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

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

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunledningsstaben till och med november månad 2022.

Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstabens (i miljontal)

Budget till och med november 35 009

Redovisning till och med november 34 495

Avvikelse till och med november 514

Procent av budget 98,5 %

Bildningsutskottet
Bildningsutskottet tog del av och godkände den ekonomiska redovisningen för 
november 2022. Den ekonomiska redovisningen för november visar ett positivt 
resultat på 166 000 kronor. Till och med november i år visar verksamheten ett 
underskott på 9 509 000 kronor. Det finns några poster som kommer korrigera detta 
under december månad. Allt tyder på att skolskjutsarna blir dyrare än beräknat sett till 
hela året. Sannolikt kommer även interkommunal ersättning bli något dyrare än 
förväntat. Både grundskole- och förskoleverksamheten ser däremot ut att bli bättre än 
prognosen efter augusti. Slutresultatet beror till stor del på hur mycket av balanserade 
statsbidrag som kommer ut i verksamheten.

Serviceutskottet
Serviceutskottet tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med 
november månad 2022. Verksamhetschefen för samhällsbyggnad redovisar de 
ekonomiska siffrorna.
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Ekonomisk uppföljning över Samhällsbyggnadsavdelningen (i miljontal)

Budget till och med november 56 168

Redovisning till och med november 46 780

Avvikelse till och med november  9 388

Procent av budget 83,3 % 

Verksamhetsuppföljning
Fastighet/Plan/Kontor

 Diskussion om framtida drift och ansvar inom område Naturvård.
 Eventuellt fortsatt planarbete för Morast 1:17.
 Planmöte GodBygd och Eda Golf.
 Uppstartsmöte om energiplan.
 Riskgrupp, uppföljning av metodbeskrivning - planeringsförutsättningar vid 

elbortfall.
 Marknadsdialog den 21 och 22 november inför kommande upphandling av 

Gunnarsbyskolan.
 Intern informationsträff om kommunens ansvar av förpackningar.
 Energikalkyler genomförda på TA1 och TA 2 Hiernegården.
 Deltagit energikonferens "Energisituationen i Värmland".
 Möte med Laninfra Energy AB – tittar på möjligheterna för 

vindkraftsetablering/solparker i kommunen.
 Ansökt bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram en skyfallskartering 

Charlottenberg - inväntar svar på ansökan

Teknik i Väst AB

 Avtal för slamtömning har omförhandlats för att hålla nere kommunens 
kostnader.

 Fastighetsägare i delar av Åmotfors har fått erbjudande om 
matavfallsinsamling, resten av Åmotfors får erbjudande i början av nästa år.

 Information från Svenskt Vatten om tillägget till Vattentjänstlagen, Hållbara 
vattentjänster, som träder i kraft 1 januari 2023 innebär för kommunerna.

Kost

 Marknadsundersökning av närproducerad mjölk, färskt kött och färskt bröd har 
påbörjats för eventuell upphandling våren 2023.

 Samarbete med skola/förskola, friskvården och skolsköterskor kring ökad 
fysisk aktivitet och hälsosam kost enligt folkhälsoplanen och länsstrategi 
Värmland.
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 Matsvinnsmätning genomförd vecka 46. Minskat matsvinnet med 26 kg per 
vecka sen förra mätningen. Alla kommuner rapporterar till Livsmedelsverket 
senast 14 december.

Räddningstjänsten

 Säkerhetssamordningen följer det säkerhetspolitiska läget.
 För tillfället full bemanning på samtliga stationer.
 Första byggmöte hållits på kommande släckbilen till Charlottenberg, leverans 

sista juni 2023.
 Pågående arbete med handlingsplaner efter utförda skyddsronder. 

Arbete och integration

 Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen är klar, inväntar 
senaste justeringarna inför underskrift. Det kommer förhoppningsvis att leda 
till en återgång med mer samverkan för deltagare i behov av samordnande 
processer med Arbetsförmedlingen.

 Personalgruppen på kontoret har haft utbildning inom mänskliga rättigheter. 
 Delrapport från föreningen Civilisationen där ungdomarna själva fick vara 

med och framföra sina idéer som de skall arbeta vidare med. Eventuellt 
uppstart av ny förening driven av ungdomarna själva. Men också en heldag 
med fokus på gymnasie- och yrkesval för kommunens ungdomar.    

Fritid och kultur

 Anställande av projektledare för utåtriktad verksamhet till barn/unga/äldre.
 Uppsägning av anställning på egen begäran, fritidsledarna.
 Förslag till ny biblioteksplan 2023–2026 samt verksamhetsplan 2023. 
 Beställning av nytt datastöd.
 Projekt Eda i närmiljö, medverkan i Värmlands bokfestival.
 Framtagande av adventskalender, skolprojekt Film – årskurs 5, historiska 

händelser i Eda.

