svåra och 
utsätta lägen 

Stödet borde utvecklas för att stödja 
distributionen till butiker på landsbygden. 
Dagens kostnader innebär att dessa butiker på 
många varor får en prisnivå som innebär att 
många handlar i tätorten

Investeringsstöd till 
drivsmedelanläggning  

Bra att detta finns

Stöd till grundläggande 
betaltjänster  

Viktigt med kassagirot har upphört med sin 
verksamhet

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 107
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-08-17
Remiss för Regionalt Serviceprogram 2022–2030 2022-07-06

Beslutet skickas till
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion

För åtgärd
-
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§ 196 Utredning av Valfjällets Skicenter AB
Diarienummer: KS/2022:227

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har kompletterad SLAO rapport om Valfjället skicenter ur ett 
ledningsperspektiv. Sammanfattande slutsats är att om verksamheten i Valfjället 
bedrivs i enlighet med nuvarande eller ett mera expansivt ägardirektiv överväger 
fördelarna med att ha driften i bolagsform:

 Bättre möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet
 Snabbare möjligheter till beslut av VD och styrelse
 Styrelsen kan fokusera på en fråga – driften av anläggningen

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 108
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-05
SLAO - Utredning av verksamheten i Valfjällets skidbacke 2022-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Odd Westby (S) med bifall av Dan Säterman (S): Kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valfjällets Skicenter AB

För åtgärd
-
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§ 197 Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
enligt SoL och LSS
Diarienummer: KS/2022:182

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av rapport/information 
avseende ej verkställda beslut inom tre månader för kvartal två 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis rapportera alla gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera detsamma. Under 
kvartal två 2022 har verksamheten Vård och Stöd i Eda kommun tre gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader.

Fördelat enligt nedanstående:

LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning; tre.

Rapporter för kvartal två 2022 har lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-09-13 § 163
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2022-09-05

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd
Yvonne Andersson-Gran, Administratör vård och stöd

För åtgärd
-
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§ 198 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2022:275

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-08-23 – 2022-09-20:

- Allmän information till kommunerna om de allmänna valen 2022, 
Länsstyrelsen 2022-09-16

- Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 104
- Information till samtliga parter inom ramen för Samverkansavtal Värmland om 

valärenden i samverkansstrukturen inför mandatperioden 2023–2026, 
Region Värmland 2022-08-25

- Anmälan till visselblåsarfunktionen 2022-08-18
- Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-08-11

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. Information om frekvensen och 
hanteringen av inkomna rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen redovisas i 
samband med uppsikten. I detta ärende presenteras inkommande dokument till 
kommunstyrelsen, oftast protokoll från de som kommunstyrelsen har uppsiktsansvar 
för.

Rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen
Anmälan (2022-08-18): Anmälan föranledde ej vidare utredning. Kommunens externa 
funktion för mottagning av anmälningar gjorde en första bedömning och ger en 
rekommendation till hantering. Bedömningen gjorde att anmälan inte kvalificerar som 
rapport enligt visselblåsarlagen. Visselblåsarfunktionen i Eda gjorde samma 
bedömning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-20
Allmän information till kommunerna om de allmänna valen 2022, Länsstyrelsen 
2022-09-16
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-09-12 § 104
Information till samtliga parter inom ramen för Samverkansavtal Värmland om 
valärenden i samverkansstrukturen inför mandatperioden 2023–2026, Region 
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Värmland 2022-08-25
Sammanträdesprotokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-08-11

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 199 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2022:273

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2022-09-28:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Allmänna utskottet 
2022-08-31
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

2022-09-12
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslut inom kommunledningsstaben 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Bildningsutskottet 
2022-09-14
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde bildning 
Skolchef IE beslut 2022-06-14 - 2022-09-19 om anställning av chef (2 st), yttrande till 
barn- och elevombudet (1 st), beslut om skolskjuts utöver fastställd norm (5 st), 
beviljande av skolgång i annan kommun (2 st)

Rektor HL beslut 2022-06-11 - 2022-09-19 om att utreda signal om kränkande 
behandling på Gunnarsbyskolan (5 st)

Rektor ALR beslut 2022-08-17 - 2022-09-19 om att utreda signal om kränkande 
behandling på Gärdeskolan (1 st)

Rektor MJ beslut 2022-08-17 - 2022-09-19 om att utreda signal om kränkande 
behandling på Hierneskolan (1 st) och att utreda signal om kränkande behandling på 
Adolfsfors skola (3 st)

Biträdande rektor MB beslut 2022-08-01 - 2022-08-31 om plats i fritidshem för elever 
i kommunens förskoleklass/grundskola (Gunnarsbyskolans fritids)

Rektor ALR beslut 2022-03-01 - 2022-03-31 om plats i fritidshem för elever i 
kommunens förskoleklass/grundskola (fritids Ankeborg, fritids Gärdeskolan och 
fritids Kometen)
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Serviceutskottet
2022-09-15
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
Integrationshandläggare AV beslut 2022-08-21 - 2022-09-20 om periodladdning (3 st) 
och ekonomiskt bistånd (1 st)

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 ska 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 2022-09-20

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 200 Information
Diarienummer: KS/2022:50

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar följande:

 Rysslands invasion av Ukraina.
 Sabotage mot gasledningen Nordstream.

Beslutsunderlag
 -

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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