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Förvaltningsberättelse 

Årets resultat 
Resultatet för koncernen var -3 773 tkr för 2015. 
Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: 
Eda Bostads AB +726 tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Val-
fjället Skicenter AB -3 656 tkr, Utveckling i Noresund 
AB -28 tkr och kommunen -9 215 tkr. Kommunens 
resultat exklusive nedskrivningar var +1 895 tkr. Vad 
gäller nedskrivningen i kommunen av aktieägartill-
skott till Valfjället Skicenter AB på 8 400 tkr ska dessa 
inte heller belasta koncernens resultat eftersom de 
redan kostnadsförts i koncernen tidigare. 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 18 
538 tkr från 2014 till 2015. 2015 erhåll kommunen 
en intäkt från AFA på 3 541 tkr. Avskrivningarna har 
minskat med 379 tkr 2015. 

Verksamheternas största avvikelser mot 
budget 
Det budgeterade resultatet för 2015 var 9 904 tkr. 
Kommunens resultat på 1 895 tkr visar en total avvi-
kelse mot budget på -8 009 tkr. 
Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en  nega-
tiv avvikelse mot budget med 13 066 tkr. Det största 

underskottet ligger på Individ och familjeomsorgen 
och LSS (-12 556 tkr) och rör främst institutionspla-
ceringar och familjehemsplaceringar av barn och unga 
samt ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsområde bildning redovisar en nega-
tiv avvikelse mot budget med 5 031 tkr. De största 
negativa avvikelserna härrör sig till personalkostnader 
främst inom grundskolan med anledning av behov-
skrävande insatser. Särskilt området Hierneskolan där 
personalsituationen varit besvärlig och där underskot-
tet uppgår till 1 456 tkr. Hos verksamhetschef har 
skolskjutskostnaderna varit högre än budgeterat (ca 
500 tkr). 

Samhällsbyggnad visar ett överskott på 7 812 tkr. Det 
största avvikelserna finns hos AME där även verksam-
heten kring flyktingmottagande är organiserad. Hos 
AME är överskottet ca 900 tkr främst med anledning 
av återhållsamhet, att en tjänst hållits vakant samt 
goda förhandlingar med Arbetsförmedlingen. Verk-
samheten kring ensamkommande flyktingbarn visar 
ett redovisningsmässigt överskott med ca 4 700 tkr. 
Detta beroende på ökade bidragsintäkter med anled-
ning av den stora tillströmmningen i slutet av året. 

Glasbruksvägen och arbetarbostäderna, Eda Glasbruk 
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Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 1 
617 tkr gentemot budget. Turism- och informationsav-
delningen uppvisar en positiv avvikelse med 734 tkr 
där lite mer än hälften (484 tkr) härrör sig från ökade 
intäkter från försäljning och provision. 

Skatteintäkter, utjämningssystem och gene-
rella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 22 
120 tkr jämfört med 2014 och uppgick sammantaget 
till 448 672 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick 
till 292 920 tkr vilket utgör 65,3 % av de totala intäk-
terna från skatter och bidrag. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto minskade från 2 388 tkr 2014 
till -8 785 tkr 2015. Bortser man från ovan nämnda 
nedskrivningar på 11 110 tkr så är finansnettot 2 315 
tkr. 

Investeringsredovisning 
Kommunen hade en investeringsnivå på 34 139 tkr 
2015. Den budgeterade investeringsvolymen var 60 
699 tkr inklusive omföringar från 2014. 

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats 
under året är: 
� Nybyggnad av en industrihall i Koppom i anslut-

ning till Svensk Trälackerings lokaler. 
� För att underlätta för varutransporter och att öka 

tillgängligheten till Furunäsets industriområde 
så har kommunen förvärvat mark från stiftet och 
anlägger nu en lokalgata som har projektnamnet 

”Södra länken” projektet beräknas färdigställas som-
maren 2016. 

� VA Valfjället kommer att slutredovisas under 2016. 

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till 
ett bokfört värde på 379 629 tkr varav 358 993 tkr i 
mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskriv-
ningarna uppgick till 22 498 tkr. Årets investerings-
nivå finansierades med egna medel och kommunen 
behövde inte ta upp några nya lån. Kassa och bank-
tillgångar var 36 587 tkr vid årsskiftet vilket var en 
ökning med 6 718 tkr jämfört med 2014. 

Pensionsskuld 
Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 
har ökat med 2 254 tkr till 17 620 tkr. Ansvarsförbin-
delsen för pensioner intjänade till och med 1997 har 
minskat med 9 582 tkr till 212 839 tkr. För att möta 
framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr 
placerade. 

Avstämning av balanskravet 
Det redovisade resultatet 2015 uppgår till – 9 215 tkr. 

Avstämning av balanskravet 

2015 2014 
Årets resultat enligt resultaträkningen -9 215 -1 624 

Avgår: samtliga realisations-
vinster 

-1 213 -1 167 

Tillägg: realisationsvinster enligt 
undantag 

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §: 
Nedskrivning finansiella anläggnings-
tillgångar 

11 110 0 

Justerat resultat 682 -2 791 
Justerat resultat från föregående år -6 161 -3 370 
Kvar att återställa -5 479 -6 161 

Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisa-
tionsvinster från resultatet på 1 213 tkr. I bokslutet 
ingår även nedskrivningar med 11 110 tkr. Dessa ses 
som synnerliga skäl enl Kl 8 kap 5§ vilket innebär 
ett justerat resultat på 682 tkr 2015. Kvar att återställa 
från föregående år finns 6 161 tkr vilket innebär att det 
totala beloppet att återställa är 5 479 tkr. Det budge-
terade resultatet för 2016 (6 783 tkr) överstiger 5 489 
tkr vilket innebär att underskottet täcks in. 

Händelser efter balansdagen 
Efter räkenskapsårets utgång har kommunen bokfört 
600 tkr i skuld till Valfjället Skicenter AB enligt kapi-
taltäckningsgarantin. Beloppet ingår inte i årsredovis-
ningen för 2015. 

Minnessten vid Almqviststugan i Graf, Åmotfors 
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Omvärldsanalys 

Gynnsam arbetsmarknad 
Som gränskommun till Norge har Eda kommun ett 
gynnsamt läge för arbetsmarknad och företagande. 
Många pendlar dagligen över gränsen för att arbeta. 
Med den ombyggnad som skett av riksväg 2, mel-
lan gränsen och Oslo, förkortas pendlingstiden och 
därmed underlättas för dagpendling. Den enskilt 
största arbetskommunen för värmländska inpendlare 
är Oslo. Värmlänningarna pendlar till arbeten inom 
byggverksamhet, tillverkning samt vård och omsorg. 
Förvärvsfrekvensen i Värmland påverkas starkt av den 
stora gränspendlingen. I nationell statistik räknas inte 
gränspendling utanför riket med. Det leder till att länet 
och Eda kommun får en lägre förvärvsfrekvens än vad 
som egentligen är fallet. 

Under 2004 arbetspendlade 3 090 personer som var
bosatta i Värmland till Norge. År 2012 var antalet 5 
420 personer vilket motsvarar en ökning på 75 pro-
cent. I Eda är det nästan var femte boende som har sitt 
jobb i Norge, av de som har ett arbete (17,9%) Anta-
let pendlare i Eda var 711 år 2015. Gränspendlarna 
redovisas inte i den officiella statistiken vilket medför 
att Edas förvärvsfrekvens redovisas som 64,0 procent 
i stället för 77,9 procent. 

Sysselsättningen i länet ökar med 800 personer 2016. 
Det är inom offentlig verksamhet och de privata 
branscherna bygg, handel, hotell och restaurang som 
jobben förväntas bli fler. Arbetslösheten förväntas 
minska med 100 personer 2016. Det skulle betyda 10 
900 totalt inskrivna arbetslösa under sista kvartalet 
2016 och en arbetslöshet på 8,3%. Det är svårt att hitta 
personal till yrken inom vården, utbildning och teknik. 
Företagen i Värmland är ganska optimistiska när det 
gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande 
året. 

Arbetslösheten i Eda kommun 31 december 2015: 
År 2015 Arbetslösa I program med 

aktivitetsstöd 
Totalt 

16-64 år 4,9% 2,9% 7,8% 
18-24år 8,4% 6,5% 14,9% 

Källa: arbetsformedlingen.se 

Arbetslösheten har minskat något jämfört med samma 
tidpunkt förra året då den var 8,3%. Eda har en något 
lägre arbetslöshet jämfört med länet som hade 8,9% 
och med riket som hade 8,0%. Ungdomsarbetslöshe-
ten i Värmlands län var 17,4% i december år 2015 och 

Utsikt över Askesjön och mot Bergerud 1905 

https://arbetsformedlingen.se
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i riket 13,0%. I kommunen har ungdomsarbetslöshe-
ten minskat från 15,6%. i december 2014 till 14,9% i 
december 2015. Karlstad, Torsby och Årjängs kom-
muner har lägre ungdomsarbetslöshet än Eda. 

Satsningar på infrastruktur 
Riksväg 61 är en viktig pulsåder för kommunen och 
en del i tillväxtstråket mellan Stockholm-Oslo. Under 
perioden 1999 till 2015 ökade antalet fordon från 1 

414 100 till 2 688 500 fordon per år. Det är en ökning 
med 90% som antas bero på den ökande gränshandeln.
Även industrin och turismen har under perioden haft 
en stor tillväxt som bidragit till trafikökningen. 

Trafiken under år 2015 har ökat med nästan 240 000 
fordon och det är både lastbilstrafiken och personbils-
trafiken som står för ökningen. 
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Av diagrammet ovan framgår att flest fordon passe-
rat gränsen under juli månad. Årets påskvecka inföll 
under vecka 14 och då uppmättes trafiken till närmare 
70 000 fordon. Det är tillsammans med två veckor i 
juli månad det högsta antalet personbilar på en och 
samma vecka. 

Det höga trafikflödet mellan Charlottenberg och riks-
gränsen påverkar framkomligheten och trafiksäkerhe-
ten. Den fortsatta utbyggnaden av handel som pågår 
och planeras ställer också krav på vägstandarden. Där-
för har Trafikverket tagit fram förstudier för sträck-
orna Charlottenberg-Riksgränsen och Charlottenberg-
Eda Glasbruk som gäller både väg 61 och järnvägen 
Värmlandsbanan. Fortsatta satsningar på riksväg 61 
är av avgörande betydelse för framkomlighet, tra-
fiksäkerhet och fortsatt tillväxt. I trafikutredningen 
finns flera förslag men inget är beslutat. Trafikverket 
kommer att göra en åtgärdsvalsstudie på sträckan 
mellan Charlottenberg och riksgränsen. Förstudien 
för sträckan Åmotfors-Haganäset fram till Södra By 
är klar och byggnationen påbörjades under hösten 
2015. Den nya vägsträckan beräknas vara färdig under 
hösten 2016. 

Kollektivtrafikresande längs Värmlandsbanan och 
riksväg 61 prioriteras av Värmlandstrafik. Det innebär 
att resor längs med dessa över lag fungerar tillfreds-
ställande. Emellertid skulle kommunikationsmöjlig-
heterna till Norge och Oslo kunna vidareutvecklas då 
pendlingsmöjligheterna till Norge är av stort intresse 

för hela Värmland. I augusti var det premiär för nya 
snabbtåget som ska gå mellan Oslo och Stockholm. 
Restiden kommer att förkortas med en och en halv 
timme till följd av att X2000 introducerats mellan de 
två huvudstäderna. 
E-tjänster inom den kommunala världen utvecklas i 
rask takt och kommunerna i Värmland har gått sam-
man för en gemensam lösning för länet. Projektet kom 
igång under 2013 och har för kommunen resulterat i 
ett 30-tal tjänster som finns utlagda på nätet och fler 
kommer de närmsta åren. För att e-tjänster skall kunna 
utföras av alla så krävs också ett väl fungerande 
bredband. Fiberutbyggnaden pågår och sammanlagt 
elva fiberföreningar är bildade runt om i kommunen. 
Kommunen är ansvarig för byggnation av stamnätet 
och utbyggnaden pågår för att fibrera de telestationer 
som idag inte har tillgång till fiber. I Charlottenberg, 
Koppom och Åmotfors kommer Telia att installera 
fiber. 

Ett levande näringsliv 
Det lokala näringslivet bidrar till att Eda är en levande 
kommun. Här finns förutsättningar för utveckling av 
befintliga företag och nya etableringar. Det finns 
många spännande företag som tillverkar allt från 
jaktammunition, aluminiumgods, papper, sågade 
produkter till kaffemaskiner. Flertalet av företagen är 
fåmansföretag inom servicenäring, turism, tillverkning 
samt jord- och skogsbruk. Det finns ca 1 750 arbets-
ställen i kommunen. 

Storgatan Charlottenberg 
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Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade 
med 3,6% under 2015. Det startades totalt 64 625 
nya företag vilket är en ökning med 2 253 företag. 
Nyregistreringen av aktiebolag,som är den vanligaste 
företagsformen, ökade samtidigt som flera andra före-
tagsformer minskade. 

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyfö-
retagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Barome-
tern visar också antal nyregistrerade företag per 1 000 
invånare i kommunen. Utvecklingen under halvåret 
2015 jämfört med samma period 2014 visar att det 
startat 3,5 företag per 1 000 invånare i Eda vilket
är minskning med 37,5 procent. År 2015 startades 
5,7 företag per 1 000 invånare i Eda. Det är antalet 
nyregistrerade enskilda firmor, handelsbolag och 
kommanditbolag som står för minskningen. I Värm-
lands län startas minst företag i Arvika, Eda, Filipstad 
och Säffle kommuner. Enligt Statistiska Centralbyrån 

startade 101 nya företag i Eda år 2015 och 231 företag 
år 2014. 

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, 
inte minst för handeln som fortsätter att öka. Statistik 
från Handelns Utredningsinstituts databas ”Handeln 
i Sverige ” visar att handeln i kommunen omsatte 2,6 
miljarder kr 2014. Dagligvaror stod för 1,9 miljarder 
kr och sällanköpsvaror för 700 miljoner kr. Handeln 
sysselsatte 762 personer. Detta är en ökning med 
13% jämfört med år 2013 då dagligvaror omsatte 1,6 
miljarder, sällanköpsvaror 700 miljoner och syssel-
sättningen var 736 personer. År 2014 var Edas för-
säljningsindex för detaljhandel 490 och 2013 låg det 
på 438. Index i riket var 100. Eda hamnar på andra 
plats efter Strömstad vars handelsindex är 953. Ser 
man på försäljning i sällanköps- samt dagligvaruhan-
deln var Edas index 292 samt 671, se diagram nedan. 
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån fanns 135 
arbetsställen inom handeln i början av januari 2016. 
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Under perioden 2000-2014 har gränshandeln ökat 
kraftig med en tillväxt på 66 procent. I Charlottenberg 
spenderade de norska gränshandlarna 2,2 miljarder 
under 2014 och där har gränshandeln ökat med 186 
procent den senaste tioårsperioden. 

Under året har en ny detaljplan tagits fram för en 
fortsatt utbyggnad av handel i Charlottenberg men 
marken är inte i kommunal ägo. Både Charlottenberg 
och Eda Glasbruk är mycket intressanta områden för 
handel och flera exploatörer är i kontakt med kom-
munen. En fortsatt exploatering innebär fler arbets-
tillfällen och förhoppningsvis fler kommuninvånare. 
Den fördjupade översiktsplanen för Charlottenberg är 
i behov av en översyn och arbetet inledes under året. 
Det finns relativt gott om planlagda industriområden 
runt om i kommunen men däremot saknas strategiskt 
belägen mark för planläggning av handel och industri. 
Kommunen har fått förfrågningar från företag både 
inom handel och industri som önskar etablera sig. Det 
är framförallt mark men även lokaler som efterfrågas. 
Kommunen har liten tillgång till både lokaler och 
byggklara tomter för näringslivsändamål. Däremot 
finns privata aktörer som kommunen hänvisar till. 

Det finns en vilja att utvecklas bland industriföretagen 
i kommunen. Enligt Statistiska Centralbyråns statis-
tik fanns 125 arbetsställen inom industrin 2015 som 
sysselsatte 816 personer. År 2014  fanns 123 arbets-
ställen som sysselsatte 800 personer. Teknikföretagens 
konjunkturprognos pekar på ett trögt år för teknikin-
dustrin i Sverige. Utvecklingen inom Europa begrän-
sar tillväxten. Europa betyder mest för utvecklingen 
i Sverige, betydligt mer är marknader där tillväxten 
är betydligt starkare som Indien och Kina. Småföre-
tagsbarometern för Värmlands län visar att industrin 
är optimistisk inför det kommande året. Tillväxttakten 
för orderingången ökar och likaså sysselsättningstill-
växten. Det främsta tillväxthindret de värmländska 
industriföretagen ser är arbetskraftskostnaden. 

Ett tryggt och bekvämt boende 
Ett av kommunens mål är att skapa en säker, trygg och 
frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer. 
En ny översiktsplan har tagits fram för kommunen och 
den visar hur kommunen ser på framtida användning 
av mark och vatten samt bebyggelseutveckling. Till 
planen hör en så kallad LIS-plan där områden utpekas 
som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge. 

En utmaning för kommunen är skapa attraktiva och 
bekväma boendeformer såsom trygghetsboenden och 
mindre lägenheter. Annars är risken att pigga pensio-
närer väljer att flytta från kommunen. Den nya Plan-
och bygglagen innebär att planprocessen effektivise-

ras och en kortare planprocess gör att fler intressenter 
kan driva byggprojekt. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2015 upplevs 
kommunen som säker och trygg och det är viktigt att 
arbeta vidare med att den upplevs så även i fortsätt-
ningen. Däremot har betygsindexet för möjligheter 
att hitta bra boende samt utbudet av olika typer av 
boende minskat något sedan undersökningen genom-
fördes 2013. Livskvalitet är att leva och bo i en trygg 
miljö. Om man väljer att bosätta sig i tätorterna 
eller på landet är det alltid nära till naturen och fina 
omgivningar. Det gångna året ökade inte byggandet av 
enbostadshus men till största delen är det fortfarande 
på landsbygden intresset finns. 

Under det senaste året har nyproduktionen av lägen-
heter i kommunen ökat. Efterfrågan på lägenheter 
i Charlottenberg är betydligt större än tillgången. I 
övriga orter finns enstaka outhyrda lägenheter. I 
augusti påbörjades byggnationen av 32 nya lägenhe-
ter i Charlottenberg. Det blir två fyravåningshus som 
ska vara inflyttningsklara 1 juli 2016. I framtiden ser 
bostadsbolaget möjligheter att bygga minikombohus 
med 1:or och 2:or. 

Närheten till Norge skapar möjligheter 
Oslo är den region i Norge som växt snabbast och är 
en av de mest dynamiska stadsregionerna i Europa. 
Under det senaste decenniet har Norge haft attraktiva 
arbetsmarknader och antalet sysselsatta har stadigt 
ökat. Efterfrågan på arbetskraft har ökat och över 5 
400 av gränspendlarna kommer från Värmland. I Eda 
pendlar 711 personer till jobb i Norge. De största 
pendlingskommunerna är Eidskog, Kongsvinger och 
Oslo. De som arbetspendlar ser i svenska myndig-
heters ögon ut som nolltaxerare och det innebär att 
förvärvsfrekvensen blir missvisande eftersom de som 
bor i Sverige men arbetar i Norge inte räknas med. 
Om andelen sysselsatta skulle inkludera arbetspend-
lare skulle andelen höjas markant. 

Nya E16 med fyrfälts motorväg och mitträcke mellan 
Skarnes och Kongsvinger invigdes i november 2014. 
Detta medför att restiden mellan Oslo och riksgränsen 
blir kortare än tidigare och att trafiksäkerheten förbätt-
ras. Projektet Kløfta-Kongsvinger är indelat i etapper 
och projektarbete pågår för sträckan Skarnes-Nybakk. 
Byggstart är beräknad till 2017. 

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete 
mellan Sverige och Norge. Huvuduppgiften är att ta 
emot och behandla frågor från människor och företag 
som har någon form av gränsöverskridande verksam-
het. Huvudsakliga arbetsuppgifter är information och 
att undanröja gränshinder. För att lösa dessa problem 
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och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan 
svenska och norska myndigheter finns ett Gränsråd. 
Där ingår personer från myndigheter och organisa-
tioner på svensk och norsk sida. Grensetjänsten är 
delfinansierad av svenska och norska regeringarna 
samt Nordiska Ministerrådet. 

ARKO-samarbetsregion startade 1967 med ett infra-
struktursamarbete mellan Arvika och Kongsvinger, 
därav namnet. Det gränsregionala samarbetet består 
idag av 11 kommuner i Värmland och Glåmdalen/ 
Hedmark. Förutom Arvika och Kongsvinger ingår 
Eda, Sunne, Torsby, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, 
Nord-Odal och Sör-Odal kommuner. Arbetsområdena 
har växlat under årens lopp, men har i huvudsak hand-
lat om infrastruktur, näringsliv och kultur. 

Nordisk Ministerråd ger basfinansiering till 12 gräns-
regioner i Norden. ARKO:s kontor är placerat på 
Morokulien, mitt på gränsen. Eda kommun är förvalt-
ningsorgan fr.o.m. 2015. Nästa år 2017, kan ARKO 
fira 50-årsjubileum som den äldsta gränsregionen i 
Norden. 

Fokusområden för 2014-2016 är infrastruktur samt 
kompetensförsörjning. Målet är väl fungerande och 
effektiva kommunikationslösningar över gränsen. 
Aktuella infrastruktursatsningar i regionen är vägarna 
E16, RV2/RV61, järnvägen Oslo-Stockholm, arbets-
pendlingssträckan Oslo/Kongsvinger-Charlottenberg/ 
Arvika/Karlstad, elektrifiering av Solörbanen för mer 
godstransporter, Fryksdalsbanan samt gränstullpla-
ceringar. Effektivare och snabbare IKT-lösningar 
eftersträvas i regionen i samverkan mellan gränskom-
munerna. 

För 3:e året i rad, 2015, har ARKO-ungdomar dril-
lats i freds-, demokrati- och konfliktfrågor i projektet 
Ungdomscamp för fred/Unga Fredsambassadörer. 
Utbildningen sker i samverkan med Norges Fredslag, 
Svenska Freds, Voksenåsen Oslo och ARKO samar-
betsregion. 

FinnskogLeden ingår i ARKO, är 24 mil lång och 
sträcker sig från Morokulien till Trysil. I styrgruppen 
ingår Eda, Torsby, Kongsvinger, Grue och ARKO. 
Norska Finnskogens Turistförening ansvarar för sköt-
sel och underhåll. Ett nytt karthäfte är under framta-
gande. 

Möjligheter till utbildning 
Närmaste universitet finns i Karlstad och Oslo, båda 
ca 11 mil från Charlottenberg. Dessutom finns hög-
skola och forskningscenter i Lilleström. Det finns 
också en folkhögskola i Arvika och i dess närhet en 
musikhögskola där Karlstads universitet bedriver sin 
musiklärarutbildning. 

Gymnasieutbildningar för Edas elever erbjuds i hela 
Värmland eftersom alla kommuner ingår i ett gemen-
samt samverkansområde. Eda gymnasieskola tillsam-
mans med Arvika gymnasieskolor har fått  kvalitets-
stämpeln TeknikCollege. Det är en kvalitetsstämpel på 
utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och 
företag samverkar för att öka attraktionskraften och 
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom 
ett nära samarbete med regionens företag utformas 
innehållet i utbildningar så att det passar industrins 
framtida behov. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell-
och turismprogrammet på Eda gymnasieskola satsar 
nu på fungerande branschråd där näringslivet ingår. 
Programmet satsar även på utveckling inom områden 
som entreprenörskap och serviceanda. Vård- och 
omsorgsprogrammen i Sverige har byggt upp ett Vård- 
och omsorgscollege och Eda kommun ingår i detta 
kvalitetsarbete genom att praktikplatser erbjuds vid 
äldreboenden. 

I Värmland är utbildningsnivån bland befolkningen i 
åldern 25-64 lägre än för riket. De stora skillnaderna 
ligger i att Värmland har en högre andel av befolk-
ningen med en utbildningsnivå kortare än 3-årig gym-
nasial. För att möta framtidens kompetenskrav behövs 
kunskap och en ökad utbildningsnivå. Eda kommun 
erbjuder yrkesutbildning för vuxna inom industri och 
restaurang, vård och omsorg. Grundläggande utbild-
ning, svenska för invandrare (Sfi) och gymnasieutbild-
ning erbjuds också för vuxna. Det finns möjligheter 
till distansutbildning vilket blir allt viktigare. Efterfrå-
gan på vuxenutbildning och Svenska för invandrare 
har ökat. 