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.
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Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-12-08 § 79
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 59
Ekonomisk uppföljning bildning, november 2022, 2022-12-07
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 146
Ekonomiuppföljning, kommunledningsstaben, november 2022-12-05

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
socialnämnden
Diarienummer: KS/2022:123

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter november 2022 för vård och stöd med underliggande 
verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter. 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef redovisade det ekonomiska läget efter november 2022 för vård och stöd 
med underliggande verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med 
underliggande verksamheter.

Uppföljningen visar en negativ avvikelse på flera områden inom vård och stöd efter 
november 2022. November uppvisar den högsta lönekostnaden för året. 
Sjukfrånvaroredovisningen efter november är inte klar, men troligtvis beror 
avvikelsen till stor del på hög sjukfrånvaro och kostsamma lösningar för 
ersättningspersonal. Totalt har vård och stöd en negativ avvikelse på 10 998 tkr efter 
november. Individ- och familjeomsorgen har en positiv avvikelse på 2 577 tkr

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-20 § 250
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-06 § 232

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Socialnämnden
För åtgärd
-
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§ 3 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - 
myndighetsnämnden
Diarienummer: KS/2022:152

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

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen redovisade de ekonomiska siffrorna.

Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i miljontal)

Budget till och med oktober 3 011,1

Redovisning till och med oktober 2 132,7

Avvikelse till och med oktober 878,4

Procent av budget 71 %

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokollsutdrag 2022-11-21

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Myndighetsnämnden
För åtgärd
-
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§ 4 Svar på motion – bevaka och ta fram förslag till 
artiklar från kommunens idrottshändelser för 
publicering på kommunens webbsida
Diarienummer: KS/2022:280

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till allmänna utskottet med motiveringen att 
se över om det är möjligt att revidera bestämmelser för idrottspriset revideras samt 
bestämmelserna för ambassadörskapet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har via Odd Westby inkommit med en motion om kommunens 
webbplats. Motionären menar att vissa inlägg ligger ute under en längre tid på 
kommunens webbplats. Det önskas fler inlägg från fritids- och kulturavdelningen, 
framförallt idrottshändelser. Motionären önskar att fritids- och kulturavdelningen ska 
bevaka och ta fram förslag på artiklar gällande kommunens idrottshändelser som kan 
publiceras på kommunens webbplats.

Förvaltningen arbetar ständigt med det uppdrag som åligger att informera 
medborgarna om kommunala angelägenheter. Arbetet med att utveckla innehållet på 
kommunens webbplats görs löpande i enlighet med de av fullmäktige antagna 
riktlinjerna för webb och sociala medier. I första hand kommer webbplatsen att fyllas 
på med fler kommunala angelägenheter.  

Idrottshändelser är inte något vanligt förekommande innehåll på kommuners 
webbplatser. Det finns argument för att låta media stå för dessa nyheter. Det är svårt 
för kommunen att rapportera från samtliga olika föreningar och idrotter. Tyvärr har 
inte kommunen de personalresurser som krävs för detta.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 142
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-10
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 172
Motion - bevaka och ta fram förslag till artiklar från kommunens idrottshändelser för 
publicering på kommunens webbsida 2022-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Säterman (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till allmänna utskottet 
med motiveringen att se över om det är möjligt att revidera bestämmelser för 
idrottspriset samt bestämmelserna för ambassadörskapet.
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Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Motionären
För åtgärd
-
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§ 5 Svar på medborgarförslag - Uppgradera en bit av 
elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och cykelväg 
till skolan
Diarienummer: KS/2022:254

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar medborgarförslaget gällande ”Uppgradera en bit av 
elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och cykelväg till skolan”. Förutsättning är att 
2024 års budget medger detta. Villkoret är att utlysning av bidrag från Trafikverket 
sker och om så är fallet kan medfinansiering sökas på 50% av kostnaden för 
uppgradering.

Sammanfattning av ärendet
Det inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 24 augusti. Initiativtagaren 
menar att biten av elljusbanan mellan norra ändan av Skogsvägen och Fridensgatan 
skulle kunna rustas upp med grus och skottas på vintern. Detta för att barnen säkrare 
skall kunna ta sig till skolan och slippa vägarna med mest trafik. Då kan barnen 
gå/cykla längs med Skogsvägen hela vägen fram till Fridensgatan, säkert korsa vägen 
och ta sig mot Långgatan där ett övergångställe finns.

En gång- och cykelväg med belysning och en bredd av tre meter och ett 
övergångsställe vid Fridensgatan som också bör anläggas för förhöjd säkerhet, 
betingar en kostnad av cirka 480 - 580 tkr. Den högre summan på 580 tkr.om 
belysning med så kallade blåstolpar sätts upp - tydliga blå stolpar med extra bra 
armaturer.

