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§ 1 Information
Diarienummer: SeN/2023:2

Servicenämndens beslut
Servicenämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden informeras av tjänstepersoner gällande följande områden:

 Kommunsekreterare; E-tjänster, arvoden och handlingar, det politiska organet, 
lagar och reglementen samt jäv.

 Miljösamordnare Teknik i Väst AB; Utredningen av Beteds sågverksområde.
 Utredare; Ett önskemål om förbud mot tung trafik på Strandvägen i Åmotsfors.
 Räddningschef; Branden i flishögen vid Lundens avfallsanläggning. 
 Verksamhetschef; Den framtida byggstarten vid Kopparen 11. 
 Verksamhetschef; Förberedelser inför återgång till daglig verksamhet vid 

Skolan 7.
 Verksamhetschef; Skogsborg 8 ute på upphandling.
 Verksamhetschef; Gunnarsbyskolans framtagande av underlag till 

upphandling.
 Verksamhetschef; Arbetet gällande renoveringen av Violen 1.
 Verksamhetschef; Montering av väggar vid Nolby 1:38.
 Verksamhetschef; Byte av ventilation vid Skönnerud 1:147.
 VA- och gatuchef Teknik i Väst AB; Byggnation av nytt dagvattenutlopp och 

fördröjningsmagasin.
 Samhällsplanerare; Förslag till köpeavtal gällande Eda Skarbol 1:77, Eda 

Skarbol 1:2 (ladugård) samt Eda Skarbol 1:2 (maskinhall).
 Samhällsplanerare; Ansökan om planbesked från AB Hilmer Andersson.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 2 Ekonomi och verksamhetsuppföljning samt
diskussion om god ekonomisk hushållning
Diarienummer: SeN/2023:3

Servicenämndens beslut
Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för december 
månad 2022 samt diskussion om god ekonomisk hushållning.

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 från verksamhetsområdet. 

Ekonomisk uppföljning

På grund av bokslutsarbete kunde inte servicenämnden ta del av verksamhetsområdets 
ekonomiska uppföljning för december månad. 

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetschefen av samhällsbyggnad, samt tjänstepersoner, redovisade för 
servicenämnden angående följande verksamhetsområden:

Fastighet/Plan/Kontor

 Planering av utbyggd återvinningsstation vid Hökedalsvägen.
 Avtalsdiskussioner med GodBygd AB gällande fastigheterna vid Noresund.
 Introduktionsutbildning för kommunfullmäktige.
 Tecknande av nytt elavtal med Vattenfall.
 Deltagit vid planerarträff i Kristinehamn.
 Workshop med Säkerhets- och Samverkanssektionen inför uppdatering av 

risk- och sårbarhetsanalys. 
 Möte med representant för exploatör "Melinstomten", planarbete 

"Morast volymhandel" inleddes november 2019.

Teknik i Väst AB
 Hög kostnad under december för snöplogning och halkbekämpning på grund 

av många nollgenomgångar med omväxlande regn och snö.
 VA-verksamheten utan större störningar.
 Nya sidlastande sopbil har efter viss försening levererats. Sopbilen används i 

hela kommunen, information om detta har gått ut till samtliga.

Kost

Comfact Signature Referensnummer: 62769SE



Sida 6 (14)

Servicenämndens protokoll 2023-01-19

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

 Under kontroll.
Räddningstjänsten

 Inga större händelser under jul och nyår.
 Julkampanj har genomförts i form av hembesök för att informera om 

brandsäkerhet.

Arbete och integration
 Överenskommelse med Arvika och Arbetsförmedlingen är 

klar, implementeringen påbörjas i början av året.
 Personalen på kontoret har under december gjort färdigt sin utbildning inom 

mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor.
 På grund av massflyktsdirektiv har mottagandet av nyanlända i december blivit 

mindre än beräknat, detta gäller även skyddsbehövande från Ukraina.
 Möte med miljöavdelningen gällande arbetsuppgifter 

i naturreservatet Tallmon.

Fritid och kultur

 Beslut om utökat föreningsstöd till föreningar med verksamhet för barn och 
unga.

 Möte med Friskvården Värmland samt uppföljning av samverkansavtal.
 Föreningsmeddelande om aktualiteter.
 Förslag till biblioteksplan 2023-2026 och verksamhetsplan 2023.
 Avslut av anställning för vikarierande folkhälsosamordnare.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 3 Internkontrollrapport 2022
Diarienummer: SeN/2023:5

Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner internkontrollrapporten 2022 för samhällsbyggnad:

 Utveckla fritids- och kulturaktiviteterna för edaborna.
 Utvärdering av räddningstjänstens myndighetsutövning och insatsförmåga.
 Andelen ungdomar upp till 18 år som fått erbjudande om aktiviteter i syfte att 

återgå i studier eller annan lämplig aktivitet (kopplat till barnkonventionen).
 Egenkontroll kök.
 Leverera dricksvatten.
 Rena avloppsvatten.
 Deponi och återvinningscentral.

Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med internkontroll. I 
syfte att åstadkomma en god internkontroll ska verksamhetschef inom varje område, 
utifrån de övergripande bestämmelserna för internkontroll, årligen således genomföra 
en internkontroll. Därefter ska redovisningen av internkontrollen även överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2023-01-12
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2013-10-30 § 154

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 4 Diskussion: Internkontrollplan 2023
Diarienummer: SeN/2023:4

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden har diskuterat internkontrollplanen för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit reglemente avseende arbetet med internkontroll. I 
syfte att åstadkomma en god internkontroll ska verksamhetschef inom varje område, 
utifrån de övergripande bestämmelserna för internkontroll, således årligen genomföra 
en internkontroll. Därefter ska redovisningen av internkontrollen även överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom.
Servicenämnden diskuterar utformningen av samhällsbyggnads internkontrollplan 
inför 2023.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 5 Diskussion: Budget och verksamhetsplanering 
2024-2026
Diarienummer: SeN/2023:6

Servicenämndens beslut
Servicenämnden har diskuterat budget- och verksamhetsplanering för åren 2024–
2026.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för ledning, samordning, 
utveckling.

I samhällsbyggnad ingår plan/fastighetssektion, kostsektion och AME /integration. 
Samhällsbyggnad lämnar via verksamhetschefen, årligt beställningsuppdrag till 
Teknik i Väst AB, för drift och skötsel av gator och vägar, renhållning samt VA. 
Dessa ovan nämnda beställningsuppdrag regleras via driftavtal.

Exploateringsfrågor och det övergripande planarbetet innefattande olika 
fastighetsaffärer är en del av verksamhetschefens ansvar som processas i ett nära 
samarbete med andra myndigheter så som Trafikverket, länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket med flera.

Servicenämnden har diskuterat budget- och verksamhetsplanering inför 2024–2026 
med Verksamhetsplan samhällsbyggnad 2021–2023 som underlag. Åsikter om den 
föregående planens styrkor och svagheter framkom i diskussionen, således även 
potentiella förbättringsområden inför den nästkommande budget- och 
verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan samhällsbyggnad 2021-2023

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 6 Servicenämndens delegationsordning
Diarienummer: SeN/2023:11

Servicenämndens beslut
Servicenämnden antar förslag till delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har inrättat en servicenämnd och reglementet är fastställt i 
kommunfullmäktige. Servicenämnden behöver anta en delegationsordning och 
därmed överlåta sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner.

Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – 
den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens ställe. Syftet med 
delegering är att de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för 
övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. Beslut 
som är fattade med stöd av delegation skall sedan redovisas till servicenämnden.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-05
Förslag till servicenämndens delegationsordning 2023-01-16

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Nämndsekreterare; Felix Tärnbrant
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§ 7 Beslut om dataskyddsombud till 
servicenämnden
Diarienummer: SeN/2023:1

Servicenämndens beslut
Servicenämnden köper tjänst som dataskyddsombud av Årjängs kommun enligt 
upprättat avtal. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget. Omförhandling eller 
eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex (6) månader innan avtalstiden löper 
ut.

Sammanfattning av ärendet
Som personuppgiftsansvarig har servicesnämnden i Eda kommun det yttersta ansvaret 
för att dataskyddsförordningen (GDPR) och den nationella dataskyddslagen följs och 
att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Servicesnämnden ska även utse ett 
dataskyddsombud som fungerar som ett kunskapsstöd och självständigt granskar att 
servicesnämnden behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ett avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud tecknades 2018 
(reviderad 2019) mellan Eda kommun och Årjängs kommun. I avtalet framgår att 
Årjängs kommun ska bistå Eda kommun med en tjänst som dataskyddsombud 
motsvarande 20% av en heltidstjänst. Servicenämnden behöver fatta beslut om att utse 
Årjängs kommun som arbetsgivare för tjänsten som dataskyddsombud enligt upprättat 
avtal.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-04
Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO) 2018-08-21 
(reviderad 2019-06-18)

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
Dataskyddssamordnare; Bill Gradin
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§ 8 Beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse 
mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende 
fastigheten Eda Skarbol 1:77
Diarienummer: SeN/2023:7

Servicenämndens beslut
Ärendet gällande beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och 
GodBygd AB avseende fastigheten Eda Skarbol 1:77 utgår. 

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 9 Beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse 
mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende delar 
av fastigheten Skarbol 1:2 (ladugård)
Diarienummer: SeN/2023:7

Servicenämndens beslut
Ärendet gällande beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och 
GodBygd AB avseende delar av fastigheten Skarbol 1:2 (ladugård) utgår.

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 10 Beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse 
mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende delar 
av fastigheten Skarbol 1:2 (maskinhall)
Diarienummer: SeN/2023:7

Servicenämndens beslut
Ärendet gällande beslut om förslag till fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och 
GodBygd AB avseende delar av fastigheten Skarbol 1:2 (maskinhall) utgår.

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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