Arbetet med att förbättra ohälsan 
Arbetet med att förbättra ohälsan i kommunen fortsät-
ter. Ohälsotalet bland kommunens invånare ligger på 
samma nivå 2015 som året innan. Det är Försäkrings-
kassans mått på antal utbetalda dagar med sjukpen-
ning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen 
relaterat till antal registrerade försäkrade i åldrarna 
16-64 år. Ohälsotalet för kommuninvånarna år 2015 
var 40,9 dagar att jämföra med 2014 då det var 40,0 
dagar. I Värmland var ohälsotalet 30,8 dagar 2015 och 
30,1 dagar 2014. Av 2015 års rapport Om Värmlän-
ningarna, som Landstinget ger ut, framgår att andelen 
värmlänningar som anser sig ha en god hälsa gene-
rellt har ökat sedan år 2000. Den tydligaste trenden 
i Värmlands befolkningsutveckling är en åldrande 
befolkning. Under perioden 2013-2030 förväntas 
åldersgruppen 65 år och äldre öka med cirka 11 700 
personer medan åldersgruppen 20-64 år förväntas 
minska med cirka 7 500 personer. 
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För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i 
hälsa mellan olika grupper prioriterar kommunen föl-
jande områden: delaktighet och inflytande i samhället, 
trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra mil-
jöer och produkter, verka för sunda levnadsvanor samt 
förebyggande arbete mot tobak, alkohol och andra 
droger. Syftet med kommunens folkhälsoarbete är att 
Edabon ska finna intresse, förståelse och engagemang 
för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter 
att göra hälsoval i synnerhet. Det gäller såväl fysiskt, 
psykiskt som socialt. Under 2015 genomfördes bland 
annat Edaklassikern, föreläsningar, seniorcrusing, 
seniordag och stolpjakten. SMARTIS som är en fysisk 
aktivitet som omfattar alla skolor i kommunen. Under 
2016 kommer arbetet att fortsätta på den inslagna 
vägen med förebyggande arbete mot tobak, övervikt 
och psykisk ohälsa. 

Upplevelser 
Turismen är en viktig näring för Eda. Den består av 
både företag och föreningar som erbjuder besökarna 
ett brett utbud av aktiviteter. Besöksnäringen är en 
framtidsfaktor och Eda har stor tillväxtpotential. Det 
finns en ökad efterfrågan på aktiviteter vilket ger 
näringen utvecklingsmöjligheter men kan också locka 
nya företagare till kommunen. För att markera att 
turismen är en viktig näring har kommunfullmäktige 
antagit en turismstrategi med tillhörande handlings-
plan. 

Kommunens gästnattsstatistik visar en exportandel på 
ca 77% vilket är långt över både länets och rikets mot-
svarighet. Antalet dagbesök i Eda ökade med 27% till 
338 000 och det är framförallt gränshandeln som står 
för den ökningen. Nya handelsområden har tillkom-
mit och detta har bidragit till ökat antal dagbesök och 
fler gästnätter. En ny mätning av turismens omsättning 
och sysselsättningseffekter görs under 2016. 
Morokulien Turistcenter ökade besökssiffrorna under 
2015 med 14%, från 61 011 besökare  2014 till 69 492 
besökare 2015. Den största ökningen står Kina för 
med 10 230 besökare, totalt 37% av besöksstatistiken. 
Turistcentret hade 157 fler turistbussar 2015, vilket är 
en ökning med 25% och statistiken visar att bussgrup-
per är den största besöksgruppen. Det som gör det så 
populärt att besöka centret är att Taxfree-återbetalning, 
valutaväxling och souvenirer från både Sverige och 
Norge erbjuds. Naturligtvis lockar Riksgränsen som är 
markerad genom huset. Alltfler turistbussar väljer att 
övernatta i vårt närområde för bästa service. Trenden 
visar även att Kina kommer att öka ytterligare inför de 
kommande åren. De nationaliteter/världsdelar som är 
störst är Asien, Skandinavien och övriga Europa samt 
Sydamerika. 

Trenden är att turistsäsongen förlängs. Fler turister 
kommer i augusti, september och oktober.  Turist-
näringen i kommunen upplever att antalet övernatt-
ningar på camping och hotell ökar. Tillsammans med 
näringslivet har kommunen utarbetat en handlings-
plan för hur besöksnäring och turism kan utvecklas i 
kommunen. De slutsatser som kommit fram är att det 
är viktigt att förstärka och utveckla Eda som mötes-
plats. Ett led i detta arbete är att göra satsningar på 
Fredsriket Morokulien och göra området mer attrak-
tivt. Valfjället Ski Center är en av de sydligaste alpina 
anläggningarna i Sverige. Anläggningen kan utvecklas 
till en åretruntanläggning med ett utbyggt boende och 
en breddning av aktivitetsutbudet framförallt i form 
av olika sommaraktiviteter. Eda Golfanläggning har 
goda förutsättningar att bli en åretruntanläggning med 
konferensverksamhet och olika sommar- och vinterak-
tiviteter. 

Befolkning 

Befolkningsutveckling 
Vid årsskiftet 2015-2016 hade Eda kommun 8 505 
invånare. Av dessa var 4 154 kvinnor och 4 351 män. 
Åldersfördelningen syns i diagrammet nedan. 

Befolkning 2015-12-31 
Ålder Män Kvinnor Totalt 
0 48 46 94 
1-5 246 243 489 
6-9 169 162 331 
10-12 126 112 238 
13-15 128 128 256 
16-18 123 108 231 
19-29 566 499 1065 
30-39 443 383 826 
40-64 1528 1366 2894 
65-74 563 543 1111 
75-84 304 367 671 
85-
Summa 

107 
4351 

192 
4154 

299 
8505 

Källa: SCB 
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I tabellen nedan redovisas den årliga befolkningsut-
vecklingen mellan 2009 och 2015. 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Befolkning 8594 8539 8460 8496 8426 8453 8505 
Förändring -82 -55 -79 36 -70 27 52 

Källa: SCB 

In- och utflyttning 
Under 2014 hade Eda ett positivt flyttningsnetto 
(inflyttade minus utflyttade) motsvarande 47 personer. 
Det innebär att det flyttat in fler personer än vad som 
har flyttat ut under perioden. Sett till 2015 har trenden 
fortsatt. Under året flyttade 469 personer ut ur kom-
munen medan 528 flyttade in. 

Flyttningsnetto 2012 – 2015 

2012 2013 2014 2015 
38 -65 47 59 

Källa: SCB 

Födda och avlidna 
Under år 2015 föddes 94 Edabor samtidigt som 101 
stycken avled. Det ger ett negativt födelsenetto på 7 
personer. 

Födelsenetto 2012 – 2015 

2012 2013 2014 2015 
-1 -3 -29 -7 

Källa: SCB 

Måluppfyllelse 

Finansiella mål 
Den övergripande finansiella målsättningen för plan-
perioden 2015 – 2017 är att verksamhetens nettokost-

nader inkl. avskrivningar inte ska överstiga 97,5 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Ambitionen är 
dock långsiktigt att ha resultat som medför att verk-
samheternas nettokostnader inkl. avskrivningar inte 
ska överstiga 95 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

� Utfallet 2015 är 102,1 %. Målet har inte uppfyllts. 

Resultatnivån för respektive år under planperioden 
ska inte vara lägre än 1,5 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Om avsteg från detta mål görs 
ska beslutet motiveras. 

� Ett resultat på 1,5 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag motsvarar 2015 ett resultat på 6 734 
tkr. Det redovisade resultatet för 2015 är 1 895 tkr 
(exkl. nedskrivningar). Målet har inte uppfyllts. 

Målsättningen är att kommunens totala låneskuld inte 
ska öka. Detta innebär att kommunens investeringar 
ska finansieras med egna medel. 

� Inga lån har tagits upp under 2015. Målet har upp-
fyllts. 

Övergripande verksamhetsmässiga mål 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 
2015 – 2017 fattat beslut om ett antal övergripande 
mål. Dessa bryts sedan ned till verksamhetsmål i de 
olika verksamhetsområdena där sedan ett antal akti-
viteter fastställs för att nå dessa. För att bilda sig en 
uppfattning kring måluppfyllelsen finns också ett antal 
indikatorer för att kunna mäta dessa. Vi hänvisar till 
respektive områdes verksamhetsberättelse längre fram 
i årsredovisningen för utfall och kommentarer kring 
dessa. 

Järnvägsparken i Charlottenberg med blomstertåg från AME 
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Personalekonomisk 
redovisning 2015 

Anställda 

Antal anställda / Personalstruktur
Årsarbetare 31/12-15 565 
Antal anställda (personer) 31/12-15 649 

Årsarbetare per verksamhet 2015 
Kommunledningsstab 35 
Bildning 216 
Samhällsbyggnad 72 
Vård och stöd 242 
Totalt 565 

Antalet årsarbetare ökade totalt i kommunen med 29 
st. Kommunledningsstaben har ökat med 2 st, bildning 
har ökat med 8 st, samhällsbyggnad har ökat med 11 
st, vilket antas bero på ökningen av ensamkommande 
barn och vård och stöd med 8 st jämfört med föregå-
ende år. 

Könsfördelning 
Könsfördelning personer % 
Kvinnor 86 % 
Män 14 % 

Eda kommun fortsätter att totalt sett vara en kvin-
nodominerad arbetsplats då andelen kvinnor har ökat 
med 1 % och andelen män har minskat med 1 % från 
föregående år. 

Deltidsarbetande antal anställningar % 
Kvinnor 44 % 
Män 4 % 

Deltidsarbetande anställningar fördelat på kvinnor har 
minskat med 1 % och för deltidsarbetande män är det 
oförändrat från föregående år. 

Ålder 
Genomsnitt ålder 
Kvinnor 48 
Män 49 
Totalt 48 
Genomsnittsåldern för kvinnor har ökat från 47 före-
gående år och genomsnittsåldern för män har ökat 
från 47 föregående år. Detta innebär att den totala 
genomsnittsåldern bland anställda har ökat jämfört 
med föregående år då den var 47. 

Vadjungens badplats 
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Medelpensionsålder 
Medelpensionsålder för kommunens anställda är 64 
år, vilket är ett år lägre jämfört med tidigare år. Siffran 
baseras på när anställda i praktiken går i pension 
oberoende av orsak. Förändringen är ett uttryck för 
den flexiblare pensionsmöjligheten som numera finns 
i våra avtal. 

Pensionsavgångar 
Nedan visas antalet personer mellan 61-67 år för 
respektive verksamhet och som inom en femårsperiod 
kommer att gå i ålderspension med antagandet om att 
pensionsåldern är 65 år. 

Verksamhet Antal 
Kommunledningsstaben 7 
Bildning 42 
Samhällsbyggnad 13 
Vård och stöd 36 
Totalt 98 

Av tabellen ovan framkommer att arbetskraftsbehovet 
inom en 5 års period är stort i hela kommunen. Totalt 
kommer 98 personer att gå i ålderspension och det är 
en ökning med tre personer jämfört med föregående 
år. Utöver dessa finns de personer som slutar av egen 
vilja samt dem som blir beviljade sjukersättning. 

Medellön 

Kvinnor 25 740 
Män 28 597 
Totalt 26 161 

Siffrorna visar medellön för heltidsanställda oavsett 
befattning. Medellönen har totalt ökat med 514 kr. 
Föregående år ökade medellönen med 540 kr. 

Arbetad tid - frånvarotid 
2011 2012 2013 2014 2015 

Nettoarbetstid 77 % 77 % 77 % 77 % 77 % 
Semester 8,6 % 8,7 % 9,2 % 8,4 % 8,3 % 
Sjukdom 4,8 % 4,8 % 5,9 % 5,9 % 6,3 % 
Föräldraledighet 5,6 % 4,6 % 3,5 % 3,6 % 4,0 % 
Tjänstledigheter 2,0 % 2,9 % 3,3 % 3,4 % 2,9 % 
Fackl. Verk-
samhet 

0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2% 0,1 % 

Studier 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 
Övrig frånvaro 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 
Total frånvaro 23 % 23 % 23 %  23 % 23 % 

(Ex på övrig frånvaro är kompledighet, närståendevård, olovlig 
frånvaro mm) 

Nettoarbetstiden är den tid som blir kvar när all från-
varotid är avräknad från bruttoarbetstiden. De senaste 
åren har den varit mycket stabil. 

Noterbart är att den totalt nettoarbetstiden fortfarande 
är densamma under åren, trots att sjukfrånvaron och 
föräldraledigheten har ökat med 0,4 % vardera och 
tjänsteledigheten har ökat med 0,5 %. 

Nyckeltalet för nettoarbetstiden i Eda kommun är 
konkurrenskraftigt jämfört med övriga kommunala 
arbetsgivare. 

Frånvarotimmar per verksamhet och orsak 

KLS Bildning Sb V.o.S Totalt 
Facklig. verks 7 915 191 690 1 803 
Föräldraled. 1 854 20 168 4 154 24 847 51 023 
Semester 8 378 31 087 14 293 52 742 106 500 
Sjukdom 998 24 746 9 015 45 749 80 508 
Stud.led. 0 1 371 749 3 516 5 636 
Tj. led. 552 29 199 1 050 6 891 37 692 
Övr. frånvaro 696 3 350 622 2 676 7 344 
Totalt 12 485 110 835 30 074 137 110 290 504 

Verksamhetschef inom Bildning, Sb och V.o.S är ej 
medräknade 

Övertid och fyllnadstid per verksamhet under 
2014 – 2015 

2014 Fyllnads-
tid 

Övertid Timmar 
totalt 

Kostnad 
totalt 

Bildning 3 139 2 710 5 849 1 168 015 
Kls 176 811 987 213 730 
Sb 615 1013 1 628 464 573 
V.o.S 19 118 5 185 24 303 5 621 613 
Totalt 23 048 9 719 32 767 7 467 932 

2015 Fyllnads-
tid 

Övertid Timmar 
totalt 

Kostnad 
Totalt 

Bildning 3 309 3 499 6 808 1 260 984 
Kls 399 708 1 107 272 706 
Sb 744 1 009 1 753 446 239 
V.o.S 21 810 7 967 29 777 7 650 896 
Totalt 26 262 13 183 39 445 9 630 826 

Mertidsuttaget för de anställda har ökat i omfattning 
och detta medför en kostnadsökning totalt med 2 162 
894 kr jämfört med föregående år. 

Den största ökningen av mertid är inom vård och 
stöd där kostnaden ökat med 2 029 283 kr jämfört 
med föregående år. Bildning har ökat sin kostnad 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

15 

för mertid med 92 969 kr jämfört med föregående år. 
Kommunledningsstaben har ökat sin kostnad med 58 
976 kr jämfört med föregående år och samhällsbygg-
nad har minskat sin kostnad med 18 334 kr jämfört 
med föregående år. 

Fyllnadstid är den extra tid som deltidsanställda job-
bar upp till heltidsmåttet för anställningen. 

Övertid är den tid som anställda jobbar extratid utöver 
heltidsmåttet för anställningen eller på fridag som 
infaller på lördag, söndag eller heldag. 

Övertid och fyllnadstid i timmar per anställd 
person 
Fyllnad 40,47 
Övertid 20,31 
Total övertid/fyllnadstid 60,78 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden uppgick per 2015-12-31 till 
20 861 tkr. 

Sjukfrånvaro 

2012 2013 2014 2015 
Totalt sjuktal (%) 4,75 % 5,90 % 5,91 % 6,28 % 
Sjukfrånvaro per 
vht (%) 

Kommunlednings-
stab 

4,90 % 3,41 % 2,34 % 1,27 % 

Bildning 3,75 % 3,62 % 4,41 % 4,71 % 
Samhällsbyggnad 1,10 % 3,27 % 4,34 % 6,34 % 
Vård & Stöd 6,69 % 9,18 % 8,39 % 8,54 % 
Totalt 4,75 % 5,90 % 5,91 % 6,28 % 

Sjukfrånvaron totalt ökar sedan föregående år. 

Kommunledningsstaben har minskat sin sjukfrånvaro 
medan bildning, samhällsbyggnad och vård och stöd 
har ökat. 

Dessa siffror ska dock ställas i relation till att sjuk-
frånvaron i hela landet under det senaste åren varit 
stigande. 

Sjukfrånvaro i % avseende frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

2012 2013 2014 2015 
Kommunled-
ningsstaben 

76,76 % 85,95 % 36,45 % 0,00 % 

Bildning 33,06 % 32,09 % 35,40 % 37,18 % 
Samhälls-
byggnad 

0,00 % 29,77 % 45,25 % 61,01 % 

Vård och stöd 36,83 % 48,17 % 50,07 % 48,29 % 
Totalt 36,61 % 43,61 % 44,90 % 45,76 % 

När det gäller sjukfrånvaron under en sammanhäng-
ande tid av 60 dgr eller mer har både bildning och 
samhällsbyggnad ökat i sjukfrånvaro medan kom-
munledningsstaben minskat sin sjukfrånvaro avsevärt. 
En liten minskning av sjukfrånvaron har även minskat 
inom vård och stöd. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat 
på åldersintervall 

2012 2013 2014 2015 
< -- 29 år 3,76 % 3,74 % 5,23 % 4,38 % 
30 – 49 år 4,37 % 4,81 % 5,14 % 6,80 % 
> -- 50 år 5,22 % 7,13 % 6,71 % 6,24 % 
Totalt 4,75 % 5,90 % 5,91 % 6,28 % 

Slutsats sjukfrånvaro 
De åtgärder som kommunen främst har jobbat med 
för att bibehålla och sänka sjuktalen under 2015 är 
följande: 
� Anställda erbjuds 1 tim/vecka för friskvård på 

betald arbetstid. 
� Punktinsatser utifrån behov som framkommit. Ex 

utbildningar och handledning 
� Stödinsatser pga upprepad korttidsfrånvaro 
� Cirkel för långtidssjuka. 
� Motionskampanjer med bonuspriser 
� Hälsoinspiratörer, 4 halvdagar per år med olika 

tema. Några av dem erbjuder även gruppträningar 
för kommunanställda. 

� Sponsring i motionslopp och Eda Klassikern 
� Friskvårdsdagar Tallmon Runt och Valfjällskväll 
� Sjuk och friskanmälan till företagshälsovården som 

är en dygnet runt tjänst och som innehåller sjuk-
vårdsrådgivning till anställda och stöd till chefer. 

� ”Tidig-rehab” som innebär att företagshälsovården 
kontinuerligt träffar alla chefer, för att tillsammans 
gå igenom de sjukskrivna i syfte att se vad som 
kan göras och i ett tidigt skede upptäckta tecken på 
eventuell ohälsa. 

� Sluta röka kurs 
� Prova på aktiviteter tex golf 
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Utmaningar 
För att kunna få ett bara personalekonomiskt ”bokslut” 
i framtiden finns en rad utmaningar inom personal-
området att ta tag i. Några av dessa insatsområden är 
följande: 

Rekrytering 
Trots att lågkonjunkturen fortsätter är det svårt att 
rekrytera personer till vissa nyckelbefattningar med 
den kompetens som efterfrågas. Allt fler sökande 
finns till varje jobb, men en allt lägre andel av dem 
motsvarar kraven för uppgiften. Detta är visserligen 
en allmän trend på arbetsmarknaden, men många 
glesbygdskommuner känner av den mer än andra 
arbetsgivare. 

Det är därför troligt att Eda kommun som arbetsgivare 
i framtiden måste använda sig av flera alternativa sök-
vägar än de traditionella för att klara arbetskraftsbe-
hovet. Samtidigt behövs ”ambassadörer” som kan tala 
gott om oss som arbetsgivare för att långsiktigt kunna 
klara arbetskraftsbehovet. 

Kompetensutveckling 
Kraven på den kommunala verksamheten skärps suc-
cessivt hela tiden, både vad kommunerna ska klara 
och även med vilken kvalité olika tjänster ska levere-
ras till kommuninnevånarna. 

Denna utveckling ställer allt högre krav på medarbe-
tarna. En avgörande förutsättning för att klara av de 
ökade kraven är att fortbildning och kompetensut-
vecklingen ligger i nivå med de yttre krav som ställs 
på medarbetarna. 

En stor utmaning är därför att både få fram resurser 
för en sådan möjlighet och tillse att de fördelas på rätt 
typ av kompetensutveckling. 

Personalrörlighet 
Kommunens verksamhet är sällan statisk. Inom de 
stora verksamheterna Vård- och stöd samt Bildning 
innebär demografiska förändringar att verksamheten 
i allra högsta grad är dynamiska. Detta betyder att 
personalbehoven kan variera geografiskt i kommunen 
över tid. Det är därför viktigt att vår tjänsteproduktion 
snabbt kan anpassa sig till dessa nya förutsättningar, 
även om de är temporära. 

De juridiska och administrativa hindren som begrän-
sar rörligheten är sedan länge borttagna, men i prak-
tiken så utnyttjas denna potential relativt begränsat. 
En utmaning är därför att försöka få utveckla motiva-
tionen och viljan att öka personalrörligheten i förhål-
lande till behovsförändringar. 

Boulespel med SPF-Eda vid Köla-Ladan 
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala Redovisningslagen 
Eda kommun följer den kommunala redovisningsla-
gen och de rekommendationer som lämnas av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) med något undan-
tag. Undantagen, som beskrivs nedan, gäller vissa 
avskrivningstider, periodisering av anslutningsavgifter 
samt dokumentation av redovisningssystemet. 

Materiella anläggningstillgångar 
Har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvär-
det med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskriv-
ningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk. Under 
år 2014 påbörjades arbetet med komponentavskriv-
ning, denna metod kommer successivt införas. 

Bidrag infrastrukturella investeringar 
I enlighet med RKR rekommendation 6.2 redovisas 
bidrag till infrastrukturella investeringar som materiell 
anläggningstillgång och avskrivs på 25 år. 

Redovisning av finansiella tillgångar 
I enlighet med RKR rekommendation 20 har omklas-
sificering från och med 2011 gjorts av finansiella 
tillgångar. Detta i har inneburit att de finansiella 

tillgångar som inte brukas stadigvarande omklassas 
från anläggningstillgång till omsättningstillgång, ex 
är placeringar som är gjorda för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. 

Exploateringsfastigheter 
Från och med år 2011 har exploateringsfastigheter 
oklassificerats från materiell anläggningstillgång till 
omsättningstillgång enligt god redovisningssed. 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter för bl a vatten- och avloppsanslut-
ningar ska enligt RKR 18 rekommendation intäktsre-
dovisas i takt med avskrivningstiden på anläggningen. 
Eda Kommun har valt att inte följa dessa rekommen-
dationer då anslutningsavgifter används för underhåll 
och återinvestering i de aktuella anläggningarna. 

Skatteintäkter 
Redovisningen av kommunala skatteintäkter sker efter 
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 
om redovisning av skatteintäkter. I bokslutet för år 
2015 redovisar kommunen de preliminära skattein-
täkterna (enl SKL:s prognos), dels den justerade slut-

Långgatan i Åmotfors 



 
 

 

 

  

 
 

18 

avräkningen för år 2014. I balansräkningen redovisas 
2015 års avräkningslikvid som en kortfristig skuld, 
liksom slutavräkningen för 2014 års skatteintäkter. 

Periodiseringar 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men som är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2015 
års redovisning. Löner som intjänats i december 2015 
men utbetalas i januari 2016 (timlöner, OB-ersättning 
och övertidsersättning) har periodiserats som kortfris-
tig skuld och belastar 2015 års resultat. Arbetsgivarav-
giften för december 2015 har också periodiserats som 
en kortfristig skuld. 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterda-
gar, okompenserad övertid och därpå upplupen 
arbetsgivaravgift. Semesterlöneskulden har klassifice-
rats som kortfristig skuld. 

Pensionsskuld och pensionskostnader
Årets pensionsutbetalningar, som utgörs av inbetal-
ningar till KPA och alternativa lösningar, redovisas 
bland verksamhetens kostnader, liksom den prelimi-
nära löneskatten på dessa pensionsutbetalningar. Den 
samlade pensionsskulden finns i balansräkningen 
under raderna avsättning för pensioner, kortfristiga 
skulder och under raden ”pensionsförpliktelser om 
inte har upptagits bland skulder och avsättningar”. 
Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 samt 
garanti- och visstidspensioner, inklusive särskild 
löneskatt, redovisas som avsättning. Pensionsskuldens 
finansiella kostnader redovisas som finansiell kost-
nad i resultaträkningen. Den individuella delen som 
intjänats under 2015 och som utbetalas i mars 2016 
redovisas som kortfristig skuld. Under ansvarsförbin-
delser finns de pensionsförpliktelser, inklusive löne-
skatt, som är intjänade av arbetstagare och pensions-
tagare före 1998. Ansvarsförbindelsen ligger utanför 
balansräkningen och påverkar inte resultaträkningen. 
I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 

periodiserar kommunen den särskilda löneskatten för 
samtliga pensionsförpliktelser. 