Under förutsättning att utlysning av bidrag från Trafikverket sker kan medfinansiering 
sökas på 50% av kostnaden.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-12-08 § 80
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-09-05
Bild av korsningen Fridensgatan/Långgatan 2022-11-17
Situationsplan över GC-väg i Åmotfors 2022-11-17
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 155
Bild av stig mellan Skogsvägen och Fridensgatan 2022-09-12
Medborgarförslag – Uppgradera en bit av elljusspåret i Åmotfors till säker gång- och 
cykelväg till skolan 2022-08-24
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Beslutet skickas till
För kännedom
Initiativtagaren
Utredare/Beställare
För åtgärd
-
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§ 6 Biblioteksplan 2023–2026 samt verksamhetsplan 
2023
Diarienummer: KS/2022:344

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ny Biblioteksplan 2023–2026 
med den tillhörande verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekslagen 2013:801 17 § slår fast att kommuner ska anta planer för 
biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige har gett bibliotekssamordnaren i 
uppdrag att ta fram en biblioteksplan för perioden 2023-2026 samt en 
verksamhetsplan för 2023. Biblioteksplanen fastställer omfattningen av 
biblioteksverksamheten och pekar ut den framtida riktningen. Verksamhetsplanen 
listar den service som Eda kommunbibliotek erbjuder och fastslår utvecklingsområden 
samt innefattar den mediepolicy som styr bibliotekets inköp.

Beslutsunderlag
Serviceutskottets protokollsutdrag 2022-12-08 § 82
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-11-23
Förslag till ny Biblioteksplan 2023–2026 2022-11-23
Förslag till ny Verksamhetsplan 2023 2022-11-23

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Bibliotekssamordnare
För åtgärd
-
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§ 7 Reseersättning/anslutningsbidrag för 
gymnasieelever 2023
Diarienummer: KS/2022:335

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ett bidrag för enskild 
anslutningsresa till buss eller tåg med 249 kronor per månad (minst 6 kilometer).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa en kontant reseersättning för 
elever i respektive gymnasieskola, som inte har möjlighet att nyttja ordinarie 
skolskjuts med buss eller tåg.

Minsta avstånd mellan skola och bostad, enkel väg:
6 km 520 kr/månad
13 km 669 kr/månad
19 km 836 kr/månad
27 km 1030 kr/månad
36 km 1217 kr/månad
46 km 1398 kr/månad

Sammanfattning av ärendet
Elever i gymnasieskola har enligt ”Lag om skyldighet att svara för vissa elevresor” 
(1991:1110), rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skola så kräver. I de 
fall elever i gymnasieskola inte har möjlighet att nyttja befintliga skolskjutsar, finns 
möjlighet att istället ge kontant reseersättning med olika schablonbelopp beroende på 
avstånd mellan hem och skola. Beslut om ersättningens storlek beslutas av respektive 
kommun, och för 2022 har Eda kommun ersättningsnivåer som är likalydande med 
beloppen i Arvika kommun. Ersättningen föreslås att höjas med tre procent för 2023, 
vilket även föreslås i Arvika kommun.

Gällande gymnasieelever är avståndet i nämnda lag angivet till minst sex kilometer. 
De elever som har minst sex kilometer från hemmet till hållplatsen beviljas 
anslutningsbidrag. Eda kommun har idag samma bidrag som Arvika kommun, där 
man nu föreslår en allmän höjning av beloppen med tre procent. Då det av flera skäl är 
lämpligt att ha samma ersättningsnivåer som grannkommunen (bland annat då många 
elever reser över kommungränsen), föreslås samma ändring även för Eda kommun att 
gälla från och med 2023-01-01.
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Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 60
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-11-15

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
-
För åtgärd
Skolskjutssamordnare; Marita Forslund
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§ 8 Svar på medborgarförslag om att rusta upp 
Gärdesskolans skolgård
Diarienummer: KS/2020:133

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att rusta upp Gärdesskolans 
skolgård. 

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av medborgarförslaget från elever och personal på Gärdesskolan om 
förbättring av utemiljön, startades ett arbete för att projektera och kostnadsberäkna en 
sådan förbättring. Behovet har även före 2020 påtalats av personal och rektor. Även 
en motion i samma ärende behandlades i kommunfullmäktige 2020-04-21. Där 
beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdra åt förvaltningen att 
lämna förslag på utformning utifrån framtagna önskemål samt att beräkna 
investeringskostnaden för detta förslag. Förvaltningen har arbetat utifrån de framtagna 
förslagen/önskemålen från elever och personal på Gärdesskolan, som sedan bearbetats 
av samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med bildningsavdelningen. 
Investeringsmedel från både samhällsbyggnad (markarbeten och fasta installationer) 
och bildning (övrig lekutrustning) har avsatts för detta ändamål. Efter upphandling 
och genomförande av projektet är nu en ny utemiljö färdigställd och invigd 2022-11-
10 vid Gärdesskolan, innehållande de flesta av de ursprungliga önskemålen från elever 
och personal. Det som återstår att göra i projektet är ett staket runt skolgården, där 
man avvaktar ny säker utformning av skolbusshållplats, samt målning av linjer på 
asfaltplan som möjliggör olika bollekar (utförs när årstiden så medger under våren 
2023).

Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 64
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-11-30
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-21 §59 
Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans skolgård 2020-04-14
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Beslutet skickas till
För kännedom
Elevrådet Gärdesskolan
Rektor Gärdesskolan
Samhällsbyggnadsavdelningen
För åtgärd
-
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§ 9 Sammanställning av rapporterade 
tillbud/arbetsskador inom verksamheten bildning 
under hösten 2022
Diarienummer: KS/2022:158

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av tillbuds- och 
arbetsskaderapporter för personalen inom bildning. Under hösten har 17 rapporter 
kommit in.

Sammanfattning av ärendet
Varje rektor i förskola och skola är skyldiga att rapportera tillbud och arbetsskador till 
huvudmannen utifrån kraven i arbetsmiljölagen, och att vidta förebyggande åtgärder för 
att förhindra att liknande händelser upprepas. Detta görs löpande under året och inkomna 
ärenden redovisas vid varje möte med bildningsutskottet. Inom bildnings verksamheter 
omfattas, förutom personal, även elever från förskoleklass och uppåt av arbetsmiljölagen. 
Från och med hösten 2022 har vi, gällande barn och elever, ett nytt digitalt 
uppföljningssystem (Draftit) för både tillbud/arbetsskador och kränkningsärenden. Dessa 
ärenden redovisas digitalt för bildningsutskottet, kommande bildningsnämnd, i realtid vid 
varje möte. I övrigt är rutinen under utveckling, varför ärendena gällande barn och elever 
är utelämnade i denna sammanställning. Förvaltningen återkommer under senare delen av 
våren med en digital sammanställning för hela läsåret 2022/2023 gällande barn och 
elever.
De allra flesta tillbud har inte resulterat i någon allvarlig fysisk skada, men gränsen är 
ibland svår att dra mellan tillbud och arbetsskada (exempelvis tillfällig smärta eller 
blåmärken vid fall). Det vi eventuellt kan se som återkommande under hösten utifrån 
redovisade tillbud/arbetsskador, är flera fall av incidenter där barn/elever som har stöd i 
form av assistenter varit inblandade. Förvaltningen ser detta som ett tecken på vikten av 
en tillräcklig dimensionering av bemanning med assistenter för att i möjligaste mån 
undvika tillbud/arbetsskador gällande både barn/elever och personal. 
Förutom den löpande rapporteringen till utskottet av ärende gällande både personal och 
barn/elever görs denna sammanställning två gånger per år, där vi redovisar en 
sammanställning av olika typer av tillbud/arbetsskador. En gång per år görs en 
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens samtliga verksamheter, 
där denna sammanställning är en del.

Kommunstyrelsen ajournering klockan 14:07 – 14:30.
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Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokollsutdrag 2022-12-07 § 63
Sammanställning tillbuds- och arbetsskaderapporter inom bildning, 2022-06-16 – 
2022-11-17
Bildnings tjänsteskrivelse 2022-11-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Skolchef
HR-avdelningen
Fackliga organisationer
För åtgärd
-
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§ 10 Information
Diarienummer: KS/2023:23

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreterare informerar om arvoden, handlingar och justering av protokoll.

Informationschef informerar om det nya lagkravet att alla kommuner ta fram och anta 
en planeringsstrategi inom två år efter ny påbörjad mandatperiod. Planen ska antas av 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande informerar följande; 

- Lugn jul- och nyårsperiod, inga större händelser.
- Arbetar själv med ny politisk organisation. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 11 Revidering av firmatecknare
Diarienummer: KS/2022:397

Kommunstyrelsens beslut
Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av:

 Kommunstyrelsens ordförande Hanna Andersson eller
 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Karlsson eller
 Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Charlotte Hansson

Och kontrasigneras av kommunchef Anders Andersson eller ekonomichef Johan 
Örnberg eller verksamhetschef samhällsbyggnad Jan-Erik Eriksson.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras.

Firmateckning avser undertecknande av till exempel skrivelser, avtal, kontrakt, låne-
och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan.

Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-12-29

Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga firmatecknare
För åtgärd
-
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§ 12 Insikt serviceundersökning Sveriges kommuner 
och regioner
Diarienummer: KS/2022:347

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut att, inför den nya mandatperioden, under 2023 delta i 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersökning om det lokala 
företagsklimatet kallad Insikt eller NKI-index. 

Kostnad för att delta i undersökningen ett år uppskattas till 35–40 000 kronor. 
Pengarna tas från Näringslivsenhetens budget.

Sammanfattning av ärendet
Det finns olika sätt att mäta en kommuns näringslivsklimat.

Svensk Näringsliv har i över 20 år genomfört en enkätundersökning för att 
understryka betydelsen av det lokala företagsklimatet. Denna undersökning mäter 
såväl kommunpolitikers som kommunala tjänstepersoners attityder gentemot 
företagandet - samt företagarnas syn på dialogen mellan företagare och kommunens 
beslutsfattare och även synen på kommuns service och bemötande ur ett 
företagarperspektiv. Enkäten går ut slumpvis till cirka 200 företagare i varje kommun. 
Denna undersökning av företagsklimatet är den mest allmänt kända undersökning av 
näringslivsklimatet och den, de flesta relaterar till när man pratar kommunalt 
företagsklimat.