Pensionsförpliktelser till förtroendevalda som ännu ej 
börjat utbetalas redovisas i enlighet med RKR rekom-
mendation 2.1 som ansvarsförbindelse. 
internredovisning 

Personalomkostnadspålägg 
Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts 
respektive verksamhet genom procentuellt påslag i 
samband med löneutbetalningen. Följande procentpå-
slag har använts under 2015: 
Anställda 38,46 
Förtroendevalda 35,92 

Kapitalkostnader 
Nämndernas driftkostnader belastas med en internt 
kalkylerad kapitalkostnadsränta. Räntan beräknas på 
bokfört värde och räntesatsen har varit 3,20 procent. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt den kommunala redovisningslagen kap 8. I 
koncernbokslutet ingår Eda kommun och de bolag 
i vilka kommunen innehar en röstandel av minst 20 
procent, nämligen Eda Bostads AB (100 procent), 
Eda Energi AB (100 procent), Utveckling i Noresund 
AB (100 procent) och Valfjället Skicenter AB (100 
procent). Kommunen har också små ägarandelar i 
Värmlandstrafik AB, Kommentusgruppen AB, West 
Wermland Invest AB och Förenade Småkommuners 
Försäkrings AB, vilka inte ingår i den sammanställda 
redovisningen. Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Kommunens redovisningsprinciper är 
styrande, vilket har medfört att bolagens bokslut har 
justerats något. Koncerninterna poster av väsentlig 
betydelse har uppskattats och eliminerats. 
I RKR rekommendation 8.2 beskrivs hur den sam-
manställda redovisningen ska vara uppställd, i den 
gemensamma förvaltningsberättelsen görs vissa 
avvikelser. 
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Sammanställd 
redovisning 
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Sammanställd redovisning 

RESULTATRÄKNING 
(Belopp i tkr) Koncernen Eda kommun 

2015 2014 2015 2014 
Verksamhetens intäkter Not 1 177 460 168 835 127 984 122 075 
Jämförelsestörande intäkt Not 2 3 541 0 3 541 0 
Verksamhetens kostnader Not 3 -596 822 -561 952 -557 462 -529 762 
Jämförelsestörande kostnad Not 4 -970 0 -970 0 
Avskrivningar Not 5 -30 861 -32 477 -22 498 -22 877 

-447 -425 
Verksamhetens nettokostnader 652 594 -449 405 -430 564 

Skatteintäkter Not 6 292 920 285 024 292 920 285 024 
Generella statsbidrag och utjämning Not 7 156 055 141 528 156 055 141 528 
Finansiella intäkter Not 8 1 913 1 989 2 782 2 938 
Finansiella kostnader Not 9 -7 009 -5 449 -11 567 -550 
Resultat före extraordinära poster -3 773 -2 502 -9 215 -1 624 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 

Årets resultat 
Not 
10 -3 773 -2 502 -9 215 -1 624 

Förändring ansvarsförbindelse pensioner 9 582 9 930 9 582 9 930 

Res. pensioner enl. fullkostnadsmo-
dell 5 809 7 428 367 8 306 
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KASSAFLÖDESANALYS 
(Belopp i tkr) 

Koncernen Eda kommun 
LÖPANDE VERKSAMHET 2015 2014 2015 2014 

Årets Resultat 
Avskrivningar 
Uppl bidrag statlig infrastruktur 
Förändring pens avs 
Förändring övriga avsättningar 
Reavinst / reaförlust 

Not 11 
Not 12 

-3 773 
30 861 

103 
2 190 

761 
-1 213 

-2 502 
32 477 

0 
625 
846 

-1 416 

-9 215 
22 498 

103 
2 254 

0 
-1 213 

-1 624 
22 877 

0 
629 
-35 

-1 167 

Medel från verksamheten före förändr 
av rörelsekapital 

28 929 30 030 14 427 20 680 

Kortfristiga fordringar 
Förråd 
Kortfristiga skulder 

9 858 
15 

13 413 

-5 537 
-912 

-8 764 

11 078 
31 

4 565 

-4 656 
-93 

-11 043 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 215 14 817 30 101 4 888 

INVESTERINGAR 

Investering av materiella tillgångar 
Försäljning av materiella tillgångar 
Investering av finansiella tillgångar 
Försäljning av finansiella tillgångar 
Investeringsbidrag övr inkomster 

Not 13 

Not 14 

-60 400 
0 
0 

95 
0 

-34 332 
668 

-2 082 
0 

1 291 

-34 139 
0 
0 
0 
0 

-29 545 
668 

0 
0 

1 291 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 305 -34 455 -34 139 -27 586 

FINANSIERING 

Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag 
Amortering av långfristiga skulder 
Förändring av långfristiga fordringar 
Förändring av kortfristiga placeringar 
Förändring av långfristiga placeringar 
Aktieägartillskott 
Reavinst / förlust 

Not 15 
Not 16 

85 700 
-63 652 

-412 
1 633 
3 000 
1 213 

48 068 
-50 850 

0 
6 697 
1 996 
3 400 
1 416 

0 
-78 

0 
-412 

13 033 
-3 000 
1 213 

868 
0 
0 

6 697 
-4 
0 

1 167 

Kassaflöde från finansverksamheten 27 482 10 727 10 756 8 728 

Årets Kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

19 392 
46 433 
65 825 

-8 911 
55 344 
46 433 

6 718 
29 869 
36 587 

-13 970 
43 839 
29 869 



     
 

   

 
  

 
 

    
   

  
  

 
  

 
  
  
  
  

 
  

  
  

 
  

 

  
  

 
   

  
  

 
  
    

 
  

 

22 

BALANSRÄKNING 
(Belopp i tkr) Koncernen Eda kommun 

2015 2014 2015 2014 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 17 614 045 588 777 358 993 352 634 
Maskiner och inventarier Not 18 24 523 24 172 20 636 19 274 

Finansiella anläggningstillgångar Not 19 12 456 14 474 25 363 35 396 
Bidrag till infrastruktur Not 20 5 463 2 266 5 463 2 266 
Summa anläggningstillgångar 656 487 629 689 410 455 409 570 

Omsättningstillgångar 
Exploateringsmark och förråd Not 21 6 074 5 489 5 163 4 574 
Kortfristiga fordringar Not 22 53 259 63 448 49 296 60 374 
Kortfristiga placeringar Not 23 18 016 17 604 18 016 17 604 
Kassa och bank Not 24 65 825 46 433 36 587 29 869 
Summa omsättningstillgångar 143 174 132 974 109 062 112 421 

762 521 
Summa tillgångar 799 661 663 519 517 991 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 444 322 447 384 404 048 413 263 
Därav årets resultat -3 773 -2 502 -9 215 -1 624 

Summa eget kapital 444 322 447 384 404 048 413 263 

Avsättningar Not 25 
Avsättning för pensioner 17 620 15 366 17 620 15 366 
Andra avsättningar 19 540 18 778 9 085 9 085 

Summa avsättningar 37 160 34 144 26 705 24 451 

Skulder 
Långfristiga skulder Not 26 209 017 186 968 790 868 
Kortfristiga skulder Not 27 109 162 94 167 87 974 83 409 

Summa skulder 318 179 281 135 88 764 84 277 

762 521 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 799 661 663 519 517 991 
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Koncernen Eda kommun 

Panter och ansvarsförbindelser 2015 2014 2015 2014 

Panter och därmed jämförliga säkerheter 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar 

Not 28 212 839 222 421 212 839 222 421 

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser 
Ansvarsförbindelser Not 29 15 928 15 916 15 700 15 700 

Koncerninterna 
Övriga förpliktelser 

Not 30 
Not 30 

208 227 
2 885 

211 112 

186 100 
2 885 

188 985 

208 227 
2 756 

210 983 

186 100 
2 885 

188 985 

Leasingavtal, boende 
Leasingavtal, bilar 
Hyresavtal kopieringsmaskiner, faxar, datorer 

6 458 
Kompletteras 
Kompletteras 

6 458 

7 622 
2 822 

848 
11 292 

0 
Kompletteras 
Kompletteras 

0 

0 
2 822 

848 
3 670 

Eda kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som 
Per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensför-
bindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall 
fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. 
Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga 
medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Eda kommun hade 
vid årsskiftet 2015/ 2016 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,095 procent. 
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NOTER 
2015 2014 

Not 
1 Verksamhetens intäkter 

Kommunen 
Taxor och avgifter 42 290 43 300 
Hyror och arrenden 14 539 14 888 
Bidrag 53 451 40 113 
Reavinster 109 445 
Övriga intäkter 17 595 23 329 

127 984 122 075 

Not 
2 Jämförelsestörande intäkt 

Kommunen 
Återbetalning från Fora för AFA försäkring 3 541 0 

Not 
3 Verksamhetens kostnader 

Kommunen 
Årets pensionskostnad: 
Nyintjänade pensionsförmåner -11 336 -10 642 
Uppl löneskatt på nyintjänade  pensionsförmå-

ner -2 750 -2 582 
Avsättning för pensioner -1 814 -506 

Upplupen löneskatt på avsättning för pensioner -440 -123 
Pensionskostnader KAP-KL -465 -454 
Löneskatt på pensionskostnader KAP-KL -113 -110 
Pensionsutbetalningar -8 173 -8 137 
Löneskatt på pensionsutbetalningar -1 983 -1 974 
Just individuell del -647 -905 
Just slutlig löneskatt på pensionsutbetalningar -157 -220 

-27 878 -25 653 

Personalkostnader inklusive sociala avgifter -326 602 -300 721 
Kostnader för material och köp av tjänster -183 605 -184 662 
Bidrag -19 377 -18 726 

-557 462 -529 762 

Not 
4 Jämförelsestörande kostnad 

Avgångsvederlag -970 0 

Not 
5 Avskrivningar 

Koncernen 
Eda kommun -22 498 -22 877 
Eda Bostads AB -5 558 -6 948 
Valfjället Skicenter AB -755 -688 
Eda Enegi AB -2 050 -1 964 

-30 861 -32 477 
Kommunen 
Maskiner och inventarier -3 765 -3 767 
Fastigheter och anläggningar -18 733 -19 110 

-22 498 -22 877 
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2015 2014 

Not 
6 Skatteintäkter 

Kommunen 

Preliminära skatteintäkter 293 209 285 892 
Beräknade upplupna/förutbetalda skatteintäkter 365 59 
Justering slutlig skatt 2014: 
Prognos i bokslut 2014   -59 
Slutavräkning enligt Skatteverket  -595 
Slutavräkning 2014 års skatteintäkter   -654 -654 -927 

292 920 285 024 

Not 
7 Generella statsbidrag och utjämning 

Kommunen 

Strukturbidrag 3 374 3 365 
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 136 504 128 254 
Kommunal fastighetsavgift 16 254 16 571 
Övriga bidrag från staten 638 0 
Tillfälligt statsbidrag för mottagning flykting 304 0 
Regleringsbidrag 0 1 961 
Regleringsavgift -328 0 
Kostnadsutjämningsbidrag 5 189 0 
Avgift för kostnadsutjämning 0 -1 869 
Utjämningsavgift LSS -5 880 -6 754 

156 055 141 528 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar upptagits med en trettondel 
av den totala utbetalningen 3 951 tkr. 

Not 
8 Finansiella intäkter 

Koncernen 

Eda kommun 2 782 2 938 
Eda Bostads AB 16 29 
Valfjället Skicenter AB 8 6 
Eda Energi AB 1 10 
Eliminering interna intäkter -894 -994 

1 913 1 989 
Kommunen 

Ränteintäkter på rörliga bankmedel 0 47 
Ränteintäkter på kundfordringar 144 80 
Ränteintäkter på lånefordringar 439 585 
Övriga ränteintäkter 172 153 
Borgensavgift koncernbolag 894 935 
Reavinster 1 104 722 
Övriga finansiella intäkter 29 416 

2 782 2 938 
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2015 2014 
Not 
9 Finansiella kostnader 

Koncernen 
Eda kommun -11 567 -550 
Eda Bostads AB -4 079 -4 918 
Valfjället Skicenter AB -51 -125 
Eda Energi AB -606 -850 
Eliminering interna kostnader 9 294 994 

-7 009 -5 449 
Kommunen 
Ränta på pensionsskuld -214 -158 
Räntekostnader för leverantörsskulder -12 -16 
Räntekostnader för lån 0 0 
Övriga räntekostnader -70 -204 
Bankkostnader -161 -172 
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 
Aktieägartillskott Valfjället Skicenter AB -8 400 0 
Andelar Utveckling i Noresund AB -2 710 0 

-11 567 -550 

Not 
10 Avstämning av balanskravet 

Kommunen 
Årets resultat enligt resultaträkningen -9 215 -1 624 
Avgår: samtliga realisationsvinster -1 213 -1 167 
Tillägg: realisationsvinster enligt undantag 

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §: 
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 11 110 0 
Justerat resultat 682 -2 791 
Justerat resultat från föregående år -6 161 -3 370 
Kvar att återställa -5 479 -6 161 

Not 
11 Förändring övriga avsättningar 

Eda kommun, Sluttäckning soptipp 0 -35 
Eda Energi AB, skatter 761 881 

761 846 

Not 
12 Reavinst / reaförlust 

Eda kommun -1 213 -1 167 
Eda Bostads AB 0 -202 
Valfjället Skicenter AB 0 -47 

-1 213 -1 416 
Not 
13 Försäljning av materiella tillgångar 

Kommunen 
Staren 10 0 668 

Not 
14 Investeringsbidrag övr inkomster 

Kommunen 
Statliga investeringsbidrag 0 1 065 
Eidskog Näringsservice KF 0 226 

0 1 291 
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2015 2014 
Not 
15 Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag 

Eda kommun, statliga investeringsbidrag 0 868 
Eda Bostads AB 85 700 42 700 
Eda Energi AB 0 0 
Valfjället Skicenter AB 0 4 500 

85 700 48 068 

Not 
16 Amortering av långfristiga skulder / 

Statliga investeringsbidrag 
Eda kommun, statliga investeringsbidrag -78 0 
Eda Bostads AB -61 700 -49 700 
Eda Energi AB -1 540 -900 
Valfjället Skicenter AB -334 -250 

-63 652 -50 850 

Not 
17 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 

Koncernen 
Eda kommun 358 993 352 634 
Eda Bostads AB 211 692 191 207 
Eda Energi AB 42 110 43 520 
Valfjället Skicenter AB 1 250 1 416 

614 045 588 777 

Kommunen 
Fastigheter och anläggningar 
Ingående balans 352 634 353 268 
Årets utgifter 25 092 20 435 
Avskrivningar -18 733 -19 110 
Årets inkomster 0 -1 959 
Utgående balans 358 993 352 634 

Specifikation (tkr) 

2015 2014 

Mark 209 0 
Markreserv 4 578 4 398 
Verksamhetsfastigheter 17 825 17 437 
Skolfastigheter 112 776 119 020 
Servicehus 44 561 46 087 
Fritidsfastigheter 14 099 14 488 
Va-verkets anläggningar 58 237 49 414 
Reningsverkets anläggningar 14 654 15 426 
Gator, vägar, allmänna platser 64 069 62 662 
Fastigheter för annan verksamhet 1 035 1 131 
Industri- o hantverkshus 24 406 19 824 
Övriga fastigheter o anläggningar 2 544 2 747 

358 993 352 634 
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2015 2014 
Not 
18 Maskiner, inventarier, transport-

medel, konstverk och samlingar 

Koncernen 

Eda kommun 20 636 19 274 
Eda Bostads AB 873 1 333 
Valfjället Skicenter AB 1 786 2 337 
Utveckling i Noresund AB 1 228 1 228 

24 523 24 172 

Kommunen 

Maskiner, inventarier, transport-
medel, konstverk och samlingar 

Ingående balans 19 274 13 828 
Årets utgifter 5 127 9 213 
Avskrivningar -3 765 -3 767 
Utgående balans 20 636 19 274 

Specifikation (tkr) 
2015 2014 

Maskiner 3 419 3 855 
Inventarier 15 610 13 419 
Bilar, övriga transportmedel 903 1 139 
Konstverk o samlingar 89 89 
Övriga maskiner och inv 615 772 

20 636 19 274 

Not 
19 Finansiella anläggningstillgångar 

Koncernen 

Eda kommun 25 363 35 396 
Eda Bostads AB 178 273 
Eliminering interna poster -13 085 -21 195 

12 456 14 474 

Kommunen 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar 
Aktier Eda Bostads AB 2 652 2 652 
Aktier Valfjället Skicenter AB 4 005 4 005 
Aktieägartillskott Valfjället skicenter AB 8 400 5 400 
Nedsk Aktieägartillskott Valfjället Skicenter AB -8 400 0 
Aktier Eda Energi AB 4 000 4 000 
Aktier och andelar i Utveckling i Noresund AB 3 938 3 938 
Nedskrivning aktier och andelar koncernföre-

tag -2 710 0 
Aktier Förenade Småkom Försäkrings AB 2 000 2 000 
Aktier KommentusGruppen AB 2 2 
Aktier West Wermland Invest AB 575 575 
Andelar Stiftelsen Glaskogen 9 9 
Andelar Kommuninvest ek förening 4 918 271 
Visit Värmland 44 44 

Långfristiga kapitalplaceringar 1 300 1 300 
Långfristiga fordringar 
Region Värmland, värmlandstrafik 597 597 
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Eda Golfklubb 2 833 2 833 
Vägverket 0 6 570 
Valfjället skicenter AB 1 200 1 200 

25 363 35 396 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening 
avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk 
förening har därefter beslutat om insatsemission 
för Eda kommun. Eda kommuns totala andelskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 7 607 700kr 

Not 
20 Bidrag till infrastruktur 

Ombyggnad länsväg 631 i Korterud. 2 163 2 266 
Ombyggnad Riksväg 61 3 300 0 

5 463 2 266 
Bidragen avskrivs på 25 år. 

Not 
21 Exploateringsmark och förråd 

Kommunen 

Bostadsmark under exploatering 4 904 4 284 
Varulager i Morokulien turistbyrå 259 290 

5 163 4 574 

Not 
22 Kortfristiga fordringar 

Koncernen 

Eda kommun 49 296 60 374 
Eda Bostads AB 3 362 1 707 
Valfjället Skicenter 2 284 2 249 
Eda Energi AB 848 1 233 
Eliminering interna poster -2 531 -2 115 

53 259 63 448 
Kommunen 

Kundfordringar 5 433 18 663 
Interimsfordringar 22 103 18 066 
Momsfordran 6 536 6 080 
Kommunal fastighetsavgift 9 334 10 234 
Uppl skatteintäkter 2014 / 2015 0 0 
Skatteverket 345 412 
Kortfristig del av långfristig fordran 4 174 4 660 
Övriga fordringar 1 371 2 259 

49 296 60 374 

Not 
23 Kortfristiga placeringar i Kommunen 2015 2015 2014 2014 

Marknads Anskaffnings Marknads Anskaffnings 

Värmlands Kredit Garanti Förening 0 0 580 1 000 
Mina Fonder 18 684 15 895 17 627 14 904 
Stukturinvest 1 173 1 200 1 175 1 200 
Bankkonton 

Westra Wermlands Sparbank 921 921 921 921 
20 778 18 016 20 303 18 025 
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Not 
24 

Kassa och bank 
Koncernen 
Eda kommun 
Eda Bostads AB 
Valfjället Skicenter 
Eda Energi AB 

Kommunen 
Plusgirot 
westra Wermlands sparbank 
Handelsbanken 
Skandinaviska Enskilda Banken 
Danske Bank 

Not 
25 Avsättningar 

Koncernen 
Eda kommun, pensioner 
Eda kommun, återställande av soptipp 
Eda Energi AB, uppskjuten skatt 

Kommunen, förändring pensionsavsättning 
Ingående avsättning 
Pensionsutbetalningar 
Nyintjänad pension 
Ränte- o basbeloppsuppräkningar 
Övrig post 
Förändring av löneskatt 

Utgående avsättning 

Kommunen, specifikation pensionsavsätt-
ning 
Förmånsbestämd ÅP 
Ålderspension PA-KL 
Pension till efterlevande 
Visstidspensioner 
Löneskatt avsättning 
Utgående avsättning 

Kommunen, visstidsförordnaden 
Politiker 

Aktualiseringsgrad 

Not 
26 Långfristiga skulder 

Koncernen 
Eda kommun, statliga investeringsbidrag 
Eda Bostads AB 
Valfjället Skicenter AB 
Eda Energi AB 
Eliminering interna poster 

2015 2014 

36 587 29 869 
25 873 13 111 

2 351 2 906 
1 014 547 

65 825 46 433 

32 622 26 233 
2 266 1 936 

155 156 
210 211 

1 334 1 333 
36 587 29 869 

17 620 15 366 
9 085 9 085 

10 455 9 693 
37 160 34 144 

15 366 14 737 
-350 -569 
914 993 
192 159 

1 058 -77 
440 123 

17 620 15 366 

8 750 7 950 
2 800 2 832 

135 175 
2 495 1 409 
3 440 3 000 

17 620 15 366 

1 1 

93% 92% 

790 868 
174 700 150 700 

5 117 5 450 
29 610 31 150 
-1 200 -1 200 

209 017 186 968 



 

    

  
 

 
  
    
    
    
    
  

  
   

   

 
   
    
   
   

  
  

31 

Not 
27 Kortfristiga skulder 

Kommunen 
Leverantörsskulder 22 508 15 654 
Anställdas skatter och intresseavdrag 5 269 4 629 
Upplupna sociala avgifter 6 397 5 602 
Interimsskulder 8 299 7 459 
Semesterlöneskuld 20 861 19 393 
Upplupna löner inkl sociala avgifter 4 486 3 974 
Momsskuld 157 2 146 
Förutbetalda skatteintäkter 230 2 943 
Uppl pensionsskuld, individuell del 11 336 10 642 
Uppl löneskatt på pensionskostn ind del 2 750 2 582 
Övriga kortfristiga skulder 5 681 8 385 

87 974 83 409 

Not 
28 Pensionsförpliktelser 

Kommunen
 Ansvarsförbindelse 
Ingående ansvarsförbindelse 222 421 232 351 
Pensionsutbetalningar -9 720 -7 568 
Ränte- o basbeloppsuppräkning 4 020 1 851 
Förändring av löneskatt -1 870 -1 938 
Aktualisering m m -2 012 -2 275 

Utgående ansvarsförbindelse 212 839 222 421 

Not 
29 Ansvarsförbindelser 

Koncernen 
Eda kommun 15 700 15 700 
Eda Bostads AB 228 216 

15 928 15 916 

Kommunen 
Länstyrelsen 15 700 15 700 

Not 
30 Borgensåtaganden 

Koncernen 
Eda kommun 

Borgensåtaganden Eda Bostads AB 174 700 150 700 
Borgensåtaganden Eda Energi AB 29 610 31 150 
Borgensåtaganden Valfjället Skicenter AB 3 917 4 250 
Övriga förpliktelser 2 756 2 885 

210 983 188 985 

Kommunen 
Under året har inga utbetalningar 
skett avseende borgensansvar 
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Driftredovisning (Tkr) 
Urspr. ram Ombudg. 

Fr 2014 
Tilläggs-
anslag 

Total bud-
get Utfall Budgetav-

vikelse 

Kommunstyrelsen 
Gemensam förvaltning 
Politisk verksamhet 
Infrastruktur, näringsliv m m 
Fritid och kultur 
Skolbibliotek 
Värmlandstrafik 

49 834 
25 949 
5 230 
1 626 
9 692 

36 
7 301 

0 0 49 834 
25 949 
5 230 
1 626 
9 692 

36 
7 301 

48 217 
25 310 
4 646 
1 237 
9 674 

57 
7 293 

1 617 
639 
584 
389 

18 
-21 

8 

Bildning 
Gemensam förvaltning 
Turistverksamhet 
Musikskola 
Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 
Grundskola inkl grundsärskola 
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 
Vuxenutbildning o övrig utbildning 
Vård o omsorg 
Bostadsverksamhet 

188 158 
45 070 

51 
2 100 

13 938 
82 371 
38 712 
3 699 
1 045 
1 172 

0 0 188 158 
45 070 

51 
2 100 

13 938 
82 371 
38 712 
3 699 
1 045 
1 172 

193 189 
47 418 

0 
2 172 

13 524 
87 140 
36 778 
2 753 
1 017 
2 387 

-5 031 
-2 348 

51 
-72 
414 

-4 769 
1 934 

946 
28 

-1 215 

Vård och stöd 
Gemensam verksamhet 
Vård och omsorg 
Individ- och familjeomsorg 
LSS/Psykiatri 

164 817 
7 433 

108 257 
25 464 
23 663 

0 0 164 817 
7 433 

108 257 
25 464 
23 663 

177 883 
6 403 

109 407 
35 321 
26 752 

-13 066 
1 030 

-1 150 
-9 857 
-3 089 

Samhällsbyggnad 
Gemensamma Lokaler 
Gemensam verksamhet 
Gator, vägar, parker 
Miljö och hälsoskydd 
Räddningstjänst 
Fritidsverksamhet 
Särskilt riktade insatser 
Flyktingmottagande 
Vatten och avlopp 
Avfallshantering 
Övrig verksamhet 

43 205 
3 804 
3 381 

15 979 
2 734 
7 635 
5 067 
5 810 
-236 

50 
-716 
-303 

0 0 43 205 
3 804 
3 381 

15 979 
2 734 
7 635 
5 067 
5 810 
-236 

50 
-716 
-303 

35 393 
3 486 
2 238 

15 760 
2 469 
7 780 
5 405 
4 998 

-5 231 
-793 

-1 451 
732 

7 812 
318 

1 143 
219 
265 

-145 
-338 
812 

4 995 
843 
735 

-1 035 

Summa utskotten 446 014 0 0 446 014 454 682 -8 668 

Finansförvaltningen 
Finansiering 

-3 650 
-3 650 

-3 650 
-3 650 

3 508 
3 508 

-7 158 
-7 158 

Verksamhetens nettokostnader 442 364 0 0 442 364 458 190 -15 826 

Skatter och avgifter -452 268 -452 268 
-448 
975 -3 293 

Summa / resultat -9 904 0 0 -9 904 9 215 -19 119 



      
  

 
 

  
   

  
  

  
 

  
   

  
   

  
    

  
  

  
  

  
   

  
  
    
      

33

Driftredovisning per verksamhet 

 Budget Utfall Avvikelse Utfall
 2015 2015 2015 2014 

SERVICEVERKSAMHET 31 049 28 125 2 924 25 466 

POLITISK VERKSAMHET 5 230 4 646 584 4 580 

INFRASTRUKTUR, SKYDD M M 31 452 30 525 927 30 195 

FRITID OCH KULTUR 16 859 17 251 -392 17 055 

PEDAGOGISK VERKSAMHET 183 826 187 673 -3 847 179 310 

VÅRD OCH OMSORG 165 862 178 890 -13 028 170 475 

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 5 574 -233 5 807 1 219 

AFFÄRSVERKSAMHET 7 931 7 769 162 2 560 

FINANSIERING -457 687 -445 431 -12 256 -429 236 

-9 904 9 215 -19 119 1 624 
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Investeringsredovisning (T kr) 

Serviceverksamhet* 

Infrastruktur, skydd mm 

Fritid och kultur 

Pedagogisk verksamhet 

Vård och omsorg 

Affärsverksamhet* 

Total

 budget 

19 835 

16 788 

-67 

1 075 

1 272 

21 796 

60 699 

Redovisning: 

Inkomst 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

utgift 

9 043 

10 004 

599 

714 

474 

13 305 

34 139 

Avvikelse 

10 792 

6 784 

-666 

361 

798 

8 491 

26 560 

PP 

* 
Serviceverksamhet består främst av kommunens lokaler, både egna och inhyrda. I mindre omfattning

 även möbler, informationsteknologi med mjukvara och personalbilar. 

Affärsverksamhet består av vattenförsörjning, avlopp- och avfallshantering samt fjärrvärme. 

I mindre omfattning även industrifastigheter och skogsdrift. 
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VA-VERKSAMHETEN (tkr) 

RESULTATRÄKNING 2015-12-31 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 20 642 21 090 
Verksamhetens kostnader -14 275 -12 120 
Avskrivningar -3 900 -3 792 
Verksamhetens nettokostnader 2 467 5 178 

Finansiella kostnader (kap kostn ränta) -2 296 -1 696 

Årets resultat 171 3 482 

Verksamhetens intäkter 
Konsumtionsavgifter 
Intern överföring 
slam 
Anslutningsavgifter 
Övr intäkter 

17 783 

1 400 
1 040 

419 
20 642 

16 080 

1 400 
3 323 

287 
21 090 

Verksamhetens kostnader 
Löner bokf 865 
Anläggn mtrl 
Entr o konsulttjänster 
Övr verksamhetskostn 

-3 641 
-2 896 
-3 247 
-3 869 

-13 653 

-3 325 
-2 220 
-2 422 
-3 530 

-11 497 

Fördeln kostn SB-förvaltn (8%) 
Fördeln kostn KL-förvaltn 

Red sekr (40%) 
Övr adm kostn 

-180 
-160 

-282 
-340 

-14 275 

-283 
-340 

-12 120 

BALANSRÄKNING  2015-12-31 

Tillgångar 
2015 2014 

Materiella anläggningstillgångar: 
Fastigheter och anläggningar 72 891 64 839 

Summa till-
gångar 72 891 64 839 

Skulder och eget kapital 

Avräkningspost Eda kommun 
  Årets resul-

tat 

72 720 

171 

61 357

3 482 

Summa skulder o eget kapital 72 891 64 839 
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Resultat perioden 2012-2015 

Kvar att återställa Anv för återst 
År Resultat 2016 år 

2012 -983 -508 

2013 -2 841 -2 841 
2014 3 482 0 2011 och 2012 
2015 171 0 2012 

-2 841 

VA-kollektivet ska självfinansieras. Under åren 2012-2013 var det minusresultat. 
Kvar att återställa efter år 2015 är 2 841 tkr, 508 tkr faller bort. 
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Redogörelse över kommunens pensionsförpliktelse 

Tkr 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 620 
Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland avsättningar 212 839 
Finansiella placeringar, bokfört värde 18 016 
Totala förpliktelser ./. Finansiella placeringar (kommunens återlån) 212 443 

Finansiella placeringar, marknadsvärde 19 857 
Finansiella placeringar, markn värde ./. Finansiella placeringar, bokfört värde 1,10 

Aktualiseringsgrad 93,0% 
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Fem år i sammandrag 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal invånare 31/12 8 505 8 453 8 426 8 496 8 460 

Skattesats kommunen, kr 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 

Skattesats Landstinget, kr 11,20 11,20 11,20 11,20 10,75 

Årets resultat, tkr -9 215 -1 624 -3 522 1 742 -4 906 

Budgetavvikelse -19 119 -6 664 -9 580 -1 679 -10 648 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, 
% 102,1 100,4 100,9 99,9 101,3 

Nettokostnad per invånare, kr 53 873 50 654 49 366 46 790 47 045 

Nettoinvesteringar, 
tkr 34 139 28 254 33 581 9 872 34 565 

Långfristiga skulder, tkr 790 868 0 0 0 

Soliditet, % 77,8 79,2 77,8 79,1 79,5 

Soliditet inkl pensionsåtagande, % 55,2 55,4 54,2 55,8 56,1 

Balanslikviditet, % 124 135 136 143 129 

Borgens- och ansvarsförbindelser, inkl 439 522 427 106 444 853 427 534 423 501 
åtagande för pensionsförpliktelser, tkr 
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Verksamhetsområde 
Kommunledningsstaben 

Årets verksamhet 
Kommunledningsstabens arbete under 2015 har i 
huvudsak bedrivits enligt verksamhetsplanen. Nedan 
följer en redovisning över de olika avdelningarna/ 
enheterna på staben. 

Ekonomi och planering 
Arbetet med sammanställning och färdigställande av 
den strategiska planen, årsredovisning, delårsrapport 
och prognoser har utgjort en väsentlig del av arbetet 
under året. 

Ekonomi och planering hanterar även den löpande 
ekonomiadministrationen i två av kommunens bolag, 
Valfjällets Skicenter AB och Eda Energi AB. Vidare 
har avdelningen ansvaret för att samordna upphand-
ling av varor och tjänster för kommunen. Detta har 
skett i samverkan med andra kommuner och myndig-
heter för att uppnå ekonomiska fördelar genom ramav-
tal eller samlade specifika inköp. 

Under 2015 genomfördes följande upphandlingar: 
Radonmätningsdosor, fönsterputsning, skolläkare, 
Fastighetsunderhåll (13 område), Markunderhåll (5 

område), resebyråtjänster, strategisk licenspartner, 
terminalglasögon, banktjänster, vinterväghållning (6 
område), avtalsuppföljningssystem, arbetskläder (3 
område), ny industrigata södra länken och VA-Valfjäl-
let. 

Administrativa avdelningen 
Administrativa avdelningen ansvarar för administra-
tion avseende politiska sammanträden samt service 
gentemot besökare, kommuninvånare, anställda och 
politiker. Vidare ger avdelningen service i många 
olika former såsom utlämnande av allmänna hand-
lingar från diariet, tar emot besökare till kommunhu-
set, bemanna och svara i huvudväxeln, och sekreterar-
skap i politiska organ.  Årets verksamhet har löpt på 
enligt plan. Verksamheten är effektiv men samtidigt 
väldigt tight och sårbar. Inom avdelningen har vi 
under 2015 arbetat med att revidera kommunstyrel-
sens delegationsordning tillsammans med verksamhe-
terna samt med arkivfrågor genom att vi har anlitat en 
arkivarie på konsultbasis via Värmlandsarkiv. Konsul-
ten har hjälpt oss att ta fram en dokumenthanterings-
plan för individ- och familjeomsorgen samt varit stöd 
i ordnings- och förteckningsarbetet i kommunarkivet. 

Morokulien Infocenter 
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IT-avdelningen 
IT-avdelningen skall medverka till att kommunens 
tjänstemän och politiker kan arbeta så effektivt som 
möjligt med IT som stöd för sin verksamhet. Avdel-
ningen svarar för kommunövergripande samordning, 
strategier, standards, säkerhet och planering inom 
IT-området. Det kommunövergripande arbetet utförs 
i samverkan med verksamheterna samt övriga Värm-
lands kommuner. IT-avdelningen kan genom gemen-
samma satsningar ge förutsättningar för att använda 
rätt IT som stöd. IT-miljö är vårt samlingsnamn för 
plattformarna klientplattform, samarbetsplattform, 
informationsplattform och övrig teknik för att hantera 
samtliga IT-funktioner. 

IT-avdelningen har under året ansvarat för drift, 
underhåll, support och utveckling av den IT-miljö som 
är en förutsättning för att verksamheterna skall kunna 
arbeta med IT som verksamhetsstöd. 

Vi har under året fortsatt vår utveckling av IT-sup-
porten med dokumentation av supportärenden för att 
kunna mäta, följa upp och förbättra vår service gent-
emot våra brukare. 

Vakant tjänst har återbesatts med medarbetare som 
internrekryterats från verksamheten bildning. 
Vi har under året framgångsrikt bytt datakommunika-
tionsleverantör och telefonileverantör från Quadra-
com och Alltele till Telia. Vi har genomfört en intern 
fibernedläggning i Åmotfors till totalt 5 kommunala 
verksamheter där vi nu slipper hyra dessa förbindelser. 

Turism- och informationsavdelningen 
Turism- och informationsavdelningen ansvarar för 
kommunens besöksnäring, informationsverksamhet, 
kvalitetsarbete, EU-frågor och omvärldsbevakning. 
Arbetet inriktas på att aktivt, strategiskt och i sam-
verkan med andra aktörer göra kommunen attraktiv. 
Driften av Morokulien Turistcenter sker i samarbete 
med Eidskogs kommune. 

De viktigaste händelserna under året: 

� Den nya avdelningen Turism- och informationsav-
delningen, där verksamheten på Morokulien Turist-
center ingår, tillkom den 1 januari 2015. Rutiner för 
städ och brand har setts över. All personal som har 
sin arbetsplats på centret har utbildats i Hjärt- och 
lungräddning samt haft brandövning. Arbetsbe-
skrivningarna för personalen har setts över. 

� Eda har fått en ny besökswebb www.visiteda.se där 
hela besöksnäringen finns samlad. Visit Eda har 
även en Facebook-sida. 

� Kommunen har inlett ett samarbete med Eda 
Bostads AB kring gemensam marknadsföring av 
kommunen. 

� Under våren och hösten hölls träffar med besöksnä-
ringen. Visit Värmland och Citybreak deltog med 
information. Näringen kommer att bjudas in till två 
turistträffar per år. 

� Turistbyråservicen har utökats med fem InfoPoints 
för att besökare så enkelt som möjligt ska få den 
den hjälp de behöver. InfoPointsen i Koppom och 
Skillingsfors ger personlig service och informa-
tion om turistutbudet i kommunen. Biblioteken i 
Charlottenberg, Koppom och Åmotfors är också 
InfoPoints. 

� Eda kommun deltar i det gemensamma Värm-
landsprojektet med ny plattform för e-tjänster. Det 
innebär att kommunen idag kan erbjuda ett 30-tal 
e-tjänster. Fler är beställda och det kommer att bli 
fler än 100 e-tjänster framöver som våra kommun-
invånare kan använda via hemsidan. 

� Kommunens närvaro på sociala medier ökar, inte 
minst på Facebook. Flera verksamheter i kommu-
nen har egna konton. Det kommunövergripande 
Facebookkontot har drygt 1 100 gillare. 

� Första numret av kommuntidningen Blickpunkt 
Eda delades ut till hushållen i slutet av november. 
Tidningen är en egen produktion och ska ges ut två 
gånger per år. 

� Avdelningen har intensifierat arbetet med att skicka 
ut pressmeddelanden. Flera har lett till artiklar i 
media. 

� Kommunen deltog i SCB:s medborgarundersök-
ning våren 2015. Resultatet har sammanställts och 
presenterats på kommunens hemsida. På lednings-
gruppens uppdrag har kvalitetsnätverket sett över 
riktlinjer för dokumenthantering, regler för e-post 
och telefon, synpunktspolicyn, indikatorer i verk-
samhetsplanen mm. Nu pågår arbetet med att ta 
fram servicedeklarationer som beskriver vad våra 
invånare kan förvänta sig när de nyttjar kommunala 
tjänster. 

� Pilotkommunprojektet avslutades den 31 oktober 
2015 och har resulterat i start av två servicepunkter 
under en prövoperiod på två år. På servicepunk-
terna i Koppom och Skillingsfors kan kommunin-
vånare få hjälp med olika serviceärenden. 

� Bidragen till både kommunens stamnät och fiber-

www.visiteda.se
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föreningarnas accessnät stoppades under våren 
2015. Detta ledde till att stamfiberutbyggnaden 
etappen Kronan-Bete försenades. Etappen är nu 
klar och utbyggnaden från Häljeboda mot Eda 
Glasbruk är påbörjad. I Charlottenberg, Koppom 
och Åmotfors kommer Telia att själva installera 
fiber. 

� Landsbygdsrådgivaren har arrangerat företagsträffar 
och de har varit välbesökta. Hushållningssällska-
pets ansträngda ekonomi innebar att inga kurser, se-
minarier och föreläsningar arrangerades under året. 
Flera jordbruksföretagare har fått hjälp att söka 
investeringsstöd via nya Landsbygdsprogrammet. 

� Leader Växtlust Värmland har haft ett intensivt 
arbete under året med att ta fram underlag och söka 
nytt Leaderprogram för 2014-2020. Avdelningen 
har aktivt deltagit i det arbetet genom partnerskaps-
möten. 

� Inför EU:s nya programperiod har kommunen 
deltagit i Region Värmlands EU-nätverksträffar och 
kompetensutveckling. Kommunen medfinansierar 
Region Värmlands Brysselkontor som ger stöd del-
tagande i internationella projekt. Det är viktigt att 
kommunen nyttjar dessa medel för att att utveckla 
kommunen. 

Under våren 2015 deltog kommunen i SCB:s medbor-
garundersökning. Ett urval på 600 personer i åldrarna 
18-84 år tillfrågades om vad de tycker om kommunen. 
Invånarna är inte nöjda med Eda som en plats att bo 
och leva på. Index för Eda var 49 och snittet i Sverige 
60. Däremot känner invånarna sig trygga i kom-
munen och utfallet blev 61 och snittet i Sverige 60. 
Medborgarnas syn på kommunens verksamheter och 
inflytandet i kommunen får inte godkänt. Telefon- och 
serviceundersökningen, som också är en del av KKiK, 
genomfördes under hösten 2015. Resultatet visar 
att Eda når ett betydligt högre resultat än snittet för 
samtliga kommuner när det gäller tillgänglighet via 
e-post. Kommunen hamnar på en elfte plats i landet. 
Webbinformationen till invånarna är också god och 
verksamhetsmålet uppnås. 
Sysselsättningsgraden i % av totala antalet invå-
nare mellan 20 och 64 år var 64,4% 2015 och målet 
var 78%. Resultatet bygger på SCB:s arbetsmark-
nadsstatistik och i denna ingår inte de kommuninvå-
nare som arbetar i Norge. Om de inkluderas uppnås 
verksamhetsmålet och resultatet blir 77,9%. 

Antalet nya företag per 1 000 invånare 2015 var 3,5 
och målet för 2015 var 4. Det avser första halvåret 
2015 och målen för 2015 grundas på utfallet i Kom-
munens Kvalitet i Korthet 2014. Nyföretagandet i 
hela landet ökade med 3,6 procent under 2015. Enligt 
Bolagsverket har nyföretagandet ökat med 1,5 procent 
under första halvåret 2015 jämfört med samma period 
förra året. 

Turismen i kommunen är en växande näring. Antalet 
gästnätter 2013 var 131 156 nätter enligt mätningen 
HUI Research har gjort. Målet för 2015 var 300 
000 gästnätter och är satt utifrån resultat i en mät-
ning som tidigare gjordes av ett annat företag. En ny 
mätning görs under våren 2016. Morokulien Turist-
center besöktes av 69 492 personer 2015 och målet 
var 70 000 besökare. Besöksantalet har ökat med 14% 
.Turistcentret besöktes av 61 011 personer 2014.  Tren-
den är att antalet turistbussar ökar och centret besöks 
av alltfler turister från Asien. Besökarna från Kina 
ökade med 37% . 

Handeln i kommunen är också en växande näring. 
Enligt statistik från Handelns Utredningsinstituts 
databas Handeln i Sverige 2014 omsatte handeln 2,6 
miljarder kr år 2014. Dagligvaror omsatte 1,9 mil-
jarder kr och sällanköpsvaror 700 miljoner kr. Målet 
2015 var en omsättning på 2,3 miljarder kr. Index för 
detaljhandelns försäljning enligt HUI var 490 år 2014 
och målet för 2015 var ett index på 425. 

Fiberutbyggnaden pågår och sammanlagt elva fiber-
föreningar är bildade runt om i kommunen. I Char-
lottenberg, Koppom och Åmotfors kommer Telia att 
installera fiber. Kommunen är ansvarig för stamnätet 
och utbyggnaden pågår för att fibrera de telestationer 
som i dag inte har tillgång till fiber. När det gäller 
tillgång till fiber år 2015 var målet 25% och utfallet 
blev 17%. 
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Indikatorer Enhet Utfall 2015 Plan 2015 Mål 2016 
Befolkning Antal 

invånare 
8 505 8 500 8 500 

Ohälsotal hos kommuninvånarna Dagar 41 35 35 
Arbetslöshet % 7,8 7,5 7,5
 (9) Tryggare medborgare (KKiK) Poäng (100) 61 60 60 
(39) Attraktivt att bo och leva (KKiK) Index (100) 49 50 50 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Plan 2015 Mål 2016 
(31) Sysselsättningsgrad (KKiK) 1) % 77,9 78 78 
(33) Nya företag/1 000 invånare (KKiK) Antal 3,5 4 4 
(34) Förändring i antal förvärvsarbetande/1 000 invånare Antal KKiK har tagit 

bort måttet. 
>6,0 

1) Inklusive gränspendlarna, enligt SCB:s statistik annars 64,4 % 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Plan 2015 Mål 2016 
Omsättning detaljhandel (HUI) Mkr 2 6001) 2 300 2 300 
Detaljhandel försäljning (HUI) Index (100) 490 1) 425 425 
Gästnätter (TEM) Antal 131 156 2) 300 000 135 000 
Besökande turistbyrå Antal 69 492 70 000 70 000 

1) Avser utfallet 2014. 
2) Avser utfallet 2013. 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Plan 2015 Mål 2016 
(1) Tillgänglighet e-post (KKiK) % 98 90 90 
(2) Tillgänglighet telefon (KKiK) % 54 55 55 
(3) Bemötande vid telefonkontakt KKiK) % 94 100 100 
(12) Valdeltagande (KKiK) % Inget val Inget val Inget val 
(13) Webbinfo (KKiK) % 81 80 80 
(14) Medborgarnas deltagande i kommunens utveckling 
(KKiK) 

% 83 65 65 

Sjukfrånvaro kommunen % 6,3 4,5 4,5 
Sjukfrånvaro kommunledningsstab % 1,3 1,8 1,8 
Frisknärvaro 1) % 75 75 

1) Ny indikator 2015, andelen anställda utan någon sjukanmälan de senaste sex månaderna. 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Plan 2015 Mål 2016 
Tillgång till fiber 1) % 17 25 25 
E-tjänster 1) Antal Ingen 

indikator 2015 
Ingen 

indikator 2015 
20 

1) Nya indikatorer 2014 
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Näringslivsenheten 
Näringslivsenheten verkar för ett starkt och diversi-
fierat näringsliv som kan erbjuda arbetstillfällen och 
relevant sysselsättning, vilket i sin tur skapar ett håll-
bart skatteunderlag för kommunens kärnverksamheter, 
dvs. förmåga att förse medborgarna med god vård, 
skola och omsorg. Arbetet sker koncernövergripande 
eftersom enheten inte har det exklusiva ansvaret för 
kommunens näringslivsutveckling. Nedan presenteras 
ett urval av viktiga händelser under år 2015. 

Under året togs initiativ till ett närmare samarbete 
med kommunens SFI-utbildning. Som ett resultat har 
ett flertal språkpraktikanter fått möjligheten att knyta 
kontakter i näringslivet. 

Kommunen deltar sedan ett par år tillbaka i projekt 
som handlar om ett koncept som kallas BID/platsut-
veckling. BID är en samverkansmodell som organi-
serar lokala aktörer, initierar och koordinerar olika 
åtgärder. Genom modellen kan man tillvarata lokala 
initiativ och skapa synergieffekter för att utveckla 
bygder och platser som ensamt saknar förutsättningar. 

I samarbete med IUC Wermland har näringslivs-
enheten arbetat med att besöka företagare som har 
möjlighet att söka ”innovationscheckar” genom IUC/ 
Vinnova. Innovationschecken är ett kontant stöd på 
cirka 100 000 kronor och tanken med checkarna är 
att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet 
att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempel-
vis handla om affärsmodeller, nya organisatoriska 
lösningar, partnerskap och produkter/tjänster. Under 
år 2015 lyckades vi genom fotarbete fördela över 
500 000 kronor till olika Edaföretag. 

Under hösten startade ”Westra Wermland Export” 
som syftar till att bättre utnyttja kommunens strate-
giska läge längs med den norska gränsen genom att 
hjälpa kommunens företagare göra fler affärer med 
Norge. Målet är att flera små och medelstora företag 
ska bedriva export och att vi har fler besökare, vilket 
stärker tillväxt och konkurrenskraft. 

En omfattande satsning på kommunens företagsklimat 
inleddes under året i samarbete med Svenskt Närings-
liv. En mycket stor del av arbetet har varit att sprida 
kunskap och förståelse för satsningen och varför före-
tagsklimatet spelar roll för hela kommunkoncernen. I 
samråd med näringslivet utvaldes tre fokusområden: 

”tidsbestämd återkoppling”, ”publicera nyheter - bear-
beta media” samt ”redovisa direktupphandlingar”. 
Arbetet har skett med hjälp av Svenskt Näringsliv, 
som även har filmat hela processen. 

Tidsbestämd återkoppling innebär att kommunen 
ska besvara förfrågningar och kontakter så fort som 
möjligt. Kan man inte svara på en fråga, så är det ändå 
viktigt att vi bekräftar att man sett frågan och att man 
återkommer med ett svar före ett angivet datum. Frå-
geställaren måste få veta att man sett frågan och att vi 
arbetar med ett svar. Arbetet med servicedeklarationer 
och tillgänglighetsmätningar via telefon & e-post är 
viktiga delar som tangerar det här arbetet. Kommu-
nens knappa resurser är ett utmaning i sammanhanget. 

Shoppingcenter Nord 
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Publicera nyheter - bearbeta media handlar om attity-
den inom och till Eda kommun. 
Målet var att kommun och näringsliv ska blir mer 
aktiv när det gäller att sprida information om kommu-
nens och företagens verksamheter, att marknadsföra 
kommunen, att aktivt bemöta insändare med saklig-
het och faktaframställning och främja ökad använd-
ning av Facebook och www.eda.se Under året har en 
kommuntidning börjat utges och det är en viktig del i 
kommunens informationsarbete. 

Att redovisa alla direktupphandlingar över ett viss 
belopp på hemsidan syftar till att underlätta för företa-
gare att delta vid offentliga upphandlingar men också 
skapa en större transparens i kommunens verksamhet. 
I framtiden kommer även direktupphandlingarna utan-
nonseras men övriga upphandlingar på e-avrop. För 
att förenkla för företagen har ett utbildningtillfälle hål-
lits för företagare som vill lära mer om kommunens 
upphandlingsverktyg e-avrop. Liknande tillfällen bör 
hållas regelbundet. Under året lades även grunderna 
för fortsatta utbildningsinsatser gällande upphandling 
för både tjänstemän och företagare. 