SKR har sedan 2010 genomfört en annan typ av undersökning av företagsklimatet 
kallad Insikt eller NKI-index, där man istället gör en servicemätning över olika 
kommuners myndighetsarbete och där endast företag och privatpersoner som haft 
kontakt med kommunen deltar.

Samma kommun kan därför ha högst varierande rakningar av sitt företagsklimat i de 
två olika undersökningarna.

Företagsklimatets betydelse är av stor vikt för kommunerna då resultatet 
uppmärksammas i olika sammanhang, typ olika medier, diverse kommunala 
styrdokument, interna diskussioner etcetera.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 143
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-23
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Beslutet skickas till
För kännedom
Sveriges Kommuner och Regioner
För åtgärd
Näringslivsutvecklare
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§ 13 Svar på motion om användning av egen dator för 
det politiska arbetet som förtroendevald
Diarienummer: KS/2022:300

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande användning 
av egen dator som förtroendevald. Detta då det upphandlade systemet endast stöder 
Android och Ipads, därav kan politiker inte använda sin egen dator i uppdraget som 
förtroendevald. 

Sammanfattning av ärendet
Det inkom 16 september en motion till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 
Motionären menar att fritidspolitiker ska kunna välja om de vill använda sin egen 
dator eller om de önskar använda kommunens surfplatta. Detta då politikern får 
använda ett verktyg denne är van vid. Det skulle generera miljömässig och ekonomisk 
vinst för kommunen.

Ärendehanteringssystemet är kompletterat med en app, (LexMeeting) där politikerna 
kan ta del av handlingar. Det tidigare systemet kommer efter årsskiftet inte kunnat 
användas längre. Vissa andra värmländska kommuner har andra system, men 
förvaltningen anser att det bästa är att använda ett redan upphandlat och bekostat 
system. Detta då det upphandlade systemet endast stöder Android och Ipads. 
Verksamhetssystemet har inte någon webbpublikation, vilket gör att kommunens IT-
avdelning inte kan göra inställningar i privata datorer. Via den kommunala plattan kan 
därför politikerna ta del av olika typer av handlingar kopplat till de politiska 
uppdragen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tedde Olsson (SD) och Dan Säterman (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet 
då användarperspektivet bör utredas samt att se om politiker kan ta del av intranätet 
insidan. 

Martin Ståhlberg (M): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
gällande användning av egen dator som förtroendevald. Detta då det upphandlade 
systemet endast stöder Android och Ipads, därav kan politiker inte använda sin egen 
dator i uppdraget som förtroendevald.
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Beslutsgång 1
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avgörande idag

Nej-röst för avgörande senare (återremiss)

Omröstningsresultat
Med sex ja-röster för avgörande idag och fem nej-röster för avgörande senare 
(återremiss) beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Fredrik Karlsson (C) X

Charlotte Hansson (S) X

Annika Hugne (C) X

Stefan Nilsson (SD) X

Martin Ståhlberg (M) X

Helge Viklund (S) X

Anders Eriksson (KD) X

Monika Johansson (HEL) X

Dan Säterman (S) X

Tedde Olsson (SD) X

Hanna Andersson (M) X

Totalt Sex (6) Fem (5)

Beslutsgång 2
Då ett förslag återstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Martin 
Ståhlbergs förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 145
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-10-20
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 180
Motion - Användning av egen dator för det politiska arbetet som förtroendevald 
2022-10-12

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

För åtgärd
-
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§ 14 Svar på medborgarförslag - Att Eda kommun 
undersöker möjligheterna att etablera en 
fångvårdsanstalt
Diarienummer: KS/2022:270

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget - Att Eda 
kommun undersöker möjligheten att etablera en fångvårdsanstalt.

Sammanfattning av ärendet
De 13 september inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Lars-Erik 
Andersson. Initiativtagaren menar att det råder stor brist på fångvårdsanstalter i 
Sverige.

Förvaltningen föreslår dock att kommunen avslår förslaget mot bakgrunden av bland 
annat:  

 En kriminalvårdsanstalt ställer stora krav på personalens kompetens vilken inte 
finns bland tillgänglig arbetskraft i området.

 Eda kommun bör inte konkurrera med de processer som nu finns för 
etableringar i Åmål och Hagfors-Munkfors.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 149
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-19 § 173
Medborgarförslag – Att Eda kommun undersöker möjligheterna att etablera en 
fångvårdsanstalt 2022-09-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Helge Viklund (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget - Att Eda kommun undersöker möjligheten att etablera en 
fångvårdsanstalt, under förutsättning att punkten 1 stryks i stycket sammanfattning av 
ärendet.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. 
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När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till
För kännedom
Initiativtagaren 
För åtgärd
-
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§ 15 Svar på revisorernas granskning av 
styrdokument
Diarienummer: KS/2022:259

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och förvaltningens förslag på 
åtgärder. Kommunfullmäktige föreslås ta del av kommunstyrelsens svar till 
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om 
kommunens efterlevnad av styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. Utifrån granskningens syfte bedöms att kommunstyrelsen till största del har 
säkerställt att kommunövergripande styrdokument används på ett ändamålsenligt sätt.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Se över formerna för uppföljning av styrdokument och uppdatera befintliga 
rutiner

 Ta fram rutiner för att kunna identifiera målkonflikter mellan övergripande 
mål och befintliga styrdokument

 Säkerställa styrdokumentens aktualitet och relevans samt att aktuella 
styrdokument finns i författningssamlingen

 Säkerställa att samtliga styrdokument har en angiven dokumentansvarig
 Inkludera chefers ansvar för styrdokument inom sitt verksamhetsområde i 

arbetsbeskrivningen.

Förvaltningen har tagit del av dessa synpunkter och de kommer att användas i det 
fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:36 – 15:40. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 150
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-09-22
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 153
KPMG:s granskning av styrdokument på kommunrevisionens uppdrag 2022-08-29
Rapport för granskning av styrdokument 2022-08-29
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Beslutet skickas till
För kännedom
Revisorerna
För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 16 Internkontrollplan 2023
Diarienummer: KS/2023:13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar internkontroll 2023 för kommunledningsstaben.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattningsvis så sker en regelbunden uppföljning av kommunens verksamhet 
vid utskottens, nämndernas och styrelsens möten. Internkontrollplanen används för 
uppföljning av särskilt utpekade viktiga områden. De föreslagna områdena är:

 Ekonomi
 IT
 Ledningsförmåga
 Miljö/klimat
 Näringsliv
 Utvecklingskontor Västra Värmland
 Ny politisk organisation
 Digitalisering
 Heltid som norm

Beslutsunderlag
Justerat förslag till internkontrollplan 2023 för kommunledningsstaben 2023-01-09
Allmänna utskottets protokollsutdrag 2022-12-05 § 151
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-11-22
Internkontrollplan 2023, kommunledningsstaben 2022-11-22

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Kommunledningsstaben
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§ 17 Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente
Diarienummer: KS/2020:304

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderat 
reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör det möjligt 
för fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas. En bestämmelse om deltagande på 
distans bör införas i hjälpmedelsnämndens reglemente. 

Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på distans, 
som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att samtliga 
deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-04
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - Närvaro på distans 
2022-05-17

När ärendet är behandlat i kommunfullmäktige skickas 
beslutet till 
För kännedom
Region Värmland, enligt instruktion
För åtgärd
-
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§ 18 Redovisning av internkontroll 2022 - Eda 
Bostads AB
Diarienummer: KS/2023:24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Eda Bostads AB:s internkontrollplan och uppföljning 
för föregående år. 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Dan Säterman (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Följande kontrollområden var aktuella för Eda Bostads AB under föregående år:

- Uppföljning av 2021 års beslut
- Debitering
- Låneportföljen
- Uthyrning
- Kundnöjdhet
- Investeringskontroll

Beslutsunderlag
Plan för internkontroll 2022 2022-12-23
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2021-12-21 § 70
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2022-02-08 § 5
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2022-03-08 § 18
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2022-05-25 § 29
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2022-09-21 § 53
Eda Bostads AB:s protokollsutdrag 2022-12-14 § 63

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB
För åtgärd
-
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§ 19 Redovisning av internkontroll 2022 - Eda Energi 
AB
Diarienummer: KS/2023:25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Eda Energi AB:s internkontrollplan och uppföljning för 
föregående år.

Sammanfattning av ärendet
Följande kontrollområden var aktuella för Eda Energi AB under föregående år:

- Uppföljning av 2021 års beslut
- Debitering av avgifter
- Reservdelslagret
- Låneportföljen
- Återbetalning skatteansökan

Beslutsunderlag
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2021-12-16 § 68
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2022-03-17 § 13
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2022-05-24 § 27
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2022-09-12 § 45
Eda Energi AB:s protokollsutdrag 2022-12-15 § 73

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Energi AB
För åtgärd
-
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§ 20 Kommunstyrelsens uppsikt
Diarienummer: KS/2023:26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 
2022-11-22 – 2023-01-03:

- Förbundsordning - Västra Värmlands och Norra Dalslands 
samordningsförbund 2023-01-04

- Det här är hjälpmedelsnämnden - Informationsmaterial för kommuner och 
regionen 2022-12-28

- Drift- och servicenämndens protokoll 2022-12-16
- Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2022-12-15
- Protokoll Teknik i Väst AB 2022-12-14
- Eda Bostads AB:s protokoll 2022-12-14
- Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-14
- Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-12-01 – Direktionen
- Verksamhetsplan och budget 2023 samt prognos 2024 och 2025 - Västra 

Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund 2022-11-29
- Nybildat samordningsförbund 2023, 2022-11-29
- Protokoll Teknik i Väst AB 2022-11-23 
- Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-11-23
- Protokoll Folkhälsorådet 2022-11-14
- Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-11-08
- Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-10-20 – Direktionen
- Protokoll Teknik i Väst AB 2022-09-21

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
Inga inkomna anmälningar.