I kölvattnet av de tre prioriterade insatserna har ett 
antal större aktiviteter genomförts eller planerats. Dels 
genomfördes ett studiebesök till Sunne för att lära mer 
om hur de arbetar med företagsklimatet och varför 
de anser att företagsklimatet är viktigt. Sunne rankas 
högst i Värmland och även ligger mycket bra till på 
nationell nivå. 

Fritids- och kulturavdelningen 
Fritids- och kulturavdelningen har bedrivit verksam-
het inom fritid, folkhälsa, bibliotek och allmän kultur, 
enligt verksamhetsplanen. Inom fritidsverksamhe-
ten ingår föreningsservicen, administration av olika 
former av kommunalt stöd samt olika typer av bidrag/ 
service till föreningslivet. I uppdraget ingår också ett 
arbete med att verka för en utveckling av fritidsak-
tiviteter i samverkan med föreningslivet, ungdoms-
gårdsverksamhet, simskola, skollovsverksamhet-Som-
marskoj, Ungdomsfestivalen UKM 2015. Kommunalt 
föreningsstöd har lämnats med drygt 2,2 miljoner 
kronor, samt en del utlåning av diverse kommunal 
utrustning och upplåtelsen av kommunens fritidsan-
läggningar. Dessutom administreras registrering och 
tillståndsgivning för lotteriverksamhet. Eda kommuns 
Idrottspris tilldelades styrkelyftaren Jens Aarhus. 

Inom avdelningen ligger ansvar för folkhälsoarbetet i 
kommunen, som har bedrivits utifrån den Hälsoplan, 
som fastställts av Kommunfullmäktige och som följs 
upp i ett åtgärdsprogram. Syftet är att skapa förutsätt-

ningar och stödjande miljöer för en god och jämlik 
hälsa för alla invånare i kommunen. Det ska ske bl 
a genom ökad delaktighet och inflytande i samhället, 
bra mat och motionsvanor, säkra och trygga uppväxt-
miljöer, social trygghet, en mer hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård och ett minskat alkohol- och tobaksbruk. 
Vidare ingår Edas Ansvar, vilken är en tvärsektoriell 
samverkansgrupp kring det alkohol- och drogfö-
rebyggande arbetet, där tobaksarbete, föräldrastöd, 
fältarbete och kunskapsförmedling ingår. Resultatet 
av Landstinget i Värmlands undersökning för 2015 
för elever i åk 9 visar att vi nu har det lägsta antalet 
dagligrökande elever någonsin i Eda. När det gäller 
alkoholkonsumtionen har också antalet elever som 
aldrig druckit ökat, 54% uppger 2015 att de aldrig 
druckit alkohol. 

Bibliotek finns med huvudbibliotek i Charlottenberg 
och filialer i Åmotfors och Koppom. Eda kommun-
bibliotek har haft en fortsatt nära samverkan inom 
Bibliotek Värmland, vilket är helt avgörande för 
bibliotekets kvalitetsnivå. Programverksamheten har i 
huvudsak bestått av ett relativt stort antal utställningar 
och ett antal författarbesök. En Nobelsamling finns 
nu i huvudbiblioteket, litteratur skrivna av och om 
nobelpristagare mellan åren 1901-2014. 

Inom avdelningen ligger ansvaret för kommunens all-
männa kulturverksamhet. I uppgiften ligger att arbeta 
för att utveckla kulturlivet inom kommunen. Vidare 
ingår ansvar för administration av kommunalt stöd i 
olika former till kulturarrangemang, museiverksam-
het och olika verksamheter inom studieorganisationer. 
Till största delen handlar det om kulturaktiviteter som 
bedrivs av kultur-, hembygds- och museiföreningar. 
Vidare ingår ansvaret för kommunens konstinnehav, 
inköp av ny konst, utlåning och underhåll av konst. 
Eda kommuns kulturpris för 2015 tilldelades fotogra-
fen Håkan Holt. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
I likhet med de senaste åren har Edaborna haft goda 
möjligheter till fritids- och kulturupplevelser. 

Antalet besökare vid fritidsanläggningarna ligger i 
stort sett oförändrat jämfört med det senaste året. 
Antalet besökare vid konstgräsplanen uppskattas till
c a 15 000. Övriga fritidsanläggningar har minskat 
något, vilket beror på en generell minskning av för-
eningslivets olika verksamheter. Vid biblioteken har 
besöken minskat något under året, framförallt på filia-
lerna. Utlånen har en fortsatt nedåtgående trend. Eda 
kommunbibliotek klarar dock fortfarande av att ligga i 
paritet med rikssnittet vad gäller utlån/besök. 

www.eda.se
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Måluppfyllelse / Indikatorer: Utfall 2014 Plan 2015 Utfall 2015 
Fritidsverksamheten 
Föreningsverksamheten, antal föreningar 150 150 150 
varav barn- och ungdomsföreningar 22 22 22 
Föreningsaktiviteter, 7-20 år (*Preliminär redovisning) 3 000 3 100 *2 124 
Simskoleverksamheten, antal deltagare 79 80 80 
Fritidsgårdsverksamheten, antal besökande 1 141 800 1 502 
Upplåtelsen av kommunens fritidsanläggningar, (** Preliminär redovisning) 

Antal besökande i anläggningarna (enl. bokningsunderlag) 
ishall/styrkehall/skyttehall, tre sporthallar, ett ridhus, 
två gymnastikhallar, samt en konstgräsplan (c a 15 000) 

157 600 146 000 **155 000 

Folkhälsoverksamheten 
Folkhälsoverksamheten, antal aktiviteter 14 15 12 
Folkhälsoverksamheten, antal deltagare 2 612 1 500 2 284 

Biblioteksverksamheten 
Bibliotekens totala öppethållande tim/v 68 68 68 
Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 vardagar tim/v 4 4 4 
Antal besökare vid biblioteken 72 888 70 000 66 572 
Antal besök/antal kommuninvånare 8,6 8,0 7,84 
Antal utlån/kommuninvånare 7,4 7,2 6,81 
Antal utlån/barn 0-14 år 20,3 20,0 17,74 
Antal nya lånekort 271 240 250 

Allmän kulturverksamhet 
Antal kulturarrangemang 27 40 35 
Museiverksamheten, antal besökare 6 388 12 300 6 150 

Biblioteket i Koppom 
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Personalavdelningen 
Personalavdelningen ansvarar för strategisk och 
operativ personalledning. Avdelningen är den centrala 
funktionen för personalfrågor, arbetsgivarfrågor och 
löneadministration. 

Den största delen av arbetsinsatserna inom avdel-
ningen är att stödja bolag och verksamheterna med 
lag och avtalstolkning, problemlösningar, förhand-
lingsverksamhet, rehabilitering, pension och lönefrå-
gor. Även flertalet övergripande arbetsgivaruppgifter 
sorterar under avdelningen som t.ex. tvisteförhand-
lingar, företagshälsovård, utbildning till chefer och 
utarbetande av riktlinjer, tolkningar och policys. Hit 
hör även övergripande ansvar för verksamhetsmålen 
att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö 
för medarbetarna, ökad jämställdhet och mångfald och 
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Personalavdelningen har under en längre tid varit hårt 
belastade pga ökad efterfrågan på stöd i personalfrå-
gor och genom att antalet anställda stiger. Exempel på 
ett behov som ökat är stöd pga hög sjukfrånvaro och 
därmed ökat behov av tidig och effektiv rehabilite-
ring samt rehabilitering av långtidssjuka. Behovet av 
utbildning i personal-adminstrativa frågor har funnits 
och därför har en heldagsutbildning genomförts för 
alla chefer och administratörer i kommunen. 

Ovanstående orsaker har bidragit till att arbetet med 
de övergripande verksamhetsmålen fått stå tillbaka 
och att måluppfyllelsen därmed blivit lidande under 
året. De indikatorer som finns för att nå målen 
som berör avdelningen är sjukfrånvaron. Trenden 
är genomgående, dvs att sjukfrånvaron ökar och att 
frisknärvaron minskar. Totalt är sjukfrånvarosiffran 
6,28% 2015 och för kommunledningsstaben 1,27%. 

Underhållning på Tallmon Runt 2014 (2015 var TR inställt pga dåligt väder) 
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Årets ekonomiska resultat 
Drift Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 
Intäkter -1 991 -2 973 -2 114 
Kostnader 51 825 51 191 53 922 
Nettokostnader 49 834 48 217 51 808 51 808 
Avvikelser från budget 1 617 

Kommunchef 1 724 1 385 2 024 
Ekonomi 12 100 11 624 12 520 
IT 7 044 6 803 7 357 
Administrativa 8 600 7 885 11 188 (inkl utv) 
Personal 6 613 7 561 6 694 
Utveckling 3 051 2 317 
Näringslivsenheten 693 658 995 
Fritid & kultur 10 009 9 985 11 030 

Kommunledningsstaben visar vid årets slut ett 
samlat överskott på 1 617 tkr 

Kommunchef 
Verksamheten visar ett överskott på ca 340 tkr till 
största delen beroende på restriktivitet. 

Ekonomi och planering 
Totalt visar ekonomi och planering ett överskott på 
476 tkr. Överskottet beror främst på en föräldraledig 
personal och återhållsamhet med inköp. 

Administrativa avdelningen 
Administrativa avdelningen visar ett överskott på 715 
tkr. Orsaken till detta är restriktivitet vad gäller inköp 
och kurser och konferenser samt att en anställd är för-
äldraledig utan lön på del av tjänst. Det ekonomiska 
resultatet för de politiska organen visar ett positivt 
resultat på totalen. De verksamheter som visar på ett 
negativt resultat är kommunfullmäktige, allmänna 
utskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt kontot för 
överförmyndare där kommunen står för arvodet till 
god man eller förvaltare. Anledningen till ett negativt 
resultat för kontot för överförmyndar-verksamheten 
är att antalet gode män/förvaltare som får arvode 
genom kommunen har ökat. Anledningen till de ökade 
kostnaderna för de politiska arvoden är att utbetal-
ningen av förlorad arbetsförtjänst har ökat under året 
jämfört med föregående år. Anslaget till oförutsett har 
ej nyttjats under året. 

Turism- och informationsavdelningen 
Turism- och informationsavdelningen har varit 
mycket restriktiv med nya projekt och utgifter under 
det gångna året. Budgeterade medel för kurser, kon-
ferenser, marknadsföring och nya projekt har inte 
förbrukats. Kommunen deltog i Pilotkommunprojektet 
för serviceutveckling t o m 30 september och 10% av 

lönekostnaden för utvecklingschefen var kommunens 
medfinansiering. Därav ett överskott på löneslaget. 
Sammantaget resulterar detta i ett budgetöverskott för 
hela avdelningen med 734 tkr. Turistcentret har sålt 
mer varor och fått in mer provision avseende taxfree 
än budgeterat. 

IT-avdelningen 
IT-avdelningen visar ett överskott på 241 tkr. En stor 
del av året har vi arbetat under ekonomisk restriktivi-
tet vilket medfört att planerade inköp har skjutits upp 
och kostnaderna för denna återhållsamhet skjutits på 
framtiden. Vi har använt något mer konsulthjälp än 
planerat under perioden och vi har bekostat ombygg-
nad av datakommunikation i Åmotfors på drift som 
inte budgeterats. Vi har under året varit lyckosamma i 
konkurrensutsättning av leverantörer vilket gjort att vi 
lyckats sänka kostnader. Minskade personalkostnader 
på grund av att vi haft en vakant tjänst på 4 månader 
(1501-1504) har också bidragit till att vända ett prog-
nostiserat underskott till ett överskott. 

Personalavdelningen 
Personalavdelningen visar ett underskott på ca 950 
tkr. Orsaken till detta är kostnader för personalchefens 
avgång vilka uppgår till ca 1 miljon kronor. Vidare har 
en löneassistent gått i pension och viss bredvidgång 
av ny medarbetare har varit nödvändig. Hård belast-
ning har krävt övertid på medarbetarna. Kostnader för 
försäkringsåtaganden uppvisar en negativ avvikelse 
med över 100 tkr. Pg a stigande sjukfrånvaro och 
vissa problem i personalgrupper har kostnaderna för 
företagshälsovård stigit och har medfört en negativ 
avvikelse med ca 100 tkr. De planerade chefsutbild-
ningarna har ställts in pg a restriktivitet mm och har 
därför inte genomförts enligt planering och därmed 
finns en positiv avvikelse på ca 200 tkr. 
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Framtiden 

Ekonomi och planering 
I samband med bankbytet så kommer vi se på möjlig-
heterna att även skicka ut kundfakturor elektroniskt. 
Ett sådant förfarande är miljövänligare, sparar pengar 
och ger bättre service till våra medborgare. Vi tittar 
också på möjligheterna att köpa in ett avtalsuppfölj-
ningssystem för att följa avtalstroheten i verksamhe-
terna på ett enklare sätt. 

Administrativa avdelningen 
Vi har även i år märkt av en ökad efterfrågan att ta 
del av allmänna handlingar både från politiker,  kom-
muninvånare och studenter. För att enkelt och snabbt 
kunna lämna ut allmänna handlingar krävs ett struktu-
rerat arkiv utifrån fastställda former. 

Dessutom behövs rutiner för leverans av äldre all-
männa handlingar till kommunarkivet, där en resurs 
ansvarar för framtagande av allmänna handlingar. 
Arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner för 
samtliga verksamheter inom förvaltningen behöver 
fortsätta, dels för att lagligt kunna gallra handlingar 
men också kartlägga vart olika handlingar finns och 
få en överblick av förvaltningens allmänna handlingar. 
Ett problem som kommer att behöva åtgärdas är den 
digitala långtidslagringen. Hur garanterar vi att våra 
digitala handlingar kan läsas även i framtiden? Ett 
projekt i regi av Region Värmland har startats för att 
utreda ett införande i Värmlands kommunerna i sam-
verkan. Arbetet behöver också läggas ned på att bättre 
nyttja det diariesystem som kommunen använder för 
att ytterligare effektivisera administrationen kring de 
politiska sammanträdena. 

Turism- och informationsavdelningen 
Den i januari 2015 flyttades verksamheten Kultur, 
fritid och turism till kommunledningsstaben. Skälet 
var att sammanföra de strategiska och övergripande 
frågorna avseende kommunens utvecklingsmöjlighe-
ter till en enhet. Förslaget innebar att verksamheterna 
näringsliv, internationellt arbete, turism, kultur, fritid 
och folkhälsoverksamheten samlades i en avdelning 
som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Sam-
manslagningen skulle ge samordningsvinster i form 
av minskat merarbete, ökad samordning, frigörande 
av resurser och ökad kvalitet. Resultatet ska följas upp 
under våren 2016. 

Kommunledningsstabens organisation och arbets-
uppgifter sågs över under året. Det resulterade i en 
sammanslagning av administrativa avdelningen och 
turism- och informationsavdelningen. Detta kommer 
att leda till samordningsvinter och en minskad sårbar-
het. Befintliga personalresurser kan användas på ett 

mer flexibelt sätt och vara ersättare för varandra vid 
frånvaro. Allt som berör information och kommunika-
tion samlas i en avdelning vilket stärker kommunens 
informationsarbete. 

Genom att fortsätta arbetssättet, som är inspirerat av 
Lean, kan verksamheten effektiviseras och kvaliteten 
på det som levereras höjas. Målet är en effektivare 
organisation med öka produktivitet. Den nya avdel-
ningen kan ge ännu bättre service till besökare, invå-
nare och politiker och bidra till en attraktiv kommun. 
Det är viktigt att följa upp och se vilka samordnings-
vinster den förändrade organisationen resulterar i. 
Det finns många möjligheter till utveckling av Moro-
kulienområdet i samarbete med Eidskogs kommune. 
Kommunerna har träffats regelbundet under året och 
kommer att göra så framöver. Morokulien Turistcenter 
firar 20-årsjubilum nästa år vilket kommer att upp-
märksammas. 

En informationsgrupp har startat arbetet med att göra 
en kommuntidning, Blickpunkt Eda, som ska skickas 
till alla hushåll i kommunen två gånger per år. En ny 
webbplats för eda.se kommer att byggas från grunden. 
En modern, tilltalande och lockande webbplats ökar 
kommunens attraktionskraft och ger en både enklare 
och mer effektiv service till invånarna. Arbetet med 
att se över kommunens intranät har påbörjats. 

Näringslivsenheten 
Eda kommun hamnade år 2015 på plats 283 av Sveri-
ges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunernas företagsklimat. 2016 har vi anledning 
att hoppas på ett trendbrott och en högre ranking som 
ett resultat av företagsklimatsatsningen som inleddes 
under år 2015. Det finns ett påvisat samband mellan 
företagsklimatet och företagens ekonomiska utveck-
ling, men också mellan företagsklimatet och företa-
gens etableringsvilja. 

Att utveckla företagsklimatet är en mycket stor utma-
ning. Kommunens företagsklimat kommer inte ensamt 
förbättras av att tre prioriterade insatser genomförs 
varje år. Det är däremot en mycket god början på en 
årslång process som så småningom behöver bli ett 
permanent förhållningssätt som genomsyrar hela kom-
munkoncernen. Kommunen måste bli en möjliggörare 
och inte bara vara en ren tillsynsmyndighet. 

Nya prioriterade insatser för år 2016 tas fram i januari, 
varpå processen startas om med nya prioriterade 
insatser. Det finns ett fortsatt stort behov av att arbeta 
med attityder bland kommunens tjänstemän, politiker, 
näringsliv och medborgare. Arbetet med attityder är 
tidskrävande, i bland känsligt, och kräver resurser, stor 
uppslutning och ”högt i tak”. Under 2016 har en rad 
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insatser planerats in för att arbeta vidare med frågan 
och för att öka förståelsen för företagsklimatets roll. 

Under kommande år kommer arbetet med BID/plats-
utveckling intensifieras. Planen är att under år 2016 
ha initierat minst ett BID-område för att testa samver-
kansmodellen i skarpt läge. BID kommer sätta kom-
munen i framkant när det gäller landsbygdsutveckling. 

IT-avdelningen 
IT-avdelningen är indirekt beroende av de omvärlds-
förändringar som sker i verksamheterna, IT-enheten 
styr inte över framtida volymförändringar.  

� Fler e-tjänster 
� Nya IT-system och IT-utrustning 
� Digitaliseringen i skolan 
� eHälsa 

Ovanstående är alla exempel på ökade ambitionsni-
våer som i sin tur vidgar IT-enhetens verksamhets-
uppdrag. Arbetet med avdelningens grundläggande 
uppdrag som drift och support av befintlig IT-miljö 
har också fortsatt att öka i takt med att IT används 
som verksamhetsstöd i allt fler verksamheter, (ex. bas-
personal Vård och Omsorg). Eda kommuns IT-miljö 
med novellplattform i botten, samt LibreOffice som 
kontorsstöd, överensstämmer inte med övriga Värm-
landskommuners IT-miljö. De har/ska byta till en sam-
manhängande IT-miljö byggd på Microsofts produkter. 
Detta kan försvåra framtida samverkan för oss. 

Fritids- och kulturavdelningen 
Vissa saker tål att och behöver med jämna mellan-
rum upprepas, nämligen att en satsning på fritid och 
kultur är oerhört viktigt för framförallt invånarna 
i kommunen, men även för våra besökare/turister. 
Dessa verksamheter ingår som en mycket viktig del 
i kommunens övergripande mål med att försöka öka 
befolkningsunderlaget. Ett aktivt föreningsliv med ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter kan faktiskt vara direkt 
avgörande faktor för var människor bosätter sig. 

Eda kommun är i stort behov av ett nära samarbete 
med organisationer, föreningar och företag. Framfö-
rallt för att kunna verka för en utveckling och bredda 
fritids- och kulturutbudet inom kommunen. Ett arbete 
som ligger helt i linje med det av Kommunfullmäktige 
antagna mål- och visionsdokumentet för Eda kommun. 

Inom de olika verksamhetsområdena har vi en rad 
samarbetspartners som är mycket viktiga i vårt arbete; 
internt med verksamhetsområde Samhällsbyggnad och 
Arbetsmarknadsenheten och externt med föreningsli-
vet, studieförbunden, Värmlands Idrottsförbund och 

nätverken för fritidschefer, kulturchefer, kultursam-
ordnare, biblioteksledare, barnbibliotekarier, ANDT-
samordnare inom Region Värmland och nätverket för 
fritidsledare. 

Det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med 
Föreningsutveckling, vars syfte är att på olika sätt 
arbeta för att bevara och stärka upp föreningslivet och 
dess verksamhet - fritids- och kulturutbud. En hotbild 
är dock de senaste årens negativa utveckling inom för-
eningslivet. Trenden är en kraftig minskning av fören-
ingslivets totala verksamhet, föreningar som har lagt 
ner sin verksamhet eller som väljer att vara vilande. 
Krafttag måste till för att bryta denna negativa trend 
och istället försöka stärka och utveckla föreningslivet. 

En fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i kommu-
nen. Verka för en utveckling av fritidsutbudet genom t 
ex utveckla Smartis och underlätta för möjligheter till 
spontanaktiviteter. Det finns ett behov av att utveckla 
både fritidsverksamheten och den allmänna kultur-
verksamheten inom kommunen. Ett sådant arbete bör 
utgå ifrån ett politiskt beslut. Förslagsvis utarbetas 
en fritids- och kulturplan för Eda kommun under de 
närmaste åren. 

Personalavdelningen 
En av dem viktigaste frågorna framöver är att arbeta 
med arbetsmiljöfrågor för att alla medarbetare ska 
trivas, må bra och vilja stanna kvar hos kommunen 
som arbetsgivare. Inom den närmaste framtiden står vi 
inför ett stort rekryteringsbehov och vi behöver därför 
arbeta med att stärka vårt varumärke genom att vara 
attraktiva arbetsgivare, för att locka hit nya medarbe-
tare. 

Kostnaderna för chefsutbildning blev en positiv 
avvikelse pga att planerade och nödvändiga insatser 
blivit inställda pga restriktivitet. Ekonomiskt har det 
en positiv effekt, men verksamhetsmässigt saknas 
kompetens och kan medföra ökade kostnader på 
längre sikt. 

Övertidsuttaget på personalavdelningen beror på hård 
belastning och ökat stöd till verksamheterna bl.a. på 
grund av hög sjukfrånvaro och oroligheter i flera 
personalgrupper.  

Ett exempel på insatser för att på längre sikt sänka den 
totala sjukfrånvaron, är arbetet med hälsoinspiratörer 
i kommunen. De är i dagsläget 13 personer som aktivt 
arbetar med att sprida information om hälsa på sin 
egna arbetsplats och det finns planer på att hälsoinspi-
ratörerna ska erbjuda gratis träningsgrupp på fritiden, 
en till två gånger i veckan för kommunanställda. 
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Investeringsredovisning 
Investeringar inom Kommunledningsstaben rör främst 
IT-området. Några av projekten har det medvetet 
avvaktats med då tekniska lösningar fortfarande fung-
erar men där byte är nära förestående. Andra har kom-

mit igång och befinner sig i olika skeden. Bredbands-
projektet fortlöper också. På grund av bestämmelser 
kring bidragen var det ett mindre uppehåll under året 
innan man körde igång igen från september månad. 

Sommarskoj 2015 
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Verksamhetsområde 

Årets verksamhet 
Bildnings verksamhetsområde omfattade år 2015 
förskola, pedagogisk omsorg (f d familjedaghem), 
familjecentral,förskoleklass, grundskola, skolbarns-
omsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) samt 
musikskola. 

� Förskoleverksamheten har utökats med ca 15 platser 
vid förskolan Droppen, Hammar. 

� Bristen på förskollärare har blivit påtaglig i många 
förskolor under året, detta har fått konsekvenser för 
det pedagogiska arbetet som ska ledas av förskol-
lärare. 

� Förskolans prioriterade mål utifrån utvecklingspla-
nen har varit att arbeta med barns språkutveckling. 
Dessutom pågår pedagogiska träffar med all perso-
nal, under hösten har det handlat om undervisnings-
begreppet utifrån boken ”Att undervisa i förskolan”. 

� Under första halvåret har det funnits fyra familje-
daghem i kommunen, ett i varje tätort samt ett i 
Köla. Dagbarnvårdaren i Köla gick i pension vid 
halvårsskiftet, så vid årets slut fanns 3 familjedag-
hem. 

Bildning 

� Förskoleverksamheten ser fortfarande en tillström-
ning av barn, dels för att det föds många barn men 
också för att det flyttar in barnfamiljer till Eda, och 
en fortsatt utbyggnad krävs för att tillgodose alla 
behov. Planering för en ny förskola i Charlottenberg 
pågår, men avstannade av ekonomiska skäl under 
hösten. 

� Familjecentralen ”Famnen” som drivs tillsammans 
med landstinget har fortsatt sitt andra verksamhetsår 
med stor framgång. Barnmorskemottagningen skrev 
in 93 blivande mödrar under året och barnavårds-
centralen hade 569 inskrivna barn i åldrarna 0-6 år. 
Av dessa var 113 barn av utomnordisk härkomst. 
Öppna förskolan har haft 2204 besök vilket är en 
liten ökning jämfört med 2014. Det har även erbju-
dits flera tillfällen med olika teman, föreläsningar 
och kurser under året, bl a har en föräldracirkel 

”konsten att vara förälder” genomförts. Vid utvärde-
ring av cirkeln framkom att det verkligen har varit 
ett lyft att få delta och att man önskar en fortsätt-
ning. En ny omgång kommer att genomföras under 
hösten 2016. Man har även genomfört en enkät 
kring familjecentralens totala verksamhet bland 
besökarna och även här framkom att verksamheten 

La
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fyller en viktig funktion, att man känner sig välkom-
men och att man får det stöd och den hjälp som man 
efterfrågar i verksamheten. En utvärderingsdag med 
personalen genomfördes i december och man kan 
konstatera att familjecentralens utveckling har varit 
god under de första åren och att alla som ansvarar 
för och arbetar i verksamheten trivs bra och har 
Eda-bornas bästa i fokus. 

� Barnhälsoteam där förskolechefer, BVC-sköterskor, 
barnmorska från barnmorskemottagningen, soci-
alsekreterare från IFO samt personal från öppna 
förskola ingår, har möten ungefär en gång per 
månad. Syftet med mötena är att olika kompetenser 
samverkar kring barn och familjer som behöver 
stöd på något sätt. 

� Vårdnadsbidraget har nyttjats av 17 familjer, hela 
eller delar av året. När riksdagen under hösten 
beslutade att ta bort vårdnadsbidraget så blev det en 
tillströmning av sökande i Eda, dessa kommer att få 
behålla bidraget som längst tills deras barn fyller 3 
år. 

� Förskolan och grundskolan deltar i ett natur och 
teknik-utvecklingsarbete som drivs nationellt av 
Skolverket. I praktiken innebär det att förskolan och 
skolan har varsin NT-utvecklare och arbetet syf-
tar till att höja kvalitén i arbetet med de natur och 
teknik-orienterande ämnena. 

� Gunneruds skola åk 1-2 flyttades till Hierneskolan 
inför läsåret 2015/2016. Kvar i Gunnerud finns nu 
förskola 1 - 5 år och fritidshem. 

� Grundskolan har även under 2015 genomfört kom-
munövergripande möten för lärare, i ämnesgrup-
peringar samt kring betyg/bedömning av nationella 
prov, detta för att skapa samsyn och likvärdighet i 
kommunens skolor. 

� Arbetet med IKT (informations och kommunika-
tionsteknik) fortsätter utifrån de planer som tagits 
fram för grundskolan/ gymnasiet samt förskolan. 

� Grundskolornas utvecklingsplan följs och under året 
har arbetet med språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen fortsatt i alla skolor. 

� Grundskolorna får allt större problem med att 
rekrytera behöriga och legitimerade lärare och det 
uppstår bekymmersamma lägen, hur ska kommu-
nen säkra kvalitén i skolan? Det åtgår också alltför 
mycket tid för rektorer för att genomföra rekryte-
ringar, tid som skulle behöva läggas på det pedago-
giska ledarskapet. 

� Antalet elever i behov av särskilt stöd är stort och 
det kräver annorlunda arbetssätt, förändrad organi-
sation och ibland personella resurser utöver budget. 
I en del klasser har man provat att ha två lärare i 
klassrummet och det har gett goda effekter på elev-
ernas resultat. 

� Hierneskolan utvecklar sin teknikundervisning 
genom att de samverkar med gymnasiets industri-

tekniska program. En höjdpunkt för teknikämnet 
var ”First Lego League”, en tävling i teknikämnet 
som för Värmlands del genomfördes på Hiernesko-
lan. Skolan fortsätter sina diskussioner om att införa 
en teknikprofil. 

� Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom bild-
ning, dels på förvaltningsnivå och dels på enskilda 
skolor. Det framkom brister som har åtgärdats 
eller ska åtgärdas, bl a ser man allvarligt på att 
skolledarna har en för stor arbetsbörda och förvalt-
ningen har därför tagit fram en handlingsplan för att 
åtgärda dessa brister. Inför hösten utökades antalet 
förskolechefer från två till tre och en tjänst som 
administrativ strateg inrättades centralt inom bild-
ning. Från årsskiftet kommer en tjänst som inten-
dent vid grundskolorna att inrättas, för att avlasta 
rektorerna arbetsuppgifter. 

� Miljö och hälsa har under året genomfört tillsyn 
vid alla skolor och en del förskolor. Tillsynen har 
främst rört städningen av lokalerna och åtgärder i 
form av mer frekvent städning måste vidtas vid de 
flesta enheterna. 

� Arbetet kring mottagande av nyanlända elever har 
intensifierats under hösten, främst genom att det 
kommit många ensamkommande i åldern 16 -18 
år till kommunen. Detta har gett ökat tryck på 
språkintroduktionsprogrammet vid gymnasieskolan. 
Ett ökat antal barn med utomnordisk härkomst har 
gjort att förberedelseklassen vid Gärdesskolan har 
utökats och står inför en uppdelning till två grupper 
från februari 2016. 

� Fritidshemmen i kommunen har fortsatt problem 
med att rekrytera fritidspedagoger, vilket kan 
påverka den pedagogiska verksamheten. 

� Gymnasieskolan har genomgått en stor omorgani-
sation, främst med anledning av att elevgrupperna 
är små och därmed har personalstaben minskat i 
omfattning. Det har även uppstått stora problem 
med att rekrytera behöriga och legitimerade lärare 
till både gymnasiet och vuxenutbildningen. 

� Vuxenutbildningen har ökat i omfattning, främst SFI, 
men även yrkesvux har utökats. 

� Verksamheten vid elevhemmet Mellangatan i Åmot-
fors lades ner vid halvårsskiftet. 

� En jobbmässa i kommunens regi genomfördes i 
februari i gymnasieskolans lokaler. Mässan fick gott 
betyg bland arbetssökande, elever från SFI samt 
andra intresserade. Syftet var främst att locka männ-
iskor till vikariat inom skolan och vården. Restau-
rangskolans elever fanns med och serverade snittar 
och dryck till alla besökare. 

� Bildnings ledningsgrupp har omorganiserats under 
hösten, utifrån en satsning på ledarskapsutveck-
ling som genomförs. En strategisk ledningsgrupp 
bestående av en förskolechef, en rektor från vardera 
grundskolan och gymnasiet, en ekonom från staben, 
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administrativa strategen samt verksamhetschefen, 
ersätter den gamla ledningsgruppen. Rektorsgrupp 
och förskolechefsgrupp ansvarar för respektive 
verksamhetsområdes ledning. Organisationen ska 
utvärderas efter halvårsskiftet 2016. 

� Staten erbjuder två nya statsbidrag som Eda valt 
att söka under hösten 2015. Dels ett bidrag som 
handlar om mindre barngrupper i förskolan och ett 
bidrag som ges vid utökning av personal i de lägre 
åren i grundskolan. Kommunen erhöll bidrag för 
båda satsningarna. 

� Bildning har under året tagit emot och handlagt 
totalt 8 synpunkter/ klagomål från vårdnadshavare 
och andra kommuninvånare. Inga nya ärenden har 
inkommit till Skolinspektionen under 2015, de ären-
den som fanns sedan tidigare har avslutats under 
året. 

Måluppfyllelse 

Bra boendemöjligheter
Skapa en säker, trygg och frisk kommun 
som erbjuder attraktiva boendemiljöer. 

Verksamhetsmål: 
� Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så 

nära barnets eget hem som möjligt. Hänsyn ska tas 
till barnets vårdnadshavares önskemål. 

� Genom fysisk aktivitet och utbildning kring vikten 
av sunda levnadsvanor, bidra till god hälsa hos 
barn/elever 

Aktiviteter för att nå målen: 
� Alla barn/elever ska ges möjlighet till daglig fysisk 

aktivitet i förskola/skola/fritidshem. 
� Alla barn/elever ska få utbildning i kost och livs-

stilsfrågor. 
� Bildnings verksamheter följer riktlinjerna vad gäller 

frukost/mellanmål, som ska vara näringsriktiga. 
� Inventera skolgårdar och lekplatser så att de lockar 

till fysisk aktivitet. 
� Stöd och service genom familjecentralen. 
� Eda kommuns elevhälsa arbetar med utgångspunkt 

i ”ELSA” (elevhälsodatabas) 
� Alla grundskolor/gymnasieskolor arbetar aktivt för 

att förebygga tobaksanvändning. 
� Grundskolan i Eda genomför föräldramöten med 

teman kring alkohol, tobak och drogprevention 
� Vårdnadshavare erbjuds förskola nära hemmet i 

mån av plats. 

Indikatorer Enhet Budget 2015 Utfall 2015 Plan 2016 

Andel barn som har barnom-
sorgsplats enlig vårdnadshavares 
önskemål 

procent 100 96 100 

Redovisning av data i ”Elsa” som 
direkt relaterar till målet 

procent Arbete för att 
minska psykisk 

ohälsa 

Se nedan Färre barn med 
psykisk ohälsa 

Andel barn/elever som har tillgång 
till planerad fysisk aktivitet varje 
dag 

procent 100 Förskolan 100 
I skolorna är arbetet i full 
gång med att införa/utöka 

SMARTIS i full gång 

100 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: farande en liten andel som inte har plats i närmiljön. 
Förskoleverksamhet: Av alla barn som har en försko- En jämförelse av ELSA-data mellan 2012-2015 i 
leplats i kommunen är det 96% som har plats i sin kommunens grundskolor: 
närmiljö om familjen önskat det. Det finns alltså fort-
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Faktor i ELSA Läsåret 2012/2013 Läsåret 2013/2014 Läsåret 2014/2015 
Övervikt åk 4 19% 21% 19,5% 

(Värmland 18,8%) 
Övervikt åk 7 22% 28% 16,2% 

(Värmland 18,8%) 
Fetma åk 4 8% 16% 12,2% 

(Värmland 4,8%) 
Fetma åk 7 11% 12% 17,6% 

(Värmland 5,7%) 
Aktiv på idrottslektion åk 4 99% 100% 99% 
Aktiv på idrottslektion åk 7 91% 99% 99% 
Idrottar på fritiden åk 4 96% 89% 94% 
Idrottar på fritiden åk 7 77% 79% 82% 
Psykosomatisk hälsa: 
ont i magen åk 4 

19% 14% 10% 

Psykosomatisk hälsa: 
ont i magen åk 7 

19% 15% 4% 

Psykosomatisk hälsa: 
huvudvärk åk 4 

18% 17% 13% 

Psykosomatisk hälsa: 
huvudvärk åk 7 

31% 20% 16% 

Psykosomatisk hälsa: 
koncentrationssvårigheter åk 4 

20% 30% 15% 

Psykosomatisk hälsa: 
koncentrationssvårigheter åk 7 

23% 23% 20% 

Andelen barn i Eda som är överviktiga är i paritet med 
siffrorna för Värmland. Däremot är siffrorna vad det 
gäller andelen barn med fetma extremt mycket högre 
än länsgenomsnittet. Detta är en mycket svårangripen 
problematik som kräver specialistvård. Specialistvård 
finns närmast i Karlstad och känslan är att många i
Eda väljer bort hjälp på grund av avståndet. Önskvärt 
vore att det i länet inrättades en 50% dietisttjänst som 
skulle kunna stötta skolsköterskan i arbetet. 

Glädjande nog visar ELSA- statistiken att eleverna 
fortsatt är aktiva både på idrottslektionerna och på 
fritiden. Utbudet för de elever som skulle vilja röra på 
sig i grupp på grund av sin övervikt är dock obefintligt 
i vår kommun. Förslag som diskuterats inom fritidsav-
delningen, så som ”öppna hallar”, ”korpenidrott utan 
tävlingsinslag” är av högsta behov och välkomnas 
med all önskvärdhet. 

När det gäller den psykosomatiska hälsan ser det 
ut som om siffrorna börjar vända. Eda ligger inte 
högst på någon av parametrarna, jämfört med läns-
genomsnittet, under området psykosomatisk hälsa. 
Den övergripande elevhälsan i Eda kommun jobbar 
med elevernas trygghet i skolan som målområde 

2015/2016. Bland annat genom en serie lektioner i 
åk 7 i samarbete mellan skolkurator, skolsköterska, 
specialpedagog och skolpsykolog. 

Tobaksförebyggande arbete bedrivs vid skolorna och 
både Gunnarsbyskolan och Hierneskolan har rökkon-
trakt för sina högstadieelever. Tobaksanvändandet i 
kommunen vad gäller grundskolan är bland det lägsta 
i länet. 

Planerad fysisk aktivitet: Förskolorna och skolorna 
i kommunen försöker tillhandahålla planerade fysiska 
aktiviteter så ofta det går. I förskolan sker det varje 
dag eftersom utevistelse och rörelse är en naturlig 
del av verksamheten. I grundskolan och gymnasiet 
har en satsning på att komma igång med SMARTIS-
konceptet vid alla enheter prioriterats under 2015. En 
arbetsgrupp har implementerat arbetssättet vid alla 
skolor, men det har ännu inte skapats bra rutiner för 
att åstadkomma tid och aktiviteter överallt. Tanken 
är att det ska genomföras SMARTIS-pass de dagar 
eleverna inte har idrott på schemat. 

Det genomförs trots allt många bra aktiviteter i 
verksamheten, här kan nämnas friluftsdagar som lilla 
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Vasaloppet, friidrottstävlingar och besök i Valfjället. 
Till detta kan läggas ishallsbesök, bollspelsturneringar, 
skoljoggen, utflykter i skolskogarna, röris, aktiviteter 
på multiplanerna mm. Sammanfattningsvis kan sägas 
att alla elever ges tillgång till planerad fysisk aktivitet, 
men inte alla dagar i veckan. Det är heller inte givet 
att de erbjudna aktiviteterna leder till sundare levnads-
vanor hos barn och elever. 

Målen har delvis uppnåtts! 

Goda kommunikationer 
Med vägar, järnväg och tele/IT-kommuni-
kation. Bra förbindelser inom och till kom-
munen för arbete, fritid och utbildning. 

Inga verksamhetsmål inom bildning 

Ett utvecklat näringsliv
Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsätt-
ning. Vi ska stödja entreprenörskap och 
innovationer och ta tillvara lokala förut-
sättningar.  

Inga verksamhetsmål inom bildning 

Upplevelser
Eda kommun skall erbjuda ett attraktivt 
kultur- och fritidsutbud som är berikande 
både för invånare som besökare. Vi ska 
lyfta fram och utveckla det som finns. 

Verksamhetsmål: 
� Musikskola ska finnas tillgänglig för alla grund-

skole- och gymnasieelever i kommunen. 

Aktiviteter för att nå målen: 
� Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla 

elever och föräldrar har tillgång till information och 
eleverna ges likartade förutsättningar att delta 

Indikatorer Enhet Budget 
2015 

Utfall 
2015 

Plan 
2016 

Musikskolan: 
Antal elever antal 220 220 220 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Det är glädjande att antalet elever i musikskolan stiger. 
Det har gjorts satsningar på mer gruppspel och nu 
finns en musikklass vid Adolfsfors skola, brasslek 
och stråklek vid Gunnarsbyskolan och vid Gärdes-
skolan, samt blockflöjtsorkester och ”startklar” vid 
Hierneskolan. I dessa grupper ingår allt ifrån 9 till 23 
elever. 
Målet har uppnåtts! 

Offentlig service
En god och behovsrelaterad offentlig 
service till kommunens innevånare 

Verksamhetsmål: 
� Bildning ska samverka kring barn och unga, med 

övriga verksamheter i förvaltningen. 

Aktiviteter för att nå målen: 
� Utveckla samverkan med IFO samt med andra 

aktörer genom lokala SSP-team (Skola, Socialtjänst, 
Polis) och nätverksträffar 

� Arbeta med samtidiga möten inom grundskolan/ 
gymnasieskolan 

� Fungerande barnhälsoteam kring barn i förskoleåld-
rar. 

� Familjecentralen ger stöd och service 

Hierneskolan 
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Indikatorer Enhet Mål 2015 Utfall 2015 Plan 2016 
Redovisning av vilka forum 
för samverkan som finns 
(antal möten) 

Antal och 
benämning 

Familjecentral 
Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Familjecentral styrgrupp: 
5 möten 

Framtidsgrupp: utgått 
Barnhälsoteam: 10 möten 

Samtidigt möte: fungerar väl på 
Gunnarsby, övriga ej 
regelbundna möten 

Familjecentral 
Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Anmälningsmöten 

Redovisning av vilka 
verksamheter som deltar i 
arbetet kring barn och unga 

Antal och 
benämning 

SPP-team 
Samverkan 

köpcenter-polis-
kommun 

”Gränsgruppen” 
Samtidigt möte 

Familjecentralen 

SPP-team: vid behov 
Gränsgruppen:6 möten 

Familjecentralen: Samverkans-
avtal mellan IFO och bildning, 

där vi bl a genomfört 2 fortbild-
ningsdagar tillsammans 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Samverkan med IFO har utvecklats under året, ett 
samverkansavtal har tecknats och en styrgrupp har 
haft regelbundna möten. Två fortbildningsdagar för 
berörda inom båda verksamheterna har genomförts 
och samtliga som deltagit har upplevt att det varit 
givande. Samtidigt möte genomförs främst vid Gun-
narsbyskolan och ambitionen är att denna arbetsform 
ska finnas på alla skolor. Barnhälsoteam har byggts 
upp och fungerar bättre och bättre. 

Ett samarbete som numera kallas ”gränsgruppen”, 
samverkan mellan svenska och norska myndigheter 
och aktörer uifrån det stök som fanns på köpcentret 
för ett par år sedan, känns väldigt meningsfullt. Grup-
pen har mötts 6 gånger under året och denna samver-
kan verkar vara unik, men behövd, i gränstrakter. 

Familjecentralen har nu funnits i knappt två år och 
verksamheten uppskattas av kommuninvånarna. Den 
öppna förskolan har blivit en mötesplats för många 
nationaliteter, precis den ambitionen fanns när famil-
jecentralen planerades. Se även under rubriken ”årets 
verksamhet”. 

Målet har uppnåtts! 

Livslångt lärande
Kunskap för att möta framtidens kompe-
tenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjlig-
heter till distansutbildning. 

Verksamhetsmål: 
� Skapa förutsättningar för att alla elever i grundsko-

lan och gymnasiet ska minst klara kunskapskraven 
� Skapa förutsättningar för att förskolans verksamhet 

ska uppfylla målen i Lpfö 
� Skapa god tillgång till digitala verktyg och inter-

netuppkoppling, för lärare och barn/elever i för-, 
grund-och gymnasieskola 

� Genom ett aktivt likabehandlingsarbete skapa en 
trygg skolgång 

Aktiviteter för att nå målen: 
� Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behö-

righet och ämneskompetens 
� Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att 

utveckla undervisningen. 
� Utvecklingsarbetet samordnas av rektor/förskole-

chef tillsammans med lärledare 
� Förstelärare och lektor finns för att stödja pedago-

gisk utveckling i grund- och gymnasieskolan 
� Förskolan arbetar systematiskt med dokumentation 

och uppföljning 
� Alla elever som behöver får studiehandledning på 

sitt modersmål, samt undervisning i modersmålet 
och svenska som andraspråk. 

� Kommunen samverkar med andra utbildningsan-
ordnare för att ge invånare möjlighet till studier i 
behovsanpassad studiemiljö. 

� Forum finns i alla verksamheter – där man träffas 
regelbundet för att följa upp elevernas upplevelse 
av trygghet 

� Arbetsmiljö-och trygghetsfrågor lyfts bl a på arbets-
platsträffar och i likabehandlingsteam 

� Det finns en IT-grupp som ansvarar för frågor kring 
IT-uppbyggnad 

� Pedagoger utbildas i att använda IKT som pedago-
giska redskap 

� Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt hos 
pedagogerna uppmuntras och möjliggörs entre-
prenörskap hos barnen/eleverna i för-, grund- och 
gymnasieskolan 

� Pedagogerna skapar projekt/aktiviteter som upp-
muntrar entreprenöriellt lärande 
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Indikatorer Enhet Mål 2015 Utfall 2015 Plan 2016 
Internetuppkoppling finns på alla enheter procent 6 av 6 skolor 6 av 6 skolor -
Antal elever/surfplatta antal 5 Gunnarsby 8,7 

Gärdes 7,0 
Adolfsfors 4,6 

Hierne 5,4 

-

Antal elever/dator antal 5 Gunnarsby 4,4 
Gärdes 8,2 

Adolfsfors 7,0 
Hierne 2,5 

-

Antal avdelningar i förskolan som har 
surfplatta 

antal samtliga samtliga -

Elevernas måluppfyllelse avseende betyg 
(fullst. avgångsbetyg) 

procent 100 Se annan tabell 100 

Elevernas måluppfyllelse avseende natio-
nella prov 

procent 100 Åk 9: Sv 86% 
Åk 9: Ma 66% 
Åk 9: Eng 94%
Åk 6: Sv 99% 
Åk 6: Ma 92% 
Åk 6: Eng 92%
Åk 3: Sv 74% 
Åk 3: Ma 70% 

100 

Antal elever som är behöriga till gymnasiet procent 100 Se annan tabell 100 
SKL enkät år 5 och 8 år ”Jag känner mig 
trygg i skolan” 

procent 100 Åk 5: 85% 
Åk 8: 87% 

100 

Antal klasser som är engagerade i entrepre-
nörsprojekt 

antal 10 Gymnasiet: 1 klass -

Antal likabehandlingsärenden per enhet antal 0 Gunnarsby: 13 
Hierne: 2 

Gärdeskolan: 1 
Adolfsfors: 0 
Förskolor: 1 
Gymnasiet: 4 

0 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Förskolans arbete med ökad måluppfyllelse: 
Förskolan i Eda har en utvecklingsplan 2014-2017 där 

”Språkutveckling i ett helhetsperspektiv” är ett prio-
riterat område. Förskolan har en en processledare på 
varje förskola. Tillsammans med förskolechef leder de 
processerna på förskolan. 

Läroplanens mål genomsyrar verksamheten på ett lek-
fyllt och lustfyllt sätt i det dagliga arbetet där persona-
lens förhållningssätt har stor betydelse för att främja 
barnens självkänsla. Den allt större bristen på förskol-
lärare påverkar måluppfyllelsen på ett negativt sätt. 
Förskolorna arbetar systematiskt med kvalitetsarbete 
för att öka måluppfyllelsen. Förskoleverksamheten har 
tre pedagogträffar per termin med samma tema. Det 
möjliggör för all pedagogisk personal att delta. För-

skolecheferna arbetar för att förskolepersonal ska få 
möjlighet till pedagogisk utvecklingstid. Det varierar 
mellan förskolorna vilka möjligheter som finns för 
detta. 

När det gäller digitaliseringen i förskolan finns 
numera en surfplatta på varje förskoleavdelning. Det 
finns dock behov av att det finns en platta för barnen 
och en platta som personalen kan använda för doku-
mentation. 

Grundskolans arbete med ökad måluppfyllelse: 
Skolan har inte nått målet som är 100% måluppfyl-
lelse för eleverna. 
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Andelen elever som har fullständiga avgångsbetyg i 
grundskolan. 

Läsår Hiernesko-
lan 

Gunnarsby-
skolan 

Totalt 

2010/2011 69,0 % 85,0 % 78,4 % 
2011/2012 86,0 % 86,0 % 86,0 % 
2012/2013 85,0 % 86,0 % 85,5 % 
2013/2014 76,9 % 80,4 % 79,1 % 
2014/2015 64,0 % 85,0 % 76,0 % 

Måluppfyllelse avseende fullständiga betyg i åk 9 har 
minskat vid Hierneskolan och ökat vid Gunnarsbysko-
lan. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet 

Läsår Hiernesko-
lan 

Gunnarsby-
skolan 

Totalt 

2010/2011 85,7 % 85,0 % 85,3 % 
2011/2012 88,0 % 93,0 % 90,5 % 
2012/2013 90,0 % 91,0 % 90,5 % 
2013/2014 88,4 % 92,6 % 91,0 % 
2014/2015 75,0 % 85,0 %  81,0 % 

Antalet elever som är behöriga för gymnasiestudier 
har tyvärr minskat jämfört med de senaste fyra åren. 

Andelen elever med godkända betyg åk 6 och åk 9 

Ämne och 
årskurs 

Gunnarsby-
skolan 

Gärdes-
skolan 

Hierne-
skolan 

Svenska åk 9 90% - 89% 
Matematik åk 9 90% - 79% 
Engelska åk 9 95% - 89% 
Svenska åk 6 96% 100% 100% 
Matematik åk 6 93% 93% 92% 
Engelska åk 6 78% 100% 92% 

Tabellen visar måluppfyllelsen avseende svenska, eng-
elska och matematik första gången man får betyg det 
vill säga i åk 6 samt avgångsbetyg i åk 9. 