Comfact Signature Referensnummer: 61337SE



Sida 37 (47)

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-11

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-04
Förbundsordning - Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund 2023-
01-04
Drift- och servicenämndens protokoll 2022-12-16
Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2022-12-15
Protokoll Teknik i Väst AB 2022-12-14
Eda Bostads AB:s protokoll 2022-12-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-14
Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-12-01 – Direktionen
Verksamhetsplan och budget 2023 samt prognos 2024 och 2025 - Västra Värmlands 
och Norra Dalslands samordningsförbund 2022-11-29
Nybildat samordningsförbund 2023, 2022-11-29
Protokoll Teknik i Väst AB 2022-11-23 
Protokoll Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-11-23
Protokoll Folkhälsorådet 2022-11-14
Protokoll Värmlands läns kalkningsförbund 2022-11-08
Protokoll Värmlands läns vårdförbund 2022-10-20 – Direktionen
Protokoll Teknik i Väst AB 2022-09-21

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 21 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: KS/2023:27

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av följande redovisade delegationsbeslut 2023-01-11:

Ordförandebeslut (kommunstyrelsen)
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Allmänna utskottet
2022-12-05
§ 144 Utdelning ur Karin och Anton Olssons stiftelse
Beslut inom kommunledningsstaben

- Kommunchef AA beslut 2022-12-01 – 2022-12-31 gällande specifika köp; 
julklapp

Bildningsutskottet
2022-12-07
§ 61 Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2023-2024
§ 62 Förslag till läsårstider 2023/2024

Beslut inom verksamhetsområde bildning
- Skolchef IE beslut 2022-11-17 - 2022-12-19 om två yttranden till 

skolinspektionen samt tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal
- Rektor HL beslut 2022-11-19 - 2022-12-19 om att utreda signal om kränkande 

behandling på Gunnarsbyskolan (17 st)
- Rektor ALR beslut 2022-11-17 - 2022-12-22 om att utreda signal om 

kränkande behandling på Hierneskolan (16 st) och Adolfsfors skola (1 st)
- Rektor ALR beslut 2022-11-01 - 2022-11-30 om plats i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass/grundskolan. Hierneskolans fritidshem har vid 
angiven tidsperiod mottagit 1 ny elev

- Biträdande rektor MB beslut 2022-11-01 - 2022-11-30 om tre nya platser i 
fritidshem för elever i kommunens förskoleklass/grundskola 
(Gunnarsbyskolans fritids)

Serviceutskottet
2022-12-08
§ 81 Beslut om samråd för detaljplan för utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk, 
Korterud
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Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad
- GIS-ingenjör MJ beslut 2022-12-01 – 2022-12-21 gällande tretton 

adressärenden
- Integrationshandläggare AV beslut 2022-11-21 - 2022-12-20 om åtta 

ekonomiska bistånd och fem periodladdningar
- Fritids- och kulturchef LS beslut 2022-04-22 – 2022-12-31 gällande 

utbildningsbidrag (4 st), lönebidrag (8 st), Investeringsbidrag (3 st), 
Driftsbidrag- extra (18 st), Bidrag-lokalhållande (1 st), Övrigt bidrag (1st), 
Aktivitetsbidrag-extra (13 st), Registreringslotteri (1 st)

Extern delegation genom avtalssamverkan
- Upphandlare EG beslut 2022-12-01 – 2022-12-31 gällande ramavtal 

resebyråtjänster (1 st) samt beslut gällande ramavtal fönsterputs (1 st)

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 2023-01-09

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 22 Val till allmänna utskottet
Diarienummer: KS/2023:31

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter och fem ersättare till allmänna utskottet samt 
presidium för perioden 2023–2026 (2023-01-01-2026-12-31) enligt följande:

Ledamöter

1. Hanna Andersson (M)
2. Fredrik Karlsson (C)
3. Charlotte Hansson (S)
4. Anders Eriksson (KD)
5. Tedde Olsson (SD)

Ersättare

1. Ola Dahlström (L)
2. Patric Carlsson (V)
3. Helge Wiklund (S)
4. Runar Johansson (HEL)
5. Stefan Nilsson (SD)

Presidium

Till ordförande väljs Hanna Andersson (M)

Till 1:e vice ordförande väljs Fredrik Karlsson (C)

Till 2:e vice ordförande väljs Charlotte Hansson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten bland 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskottens mandatperiod ska sammanfalla 
med kommunstyrelsens egen. Allmänna utskottet består av fem ledamöter och fem 
ersättare, bland dessa väljs en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2.e vice 
ordförande. Ingen i kommunstyrelsen varken ledamot eller ersättare kan kvalificera 
sig till mer än en ordinarie utskottsplats.