Vid grundskolorna pågår ett stort utvecklingsarbete 
som bygger på den utvecklingsplan som rektorerna 
arbetat fram och presenterade för all personal samt för 
bildningsutskottet och kommunstyrelsen under 2014. 

En faktor som naturligtvis påverkar elevernas målupp-
fyllelse är lärarnas behörighet och kompetens. Det blir 
allt svårare att rekrytera lärare med rätt kompetens, ett 
antal pensionsavgångar samt konkurrens från närlig-
gande kommuner gör att Eda nu och framgent kom-

mer att ha stora problem att skapa attraktivitet för att 
arbeta i kommunens skolor. 

Alla elever som behöver det har inte fått studiehand-
ledning på sitt modersmål. Skolan har heller inte 
erbjudit undervisning i svenska som andraspråk i 
den omfattning som lagen kräver. Eda kommun har 
idag elever som önskar undervisning i sitt moders-
mål, men någon sådan har inte genomförts. Mängden 
språk innebär att det är få språkgrupper som blir fem 
elever, det elevantal i kommunen som utgör den gräns 
då man måste tillgodose önskemålet. Skolan borde 
erbjuda undervisning i norska och engelska. Det här 
arbetet behöver fortsätta. 

Skolorna har många elever i behov av särskilt stöd. 
Det är inte alltid lätt att veta vilket stöd som är det 
rätta, och ger bra effekt. I många fall handlar det om 
en komplex situation, där det kan vara på inlärnings-
problematik, problem med socialt samspel samt en 
besvärlig familjesituation. Det kan vara många olika 
insatser som krävs för att elever ska få rätta förut-
sättningar att nå så långt som möjligt så att målupp-
fyllelsen ökar. Det handlar om både ekonomi, rätt 
kompetens samt tillgång till personal. Många gånger 
hänvisas man till att använda obehöriga vikarier utan 
erfarenhet, vilket påverkar verksamhetens kvalitet 
negativt. 

Internetuppkoppling finns tillgänglig för alla, men 
den fungerar inte alltid. Utrustningen är till stora delar 
ålderstigen och håller på att bytas ut. Målet god till-
gång förutsätter ekonomiska förutsättningar eftersom 
det både kräver inköp där utrustning inte finns, samt 
pengar till underhåll och nyinköp. Det krävs även 
utbildning för lärare för att använda IKT (informa-
tions- och kommunikationsteknik) i sin undervisning. 
Antalet datorer och surfplattor vid grundskolorna 
varierar fortfarande kraftigt, en del enheter har nått det 
uppsatta målet medan andra har en bit kvar. Problemet 
är fortsatt ekonomiskt. 

Gymnasieskolans arbete med ökad måluppfyllelse: 
På Eda gymnasieskola har man under de senaste åren 
arbetat intensivt med att göra undervisningen och 
möjligheterna för eleverna att nå målen, så goda som 
möjligt. 

Målsättningen är naturligtvis 100% måluppfyllelse, 
även om man idag inte når denna siffra. Skolan har 
jobbat med olika lösningar för att ge varje enskild 
individ det specifika stöd denne behöver. I en del fall 
misslyckats man och i mångt och mycket beror detta 
på att skolan misslyckas med att få elev och vårdnads-
havare att förstå vikten av, att alla tillsammans strävar 
åt samma håll. 
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Medelbetygsvärde för elever som gick ur åk 3 på ung-
domsgymnasiet är följande: 

Restaurang-och livsmedelsprogrammet 12.2 
Hotell-och turismprogrammet 12.3 
Industritekniska programmet 11.7 

Trenden som skolan ser är att det är färre elever 
som har fullständig behörighet till gymnasieskolans 
nationella program när det söker till de utbildningar 
som Eda gymnasieskola erbjuder, vilket gör att antalet 
PRIV-elever ökar på skolan. PRIV-elev innebär att de 
förutom att de ska läsa in gymnasieskolans kurser, ska 
de också läsa in de betyg som de inte har med från 
grundskolan. 

Eleverna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
och Hotell- och turismprogrammet har i mycket större 
utsträckning valt att läsa fler kärnämnen än eleverna 
på Industritekniska programmet, så att de får tillgång 
till grundläggande behörighet till högre utbildning i 
ämnen som svenska, engelska och matematik. 

Fler elever har sökt sig till Eda gymnasieskolas vux-
enutbildning, där de flesta läser för att söka vidare till 
högre studier. De elever som har varit inskrivna på 
yrkesvuxutbildningarna har oftast gått ut i arbete efter 
avslutad utbildning. 

Likabehandlingsarbetet är hela tiden i fokus vid alla 
enheter. Det finns likabehandlingsplaner och dessa 
utvärderas och förändras inför varje nytt läsår. Varje 
enhet har också någon form av likabehandlingsgrupp 
som ansvarar för arbetet. Tyvärr förekommer det 
kränkningar i Edas förskolor och skolor, under året 
har det rapporterats totalt 21 ärenden till bildningsut-
skottet. 
De enkäter som genomförs i åk 5 och 8 och som 
ingår i SKL:s material KKIK, visar glädjande nog att 
eleverna i Eda i hög grad är trygga i skolan, vilket är 
en god förutsättning för inlärningen och motivation 
för skolarbetet. 

Målen har delvis uppnåtts! 

Nolgårds skola och lärarebostad. 
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Årets ekonomiska resultat 
Drift Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 
Intäkter -16 364 -22 434 -20 665 
Kostnader 204 522 215 623 212 022 
Nettokostnader 188 158 193 189 191 357 191 357 
Avvikelse mot budget -5 031 

Verksamhetschef 42 142 43 491 46 650 
Gärdesskolan 8 976 9 748 14 467 
Gunnarsbyskolan 46 351 47 072 46 750 
Förskola Adolfsfors, Koppom, Skillingmark 22 659 22 991 16 578 
Hierneskolan, Adolfsfors skola, Gunnerud 28 688 30 523 20 784 
Förskola Charlottenberg, Bysjön 21 191 22 074 17 383 
Gymnasieskolan, vuxenutbildning 18 151 17 290 15 571 
Förskola Koppom/Adolfsfors/Sk.mark 13 174 

Den totala bildningsverksamheten redovisar ett 
underskott för 2015 med 5 031 tkr 

Året har präglats av stor återhållsamhet och restrikti-
vitet kring anställningar och inköp. Bland annat kan 
nämnas att prenumerationer sagts upp, verksamheten 
har avstått från deltagande i annonsering och det som 
köpts in har varit nödvändigt för att verksamheten 
ska fungera. När det gäller fortbildning har många av 
cheferna avstått från egen fortbildning och personals 
önskemål har inte tillgodosetts i någon större utsträck-
ning. Man har också nyttjat egen personal för att 
fortbilda inom verksamheterna det har t ex genomförts 
en teckenspråkskurs med egen personal istället för att 
ta in expert från habiliteringen. Tillsättning av vika-
riat/vakanser har i några fall begränsats och personal 
har oftare gått in för varandra vid kortare frånvaro 
för att minska personalkostnadsdelen. När det gäller 
sjukfrånvaron har bildning i Eda lägre sjukfrånvaro i 
den branschjämförelse som Previa tillhandahåller. En 
åtgärd för att förebygga sjukfrånvaro är att det anord-
nas friskvård och hälsodagar med hjälp av hälsoinspi-
ratörer vid flera enheter. 

Verksamhetschefen 
Verksamheten redovisar ett underskott med 1 349 tkr. 

Skolskjutskostnaderna i grundskolan har ökat främst 
med anledning av att det har satts in separata fordon 
för två olika elever samt att en linje utökats eftersom 
den kör särskoleelever från hela kommunen till Gun-
narsbyskolan, vilket inte fanns med i planeringen 
inför 2015. Simundervisningen som också finns med i 
skolskjutsbudgeten har kostat mer än budgeterat under 
året. Totalt kostade grundskolans skolskjutsar ca 470 
tkr mer än budgeterat. 

Ökningen i ferie- och uppehållslöneskulden för hela 
bildning uppgår till 546 tkr och belastar i redovis-
ningen verksamhetschefens ansvar. 

Interkommunala ersättningar för förskolan har kostat 
enligt budget medan kostnaden för köp av platser vid 
fritidshem varit högre än budgeterat. 

Interkommunala ersättningar för grundskolan har 
kostat 455 tkr mer än budgeterat främst med anled-
ning av att elever väljer att gå på estetiska skolan i 
Arvika istället för att gå på kommunens högstadiesko-
lor. Dock är det flera elever som har kommit tillbaka 
till Eda under innevarande läsår så kostnader för köp 
av platser kommer förhoppningsvis att bli lägre under 
2016. Interkommunala ersättningar och skolskjuts 
samt inackorderings-bidrag för gymnasiet och gymna-
siesärskolan har kostat mindre än budgeterat, ca 900 
tkr. 

Personalkostnaderna för skolledarna har blivit högre 
än budgeterat främst handlar det om övertid som beta-
las ut i pengar. En annan tillkommande personalkost-
nad är den egna finansieringsdelen i projektet ”Värm-
lands framtid” där kommunen står för projektledarens 
tid samt studie- och yrkesvägledarens tid. Kommunen 
ska ju medfinansiera med lika mycket som ges från 
EU, dvs 100% tjänst och del av den bekostas av AME 
och IFO, medan den största delen belastar bildning. 
Barnomsorgsavgifterna följer i stort sett den budget 
som lades. Budgetposten för personalavveckling har 
inte nyttjats. Andra kostnader inom förvaltningen som 
också varit högre än budgeterat, är bland annat pro-
jektering av ny förskola i Charlottenberg, annonsering, 
försäkringsavgifter. En post som inte är påverkbar 
men som inte täckts helt av budget detta år är kapital-
tjänstkostnader. 
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Förskoleverksamheten 
Förskoleverksamheten i Åmotfors, Koppom och Köla 
redovisar ett underskott med 332 tkr. 
Den främsta orsaken till underskottet är att man tving-
ats sätta in extra resurser för barn i behov av särskilt 
stöd. Andra kostnader som ökat vid en del förskolor 
är livsmedels och städmaterialkostnader. Kohagen i 
Adolfsfors har stått för hela städkostnaden av gymnas-
tiksalen vid skolan utan att ha en budget för ändamå-
let. En faktor som ändå hållit kostnaderna nere är att 
det anställts outbildade vikarier istället för förskollä-
rare på grund av rekryteringsproblem. 

Förskoleverksamheten i Charlottenberg och Bysjö-
området redovisar ett underskott med 883 tkr. 
En ny förskoleavdelning öppnades under våren vid 
förskolan Droppen, till denna utökning fick förskolan 
600 tkr. En del av den summan fördes över till försko-
lan i Koppom som behövde ytterligare en tjänst i barn-
grupp. Detta medförde att den utökade kostnaden vid 
Droppen ej rymdes inom den tilldelade utökningen. 
En annan faktor som bidrar mycket till underskottet är 
att flera barn med särskilda behov behöver en resurs-
person, något som inte fullt ut ryms i tilldelad budget-
ram. En faktor som ändå hållit kostnaderna nere är att 
det anställts outbildade vikarier istället för förskollä-
rare på grund av rekryteringsproblem. 

Grundskolan inklusive förskoleklassen, 
fritidshemmen och grundsärskolan: 
Gärdesskolan redovisar ett underskott med 772 tkr. 
Vikande elevunderlag innebär minskade resurser något 
som påverkar Gärdesskolan som liten enhet negativt 
ekonomiskt. Små elevgrupper i varje årskurs kräver 
ändå kompetent personal och specifik undervisning i 
samtliga ämnen för att ha möjlighet att nå läroplanens 
kunskapskrav. Genom undervisning i B-form i så stor 
utsträckning som möjligt kan kostnaderna ändå hållas 
nere. Dessutom togs en lärartjänst bort inför höstter-
minens start, då den blev vakant. 

Mottagandet av nyanlända elever har under 2015 inne-
burit ökade kostnader för Gärdesskolan, där ett försök 
med förberedelseklass har pågått från 1 mars och året 
ut. Kostnaden för denna verksamhet har inte belastat 
bildnings verksamhet utan har finansierats genom de 
kommunala bidragen för arbetet med nyanlända. För 
att kunna ge de elever som har rätt till modersmåls-
undervisning har skolan bedrivit sådan undervisning 
i arabiska och under senare delen av hösten har två 
språkpraktikanter anställts som ska underlätta förstå-
elsen i klassrummet och därmed ge eleverna större 
möjlighet att nå högre kunskapsresultat. 

Adolfsfors skola redovisar ett underskott med ca 280 
tkr. 

Förklaringen är att elevgrupperna varit små och därför 
inte gynnat en kostnadseffektiv organisation. Dess-
utom har personaltätheten vid fritidshemmet varit 
större än budgeterat på grund av ett elevärende där det 
varit nödvändigt att ha mer personal. 

Gunnarsbyskolan redovisar ett underskott med 721 
tkr. 
En positiv avvikelse är att skolan hade fler elever 
inför läsårets start i augusti 2015. Gunnarsbyskolan 
har 430 elever, att jämföra med 409 i juni (inklusive 
grundsärskolan). Flera av de nya eleverna har behov 
av anpassningar i klassrummet, och en del av dem 
har också behov av särskilt stöd. Tillsammans med 
elever i behov av stöd och anpassningar som kom-
mit in i förskoleklass samt elever som redan fanns på 
skolan med sådana behov har skolan behövt anställa 
ytterligare resurspersoner och assistenter som ej kun-
nat finansieras inom budget. Skolan har fortsatt både 
in- och utflyttning, vilket ställer krav på verksamhe-
ten att både överlämna och ta emot elever på ett bra 
sätt. Gunnarsbyskolan har ca 150 elever med annat 
modersmål fördelat på 16 olika språk. Den största 
språkgruppen är norska. Idag erbjudes inga elever 
modersmålsundervisning eller studiehandledning på 
modersmålet förutom studiehandledning på turkiska 
för två elever. Skolan har även behov av studiehand-
ledning på arabiska, men har inte hittat lämplig lärare 
än. 

Gunnarsbyskolan har fler elever inom grundsärskolan 
och behöver därför fler personal inom verksamheten, 
vilket gett utökade personalkostnader under hösttermi-
nen 2015. 

Minskade intäkter på musikskolan har inneburit att 
man inte kunnat prestera enligt budget i denna verk-
samhet. 

En faktor som hållit Gunnarsbyskolans kostnader 
nere är svårigheterna att hitta fritidspedagoger till 
fritidshemmen. De vikarier som anställts har ett lägre 
löneläge och därmed har den verksamheten kostat 
mindre än budgeterat. 

Hierneskolan redovisar ett underskott med 1 456 tkr. 
Underskottet beror främst på att personalsituationen 
har varit besvärlig, en anledning till det är att Hierne-
skolan fått ett antal elever med annat modersmål som 
krävt resurser som inte gått att förutse. 

Positivt är att man håller ihop Hierneskolans stadier 
och använder resurserna för alla elevers bästa, både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Oro finns för 
bristande resurstilldelning, då skolan har många 
elever i behov av anpassningar och särskilt stöd, dessa 
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omfattar lite drygt 20% av alla elever vid skolan. 
Rektorerna har tillsatt resurspersoner i flera klasser 
för att ge det särskilda stöd dessa elever har rätt till. I 
matematikundervisningen har man valt att ha högre 
personaltäthet för att elevernas resultat tidigare period 
inte varit tillfredsställande och en satsning på mate-
matik var nödvändigt. 

Även Hierneskolan har känt av svårigheter att rekry-
tera personal till fritidshemmen, vilket gjort att kost-
naderna avseende personal har hållits nere. 

Gunneruds förskola/grundskola/fritidshem redovisar 
ett underskott med 99 tkr. 
Detta härrör främst från ökade personal- och måltids-
kostnader. 

Gymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbild-
ningen och SFI: 
Verksamheten redovisar ett överskott med 861 tkr. 
De ekonomiska neddragningarna inom personalkost-
nadsdelen i och med översynen av gymnasieskolans 
organisation har naturligtvis gett goda ekonomiska 
effekter. Personal används mer optimalt över hela 
verksamheten och arbetslag har slagits ihop för att 
vara effektivare. Dock var inte organisationen anpas-
sad till elevantalet under våren vilket gjorde att 
kostnaderna då var för höga. Under hösten har kura-
torstjänsten varit vakant, man har heller inte tillsatt 
alla tjänster på SFI, vilket gett ett överskott. Behovet 
av datorer och surfplattor har inte heller tillgodosetts 
utifrån restriktivitetskravet. Nu behöver städkostnader 
ses över, rektorerna bedömer att de kan sänkas. 

Ökade kostnader för vuxenutbildning, främst avse-
ende omvårdnads-utbildningar, måste tas med i bud-
getarbetet inför 2017, eftersom det finns stor efterfrå-
gan på vuxenutbildning. 

I gymnasieskolans budget för 2015 ingick även 
elevhemmet Mellangatan och LSS-fritidstillsynen i 
Koppom. Båda dessa verksamheter redovisade stora 
underskott vilket påverkade gymnasiets totala resultat 
negativt. 

Framtiden 

Förskoleverksamheten: 
Förskolan är en skolform och lyder under skollagen 
det innebär att det ställs större krav på förskolan när 
det gäller barns utveckling och lärande än tidigare. 
Det i sin tur ger mer för- och efterarbete, kartlägg-
ning, analys och pedagogisk dokumentation. Personal 
behöver både tid och verktyg för att klara det nya 
uppdraget. Samtidigt har förskolan även ett fost-
ran- och omsorgsuppdrag. Det är viktigt att alla ser 

vilken resurs och betydelse förskolan har för elevernas 
måluppfyllelse i grundskolan. Man behöver tänka i ett 
perspektiv barn från1år och uppåt och inte ta beslut 
som om barnen började sin utveckling och sitt lärande 
vid 6 års ålder. De flesta barnen går i förskolan från 
och med 3 års ålder och forskning visar på att de har 
förmåga till att lära och föra komplicerade och avan-
cerade samtal redan i den äldre förskoleåldern. Därför 
är det resursslöseri om man inte tar tillvara barnen 
lust, intresse och kompetens redan vid tidiga år. 

Eda kommun står inför två stora utmaningar inom för-
skoleverksamheten, att möta behovet av fler förskole-
platser runt om i kommunen och att rekrytera tillräck-
ligt många förskollärare för att upprätthålla en god 
kvalité och utveckla verksamheten vid förskolorna. 

Behovet av fler förskoleplatser finns just nu främst i 
Charlottenberg och Koppom, men även i Kölaområdet 
och Åmotfors finns ett behov, delvis beroende på att 
dagbarnvårdaren i Åmotfors kommer att gå i pension 
på sikt. En nybyggnation av förskola i Charlotten-
berg är en nödvändighet och det bör ske så snart som 
möjligt. 

Förskolans utvecklingsplan och IT-plan kommer 
att vara de planer vars innehåll kommer ha en hög 
prioritet under de närmaste åren. Under 2016 kommer 
arbete att fortsätta kring barns språk, att ge alla barn i 
Eda en likvärdig förskoletid samt att på ett bra sätt ta 
emot de barn med utländsk härkomst som kommer till 
verksamheterna. 

Den fortbildning som genomförs kommer också att 
anknyta till ovan nämnda planer, under våren blir ”till-
gänglig utbildning”, tema för fortbildningen. 

Det finns stora behov av särskilt stöd till barn i för-
skolan. Det handlar dels om alla de barn med utländsk 
härkomst som kommit till kommunen och som 
förväntas komma de närmaste åren, men det handlar 
även om ett antal barn som behöver extra stöd för sin 
utveckling, vilket skollagen tydligt föreskriver att för-
skolan ska ge. Det behövs mer resurser till förskolan 
för att sätta in stöd i tidiga åldrar. 

Grundskolan inklusive förskoleklass, sär-
skola och fritidshem: 
Den största utmaningen som grundskolan i Eda har är 
att klara skollagens krav på behöriga lärare, från1 juli 
2015 ska alla lärare ha behörighet för det ämne och 
den årskurs man undervisar i. Det är även en utma-
ning att kunna erbjuda attraktiva tjänster när det gäller 
sysselsättningsgrad, tillgång till kollegor m.m. Det 
saknas redan nu lärare i slöjd, hemkunskap, moderna 
språk, matematik och naturorienterande ämnen. 
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Den utvecklingsplan som tagits fram för grundsko-
lorna i Eda sträcker sig minst ytterligare 3 år framåt 
i tiden och det är viktigt att skolan får behålla detta 
fokus under åren som kommer, allt för att öka mål-
uppfyllelsen hos eleverna. Planen innebär ett antal 
åtaganden som man nu måste följa upp och försäkra 
sig om, kommer att realiseras vid skolorna. Planen 
innebär vidare att rektorerna måste delta mer i verk-
samheten för att kunna fungera som pedagogiska 
ledare. För att detta ska lyckas krävs en förändring 
av deras arbetssituation så att de kan prioritera det 
pedagogiska ledarskapet. De behöver, tillsammans 
med lärarna, jobba med utveckling av undervisningen, 
just nu med fokus på språkutvecklande arbetssätt, 
läsförståelse och läsundervisning, samt ledarskap. Det 
är alltså en stor utmaning att ge rektorerna tid för sitt 
huvudsakliga uppdrag, att vara pedagogiska ledare för 
sina skolor. Det framkommer i många utredningar och 
forskningsrapporter att rektors pedagogiska ledarskap 
har stor betydelse för att elevernas måluppfyllelse, 
som kommunen har som mål, ska öka. I de arbetsmil-
jöundersökningar som genomförts under 2014 och 
2015 kan man tydligt se att rektorernas arbetssituation 
är ohållbar, risken för ökad ohälsa är mycket stor, man 
upplever stress och otillräcklighet, arbetsuppgifterna 
ökar och får till följd att arbetsdagarna blir alltför
långa. Åtgärder mot denna utveckling prioriteras 
genom att en intendent anställs för att avlasta rektorer 
i grundskolan och gymnasiet. 

Det finns farhågor för att grundskolans resurser till 
elever i behov av särskilt stöd inte kommer att vara 
tillräckliga då antalet elever med sådana behov är 
högt. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som 
möjligt. Vid den granskning som KPMG genomförde 
under 2014 framkom visserligen att skolan i Eda 
arbetar på ett bra sätt med särskilt stöd, men att en 
förskjutning av när stödet sätts in behöver ske. All 
forskning visar att om resurser och stöd sätts in tidigt 
så stävjer man att problemen ökar med elevernas ålder. 

Det finns även elever i behov av särskilt stöd, bero-
ende på medicinska orsaker. Om de medicinska 
behoven inte tillgodoses blir elevens undervisning inte 
möjlig att genomföra. Skolan ser en ökning av svår-
hanterlig diabetes som kräver en extra vuxen per elev. 

Alla skolor i kommunen, behöver en ökad tillgäng-
lighet till digitala verktyg i undervisningen. Detta är 
nödvändigt för att eleverna ska kunna få möjlighet att 
träna de förmågor som krävs enligt Lgr 11. Skolan är 
i fortsatt skriande behov av att även förnya delar av 
äldre digitala verktyg, då de är på väg att sluta fung-
era. 

Det finns även alltfler elever med annat modersmål 
än svenska och de behöver dels modersmålsstöd samt 
studiehandledning på modersmålet och dels undervis-
ning i svenska som andraspråk. Genom att man från 
januari 2016 sjösätter en ny organisation gällande för-
beredelseklass där Gärdesskolan kommer att att arbeta 
med åk 3-6 och Gunnarsbyskolan med åk 7-9 är 
tanken att skolan kommer att kunna följa Skolverkets 
nya riktlinjer. En nyanländ elev ska kartläggas inom 
två månader och få en klasstillhörighet varpå man så 
snabbt som möjligt ska se till att en ökad integration 
sker i elevens ordinarie klass. Detta betyder i prakti-
ken att det ställs högre krav på mottagande pedagoger 
i ordinarie klass och förmodat även i många fall ett 
utökat stödbehov initialt då eleverna ska integreras. 
Fler och fler kommer till skolan i Eda utan att kunna 
någon svenska alls. Ser skolan hela eleven eller ser 
man enbart språksvårigheter när det gäller elever 
från annat land? Bildning behöver säkerställa att alla 
elever, som har rätt till undervisning i svenska som 
andraspråk, modersmålsundervisning, samt studie-
handledning på modersmålet, får det. 
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De elevprognoser som tagits fram nyligen pekar på ett 
ökat antal elever främst vid Gärdesskolan och Hier-
neskolan de närmaste åren. Detta medför att förvalt-
ningen behöver se över skollokalerna och planera för 
utbyggnad av dessa skolor. Ett alternativ som också 
bereds är att flytta åk 6 vid Gärdesskolan till Hierne-
skolan, på så sätt skulle alla grundskolor organiseras 
lika, med förskoleklass – åk 5 vid Adolfsfors skola 
och Gärdesskolan samt förskoleklass – åk 9 vid 
Hierneskolan och Gunnarsbyskolan. På grund av det 
ökade elevantalet i lägre årskurser kommer Gunnars-
byskolan att bli treparallellig vissa år och därför kan 
skolan inte längre härbärgera någon förskoleavdelning. 
Fritidshemmen kommer att arbeta med mer styrda 
aktiviteter, ett tydligare erbjudande till eleverna. Det 
råder stor brist på fritidspedagoger i landet och i Eda, 
detta skulle på sikt kunna innebära kvalitetsförsäm-
ringar inom verksamheten. Flera fritidshem kommer 
också att få ett ökat antal barn eftersom elevkullarna i 
aktuella åldrar växer de närmaste åren. 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan, 
elevhemmet, vuxenutbildningen samt SFI: 
Det som är aktuellt för gymnasiet är politikens beslut 
om gymnasieskolans framtid (de nationella program-
men), vilket har stor betydelse för hur man ska planera 
organisationen i fortsättningen. Det finns även många 
funderingar hos personalen kring dessa frågor, vilket 
blir naturligt, men som också tar mycket energi för 
alla inblandade. 