Allmänna utskottet är inrättat i syfte att bereda och besluta i frågor kopplade till 
kommunledningsstabens verksamhetsområde samt kommunövergripande frågor. 
Allmänna utskottet är tillika budgetberedning och bokslutsberedning.
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Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ledamöter och ersättare
För åtgärd
Lönespecialist; Maria Lundgren
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 23 Val till personalutskottet
Diarienummer: KS/2023:32

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer tre ledamöter och tre ersättare till personalutskottet samt 
presidium för perioden 2023–2026 (2023-01-11-2026-12-31) enligt följande:

Ledamöter

1. Fredrik Karlsson (C)
2. Hanna Andersson (M)
3. Dan Säterman (S)

Ersättare

1. Ola Dahlström (L)
2. Anders Eriksson (KD)
3. Helge Wiklund (S)

Presidium

Till ordförande väljs Fredrik Karlsson (C)

Till 1:e vice ordförande väljs Hanna Andersson (M)

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet är ett nytt utskott som inrättades i samband med att 
kommunfullmäktige beslutade, 2022-08-24 § 135, att inrätta nämndorganisation. 
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och har 11 sammanträden 
per år. Personalutskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 strategiska personalfrågor, samt frågor om förtroendevaldas villkor
 övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor
 personalpolitiken och personaladministrationen
 jämställdhet och likabehandling
 pensioner

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Ståhlberg (M): Till 1:e vice ordförande väljs Hanna Andersson (M)

Charlotte Hansson (S): Till 1:e vice ordförande väljs Dan Säterman (S)
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Martin Ståhlbergs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ledamöter och ersättare
För åtgärd
Lönespecialist; Maria Lundgren
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 24 Val till folkhälsorådet
Diarienummer: KS/2023:33

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju ersättare till folkhälsorådet samt 
presidium för perioden 2023–2026 (2023-01-11-2026-12-31) enligt följande:

Ledamöter

1. Jasmine Carlsson (M)
2. Anders Gustafsson (KD)
3. Astrid Lillevold (S)
4. Mikael Edvardsson (C)
5. Tea Barbic (SD)
6. Muwafak Hamami (HEL)
7. Helge Viklund (S)

Ersättare

1. Elin Andersson (V)
2. Hanna Albertsson (M)
3. Christina Säihke (S)
4. Thomas Tornseglare (L)
5. Helena Ringstrand (SD)
6. Monika Johansson (HEL)
7. Bengt Hansson (S)

Presidium

Till ordförande väljs Jasmine Carlsson (M)

Till 1:e vice ordförande väljs Anders Gustafsson (KD)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till råden. Kommunstyrelsen ska utse 
sju politiskt tillsatta ledamöter och sju ersättare. Rådens mandatperiod ska 
sammanfalla med kommunstyrelsens egen. 

Bland rådens ledamöter ska en väljas till ordförande och en till vice ordförande. 
Ordföranden i råden ska vara en av kommunfullmäktiges ledamöter eller ersättare.

Folkhälsorådet har det samordnande ansvaret för det tvärsektoriella folkhälsoarbetet i 
kommunen.
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Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Ståhlberg (M): Till 1:e vice ordförande väljs Anders Gustafsson (KD)

Charlotte Hansson (S): Till 1:e vice ordförande väljs Astrid Lillevold (S)

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Martin Ståhlbergs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ledamöter och ersättare
För åtgärd
Lönespecialist; Maria Lundgren
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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§ 25 Val till pensionärs- och tillgänglighetsrådet
Diarienummer: KS/2023:34

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer tre ledamöter och tre ersättare till pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet samt presidium för perioden 2023–2026 (2023-01-11 - 2026-12-
31) enligt följande:

Ledamöter

1. Bertil Börjeson (HEL)
2. Anders Gustafsson (KD)
3. Evy Andersson (S)

Ersättare

1. Katrine Carlsson
2. Ida Guttke (M)
3. Emma Nilsson (S)

Presidium

Till ordförande väljs Anders Gustafsson (KD)

Till 1:e vice ordförande väljs Bertil Börjeson (HEL)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till råden. Kommunstyrelsen ska utse 
tre politiskt tillsatta ledamöter och tre ersättare. Rådens mandatperiod ska 
sammanfalla med kommunstyrelsens egen. Bland rådens ledamöter ska en väljas till 
ordförande och en till vice ordförande. Ordföranden i råden ska vara en av 
kommunfullmäktiges ledamöter eller ersättare. 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, 
funktionshindersorganisationer och kommunens styrelse samt utskott och nämnder.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Ståhlberg (M): Till 1:e vice ordförande väljs Bertil Börjeson (HEL)

Charlotte Hansson (S): Till 1:e vice ordförande väljs Evy Andersson (S)
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Martin Ståhlbergs förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ledamöter och ersättare
För åtgärd
Lönespecialist; Maria Lundgren
Kommunsekreterare; Rebecka Nilsson
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