Organisationen kring Språkintroduktionsprogrammet 
är fortsatt under uppbyggnad, det kommer nya elever 
i jämn ström och Skolverkets kartläggningsmaterial 
används. 

Framtida organisation runt vuxenutbildningen är en 
viktig punkt på gymnasieskolans agenda. Där behövs 
en lärplattform för undervisningen och detta bör ses 

över tillsammans med IT-avdelningen. Det finns också 
stora behov av läsplattor/datorer för vuxenutbild-
ningen för att det ska bli en bra undervisning för varje 
individ. Eftersom det från staten går ut påbud om att 
alla ska ha rätt att utbilda sig genom hela livet, behö-
ver Edas vuxenutbildning utökas och utvecklas. 
Gymnasiesärskolan kommer att avvecklas efter läsåret 
2015/16, det kommer att vara två elever som kommer 
att fortsätta sin utbildning på gymnasiesärskolan i 
Arvika, resterande elever tar studenten. 

SFI är en verksamhet som växer och i framtiden kom-
mer eleverna att kunna läsa utifrån tre spår. 

Om elevantalet fortsätter att öka på vuxenutbildningen 
kan det finnas en risk att verksamheterna totalt sett 
blir trångbodda. Ett annat dilemma är att rekrytera 
behöriga lärare till alla olika utbildningar. 

Musikskolan: 
En satsning på att erbjuda fler elever möjlighet att 
delta i musikskolans undervisning fortsätter även detta 
år. Detta kan bland annat ske i projekt där elever i de 
yngre åldrarna får prova att spela i grupp. Den oro 
som finns handlar om kostnaden för att delta i musik-
skolans verksamhet, det finns vårdnadshavare som 
inte har råd att låta barnen delta i verksamheten. 

Investeringsredovisning 
Inom Bildning har investeringsmedel under året 
använts till iordningsställande av en ny förskoleavdel-
ning vid Droppen (Hammar). Även en del inventarier 
har köpts in samt uppförande av ett uteförråd vid Gär-
desskolan. Inom digitalteknik har SmartBoards köpts 
in och det pågår ett strategiskt arbete för att använda 
resurserna där de gör mest nytta. 

SFI 
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Verksamhetsområde 
Vård och stöd 

Årets verksamhet 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning 
och utveckling av verksamheten vård och stöd som 
består av följande huvudgrupper: 
� Individ och familjeomsorg (IFO) - försörjnings-

stöd, stöd till barn och unga samt vuxna missbru-
kare, öppenvårdsmottagning och familjerätt. 

� Myndighetsenhet - fattar beslut om insatser enligt 
styrande lagar som SoL och LSS för äldre och per-
soner med funktionsnedsättning. 

� Vård och omsorg - särskilt boende, hemtjänst, 
kommunal hälso- och sjukvård, korttidsvård, reha-
bilitering och bostadsanpassning. 

� Stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS)/socialpsykiatri - gruppbostäder, servicebo-
stad, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsa-
gare, kontaktpersoner, korttidsvistelse, elevhem i 
annan kommun och boendestöd. 

Centralt 
fanns vakanser i chefsgruppen även detta år. Det 
påverkade om och med vilken fart utvecklingsarbe-
ten kunde fortgå. Organisationsförändringen med 
att slå samman IFO, LSS och socialpsykiatri till ett 

gemensamt område med en områdeschef visade inte 
på förväntade effekter. Området blev för stort. Därför 
planerades en ny organisation med mindre områden 
som fullföljdes helt vid årsskiftet 2015/2016. 

Verksamhetens administratörer samlades under hösten 
2015 i en enhet för administrativa uppdrag till hela 
verksamhetsområdet. Medarbetarna behöll sina nuva-
rande arbetsplatser ute i organisationen och därmed 
närheten till kärnverksamheten. Med en gemensam 
chef och egna arbetsplatsträffar i gruppen fanns 
större möjlighet att säkerställa kvaliteten och proces-
ser. Bättre samhörighet och samverkansmöjligheter i 
gruppen förväntas på sikt att ge minskad sårbarhet vid 
frånvaro. 

Alla medarbetare inom Vård och stöd var med på 
en halvdags utbildning under mars 2015 som start/ 
fortsättning på delaktighet i verksamhetsutveckling. 
Gemensamt arbetades det fram förslag på Vision 2018 
utifrån temat ”Detta vill vi utveckla för att nå vår 
vision 2018 och ”Detta vill vi bibehålla för att nå vår 
vision 2018”. Utvecklingsarbetet forsatte sedan ute på 
respektive enhet. 

Älvgården 
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Ett utvecklingsområde som sedan lång tid planerats 
startade hösten 2015, databaserad dokumentation för 
baspersonal både inom vård och omsorg samt inom 
LSS. Effekterna av utvecklingen förväntas bland annat 
leda till nya arbetssätt och ökad tillgänglighet till 
information. 

I verksamheten genomfördes bland annat nedanstå-
ende kompetensutveckling finansierat genom statliga 
prestationsersättningar: 
� Föreläsning i fallprevention för all baspersonal och 

specialistpersonal. 
� Utbildning och handledning i social dokumentation 

för all baspersonal, fördelat på två tillfällen. 
� Föreläsning för sjuksköterskor i läkemedel vid två 

tillfällen. 
� En dags föreläsning i nutrition för kostombuden på 

enheterna. 

Uppföljningsinstrumentet gav möjlighet att följa 
utveckling, se trender och därmed ökad egenkontroll. 
Fokus på förbättringsområden under 2015 var: 
� lägre sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro 
� hantera arbetsmiljö och verksamhetsproblem på två 

enheter 
� att arbeta efter gemensamma processer, framtagan-

de av skriftliga riktlinjer och rutiner 
� förbättrad samverkan internt och externt 
� utveckling av organisationen inom hemtjänsten. 

Tillsyn och granskningar genomfördes av Inspektion 
för Vård och Omsorg (IVO) på flera av verksamhetens 
enheter. Fyra ärenden avslutades efter att verksamhe-
ten presenterat handlingsplan och verkställt åtgärder 
där IVO haft påpekanden, i två ärenden väntas beslut. 

Individ och familjeomsorgen/myndighetsen-
heten 
Under 2015 arbetade myndighetsenheten med att 
tydliggöra verksamhetens uppdrag, tog fram riktlin-
jer och rutiner, utvecklade samverkansformer internt 
och externt. Aktuella samverkansparter internt var 
AME och Bildning. Nya mötesforum och handlings-
planer skapades för att ytterligare förbättra samver-
kan. Externa samverkansparter var Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling samt olika enheter inom Lands-
tinget. 

Medarbetarna arbetade under stor press dels p.g.a. 
personalomsättning och dels beroende på ärende-
mängden. Detta innebar att det var problem att hålla 
de lagstadgade handläggningstiderna. Det var peri-
odvis underbemannat då det fanns svårigheter att få 
behöriga ökande till tjänsterna. För ökade möjligheter 
att klara handläggningstiderna så anlitades konsulter 
för handläggning av barnavårdsutredningar och famil-
jerätt. Mottagningen av ensamkommande barn ökade 

och därmed utredningarna och uppföljningar för hand-
läggande socialsekreterare. Alla enheter hade extern 
processhandledning för medarbetarna. Handledning 
samt utbildningar/kompetensutveckling genomföres 
enligt nedanstående delvis finansierat genom statliga 
prestationsersättningar: 
� Leda stödgruppsverksamhet, Öppenvårdsteamet 
� BBIC, fyra socialsekreterare i barn och ungdoms-

enheten 
� Analys i barnavårdsutredningar, en socialsekrete-

rare 
� Sience of saftey, fyra socialsekreterare 
� 12 stegs programmet, en socialsekreterare 

Försörjningsstöd: Antal ärende ökade och ärende 
arten har förändrats under 2015. I genomsnitt var det 
127 ärende per månad. De grupper som hade ett ökat 
behov av försörjningsstöd var ungdomar som sak-
nade försörjning och bostad samt personer med annan 
härkomst. Enskilda med psykisk ohälsa och beroende-
problematik ökade också. Samverkan bedrevs för att 
skapa möjlighet till egen försörjning. 

Barn och familj: Antal placerade barn på institution 
och i familjehem minskade under året tack vare utbu-
det av egna öppenvårdsinsatser. Antal anmälningar av 
barn och unga som riskerade att fara illa var fortsatt 
högt i genomsnitt 18 per månad. 

Öppenvårdsteam: De startade sin verksamhet i januari 
2014 och har idag kontakt med 74 barn/ungdomar/ 
familjer. Kommuninnevånaren kom i kontakt med 
dem genom ”öppen dörr” eller genom beslutad insats 
från socialsekreterare. Verksamheten var en viktig del 
i Eda kommuns ”hemmaplanslösningar” med tidiga
insatser och mål för färre institutionsplaceringar. Öns-
kad effekt uppnåddes 2015 med färre institutions- och 
familjehemsplaceringar. 

Myndighetsenheten för biståndshandlägg-
ning 
Enheten startade förberedelsearbetet med att även 
biståndsbedöma insatser i särskilda boende. Reger-
ingen förväntas att år 2016 i någon form förtydliga 
kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. 
Den enskildes förutsättningar och behov ska styra och 
kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som 
behövs. Denna förändring har syftet att behovsan-
passa bemanningen på de särskilda boendena i större 
utsträckning. 

Vård och omsorg 
Hemtjänst: Planerarenheten upplevde ett hårt tryck, 
både arbetsmässigt genom oväntat stort behov av 
korttidsbemanning och genom krav från de olika 
hemtjänstgrupperna. Förväntade positiva effekter bl.a. 
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effektiv planering med bra kontinuitet dröjde där-
för. Utredningen för att se konsekvenser av att skilja 
service- och omvårdnadsinsatserna slutfördes 2015. 
Arbetet med tydliga biståndsbeslut och genomförande-
planer som bygger på biståndsbesluten fortsatte 2015. 
Fler multisjuka vårdtagare med behov av avancerad 
omvårdnad främst inom ordinärt boende ökade mar-
kant under året. Verksamheten hade hög vårdtyngd i 
förhållande till personalresurserna därför var förstärk-
ning av bemanningen nödvändig för att kunna verk-
ställa beviljade insatser. 

Hög sjukfrånvaro var ett problem som tillsammans 
med andra orsaker till ledigheter skapade brist på 
vikarier. Riktade åtgärder gjordes för att rekrytera fler 
timvikarier. 

Åtgärden med ryggskola för alla medarbetare inom 
hemtjänsten, för att sänka och förebygga sjukfrån-
varon, slutfördes i januari 2015. Medarbetarna i ett 
område med arbetsmiljöproblem fick extern handled-
ning med fokus på uppdraget ”vem är jag till för”. 
Previa gav handledning/utbildning i ämnet kränkande 
särbehandling/mobbing. Resultat av åtgärderna bör-
jade synas men det gick långsamt framåt. 

Särskilt boende: Förstärkning av personal behövdes 
i perioder, då personaltätheten var låg, för att säker-
ställa tryggheten hos andra boende och personalens 
arbetsmiljö. På ett av kommunens särskilda boende 
var vårdbehovet hos de boende mycket stort, merpar-
ten av vårdtagarna var i behov av dubbelbemanning 
då förflyttning sker med lyft. Hög sjukfrånvaro och 
periodvis problem med tillgång på vikarier fanns. 
Medarbetarna på demensboendena arbetade aktivt 
för att sysselsätta brukarna efter deras förmåga och 
utifrån kvarvarande funktioner. I slutet av året pro-
jektanställdes en aktivitetsledare som ska planera för 
meningsfulla och berikande aktiviteter för brukare 
inom äldreomsorgen i Eda kommun. Aktiviteterna 
ska genomföras tillsammans med ordinarie personal 
och vara en katalysator för integrerade aktiviteter i 
reguljär verksamhet. Samverkan med föreningar som 
arbetar med målgruppen ska främjas. Detta förvän-
tas medföra positiva effekter år 2016. Det var full 
beläggning under hela året. Vid tre tillfällen under året 
kunde plats inte erbjudas inom lagstadgad väntetid 
(tre månader). Detta rapporterades till IVO. De som 
väntade på att ett beslut om boende skulle verkställas 
fick korttidsplats under tiden. Verksamheten avslutade 
under året en placering utanför kommunen av vårdta-
gare med komplicerad demensproblematik. Medarbe-
tarna vid demensenheten erhöll specifik utbildning i 
demensvård för att kunna erbjuda god vård på hem-
maplan. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering/ 
hjälpmedel: Svårigheter med att rekrytera sjukskö-
terskor med specialkompetens innebar omfördelning 
av uppdrag för att tillgodose behovet av sjuksköterska 
riktat mot socialpsykiatri och LSS. Uppdraget som 
demenssjuksköterska var under året vakant. Detta 
innebar brist på utveckling inom demensvården. En 
markant ökning av palliativ vård medförde behov av
stora och snabba hjälpmedelsinsatser. Ökat samarbete 
med Arvika kommun där man lånade hjälpmedel av 
varandra bidrog till att begränsa kostnader för hjälp-
medel. Personer med psykisk ohälsa och behov av 
hjälpmedel ökade vilket medförde ökad efterfrågan av 
kognitiva hjälpmedel. De vanligaste bostadsanpass-
ningsåtgärderna var trösklar, stödhandtag, duschplat-
ser och tillgänglighet vid entréer. De mer omfattande 
anpassningarna gjordes i småhus. 

Korttidsplatser: Beläggningen var oförutsägbar då 
den varierade mycket. Plats erbjöds de som väntade 
på annat boende, främst demensboende, vilket var en 
nödlösning. Detta ställde krav på personalförstärk-
ningar periodvis. 

LSS/Socialpsykiatri 
Projektet Edareturen för återbruk av saker startades 
under året i samarbete mellan Arvika-Eda Samord-
ningsförbund och Eda kommun. Syftet med projektet 
var att ge personer som har rätt till daglig sysselsätt-
ning via LSS, aktivitetsersättning, är inskrivna hos 
socialpsykiatrin eller har försörjningsstöd, möjlighet 
till individuellt anpassade arbetsförberedande insatser. 
Målet var egen försörjning efter deltagande med insat-
ser av stärkande natur i en trygg miljö. IPS-modellen 
(Individual Plancement and Support) användes som 
metod. Edareturen arbetade med personer som remit-
terades från alla medlemmar i samordningsförbundet, 
och utvecklade samarbetet kring individen mellan alla 
medverkande myndigheter/vårdgivare, vårdcentraler, 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommuner. 

LSS: Under 2015 fortsatte ett omfattande förändrings 
och utvecklingsarbete. Detta innebar att all basperso-
nal fick utbildning i tydliggörande pedagogik, hand-
ledning i metodarbete och i att upprätta genomföran-
deplaner. Syfte med satsningen var att den enskilde på 
ett rättssäkert sätt skulle få sina behov tillgodosedda 
och att personalresurserna användes på ett effektivt 
sätt. 

Gruppledarna fortsatte sitt uppdrag under 2015 som 
ett led i att underlätta kommunikationen mellan områ-
deschef och medarbetarna, då enhetschefsuppdraget 
under stora delar av året var vakant. Detta visade sig 
ha en positiv inverkan på kommunikationen internt då 
även den förbättrades. Kompetenskraven för medarbe-
tare inom verksamheten höjdes och titulatur ändrades. 
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Vilket i ett långsiktigt perspektiv innebär att verksam-
heten har medarbetare med rätt utbildning, erfarenhet 
och kompetens. En ny organisationen inom LSS, med 
mindre områden och två områdeschefer, planerades 
och fullföljdes helt vid årsskiftet 2015/2016. För att 
komma tillrätta med arbetsmiljöproblem och behov av 
utveckling inom ett gruppboende anställdes en utveck-
lingsledare fr.o.m september och ett år framöver. 
Arbetet utgick från en tydlig uppdragsbeskrivning och 
en utvecklingsplan för gruppboendet upprättades. 

Socialpsykiatri: Eda kommun har för tredje året i rad 
fått ta del av prestationsmedel från Socialstyrelsen för 
Priosatsning ”Psykisk ohälsa”. Medlen användes till 
kompetensutveckling av medarbetarna. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsmål 
Den enskilde ska känna sig trygg i sina kontakter med 
Vård och stöd. Kontakten ska kännetecknas av tyd-
lighet, respekt och tillit. Verksamheten ska verka för 
kontinuitet, tillgänglighet och hög rättssäkerhet. Vårt 
kunskapsbaserade arbete bygger på en omvärldsbe-
vakning, helhetssyn och förebyggande arbete. Verk-
samheten ska verka för god kvalitet. Den enskilde 
ska ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin 
dagliga livsföring. Verksamheten ska tillhandahålla 
aktuell och lättillgänglig information samt skapa för-
utsättningar för mötesplatser. Kommunens hälso- och 
sjukvård ska vara av god kvalitet och med god hygie-
nisk standard samt tillgodose den enskildes behov av 

trygghet i vård och behandling. En god patientsäker-
het ska finnas. En säker hantering av hjälpmedel ska 
finnas. 

Region Värmland driver projektet ”Nya perspektiv” 
där Landstinget och länets samtliga kommuner deltar. 
Fyra fokusområden har pekats ut där gemensamma 
målsättningar antagits. Områdena är ”Den sårbara 
familjen”, ”Riskbruk och riskbeteende”, ” Psykisk
hälsa” och ”Äldres hälsa”. Målsättningarna gäller för 
Eda kommun som för Värmland i övrigt. 

Bra boendemöjligheter 
Verksamhetsmål 
� Skapa en trygg och bra boendemiljö för kommu-

nens äldre och funktionshindrade. 
� Beslut om särskilt boende ska verkställas inom 3 

månader (ingen i kö > 90 dagar). 
� Önskemål om parboende i särskilt boende skall 

tillgodoses. 
� Brukare inom särskilt boende och LSS skall upp-

leva en god boendestandard. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Uppföljning genomfördes varje månad avseende 

väntetider och behovet av boendeplatser. 
� Brukarundersökning genomfördes 1 gång/år angå-

ende nöjdhet med boendemiljöer. 
� Resultat avseende boendemiljö i nationella under-

sökningar följdes. 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Mål 2015 Plan 2016 
Antal helt nöjda brukare inom 
Särskilt boende % 81 85 90 
Gruppboende LSS % 85 85 85 
Antal genomförda förbättrande boendeåtgärder inom 
Särskilt boende st 2 20 20 
Gruppboende LSS st 1 20 20 
Antal ej verkställda beslut (kö) 0 
Särskilt boende st 3 (14) 0 0 
Parboende 0 0 0 
Gruppboende LSS st 0 0 0 

Det var under året hög omsättning inom särskiltKommentarer kring måluppfyllelsen 
boende. I slutet av året var kön 14 st.� Bedömer att målen delvis uppfylldes. 

� Behov fanns av en långsiktig planering för boende� Genomförda boendeförbättringar var förmodligen 
till alla kategorier inom vård och stöd. Utifrån kom-underrapporterade. 
munens befolkningsstruktur förväntas det att beho-� Beslut om boende verkställdes inom 3 månader 
vet av platser ökar framförallt inom äldreomsorgen. förutom vid tre tillfällen där väntetiden blev längre. 
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Goda kommunikationer 
Verksamhetsmål 
� Äldre och funktionshindrade skall med tillgängliga 

förbindelser och kommunens fordon ta sig till och 
från arbete/daglig verksamhet och fritidsaktiviteter 
inom kommunen. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Via trafikhuvudmannen Värmlandstrafik AB sam-

ordnades behovsprövad länsfärdtjänst och riksfärd-
tjänst för invånare med funktionshinder, för arbete 
och fritid. 

� Vid behov samordnades resor med taxi till behovs-
prövade dagverksamheter och annan gruppverk-
samhet. 

� Inom gruppboende LSS gavs möjlighet till resor 
med verksamhetens bussar. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att målen uppfylldes vad det gäller 
behov av färdtjänst för fritids- och arbetsresor samt 
resor till dagverksamhet. Behov av bättre allmänna 
kommunikationer fanns, för att underlätta för invånare 
att besöka sina anhöriga på boenden samt uträtta ären-
den i tätorterna, bland annat på apoteket. Ur arbetsmil-
jöperspektiv fanns även behov av att bärhjälp tillhan-
dahålls av transportleverantören när det krävs för en 
säker förflyttning. Det verkades för att behovet ska 
tillgodoses i kommande avtal. 

Upplevelser 
Verksamhetsmål 
� Erbjuda ett berikande kultur- och fritidsutbud för 

kommunens äldre och funktionshindrade. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Genom avtal med Röda Korset samordnades akti-

viteter som sång, musik, bingo, hantverk, målning 
och högläsning, för daglediga och äldre vid ”Träff-
punkten” i kommunens tre tätorter. 

� Länsdanser för funktionshindrade anordnades i 
samarbete med övriga kommuner. 

� Inom gruppboende LSS gavs möjlighet att tillsam-
mans med personal delta i olika typer av fritidsakti-
viteter ur det ordinarie samhällsutbudet. 

� Alla i LSS-boende erbjöds minst en egen aktivitet/ 
vecka utanför bostaden. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Mål 
2015 

Plan 
2016 

Träffpunkten, antal 
deltagare genomsnitt/ 
månad 

st 104 85 90 

Alla genomför-
andeplaner inom 
LSS, skall beskriva 
behov av aktivitet på 
fritiden 

st 16 22 22 

Antal genomsnitt 
egna aktiviteter/ 
vecka/brukare inom 
LSS 

st 1* 1 1 

*= Genomsnitt för 8 brukare 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att målet uppfylldes. 

Offentlig service 
Vård och stöd ska ge behovsrelaterad offentlig service 
till kommunens innevånare samt de som vistas här då 
lagstiftningen föreskriver detta. God planering krävs 
för att verkställa beslutade insatser och följa föränd-
ring av volymer i verksamheten. 

Verksamhetsmål för vård enligt HSL (Hälso- 
och sjukvårdslagen) 
� 100 % följsamhet till gällande hygienrutiner. 
� Säker läkemedelshantering, 100 % följsamhet till 

rutiner. 
� Säker hantering av hjälpmedel, 100 % följsamhet 

till rutiner. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Följde beviljade och verkställda insatser varje 

månad. 
� Alla brukare skulle ha en hälsoplan för HSL-insat-

serna. 
� Seniorträning anordnades under ledning av rehabili-

teringspersonal. 
� Följde upp följsamhet till hygienrutiner genom 

självskattning varje månad, minst 10 st/enhet. 
� Genomgång och uppdatering av hygienrutiner gjor-

des minst 1 gång/år. 
� Granskning följsamhet av läkemedelsrutiner 

gjordes en gång per år inom äldreomsorg, LSS och 
socialpsykiatri. Handlingsplan med åtgärder för 
eventuella brister upprättades och genomfördes. 

� Uppföljning gjordes av avvikelser på allvarliga 
brister i läkemedelshantering. 

� Uppföljning gjordes av avvikelser på allvarliga 
brister i hantering av hjälpmedel. 
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 Indikatorer Enhet Utfall 2015 Mål 2015 Plan 2016 
Seniorträning, genomsnitt/månad st 50 25 20 
HSL insatser beviljade, genomsnitt tim – – – 
Hygienmätning personal följsamhet på 
- särskilt boende och korttidsboende % 99 100 100 
- hemtjänst % 89 100 100 
- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS % 100 100 100 
Avvikelse på brister i läkemedels-hantering (varav 
risk för vårdskada) 
- särskilt boende st 27 (10) 20 (0) 20 (0) 
- hemtjänst st 52 (4) 20 (0) 20 (0) 
- korttidsvård st 8 (4) 20 (0) 20 (0) 
- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS st 0 (0) 10 (0) 10 (0) 
- inom socialpsykiatrin st 1 (0) 10 (0) 10 (0) 
Avvikelse på  brister i hantering hjälpmedel 
(varav risk för vårdskada) 

st 12 (2) 5 (0) 5 (0) 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att del av målen för 2015 uppfyll-
des och ska bibehållas/förbättras 2016. Personalens 
följsamhet avseende hygienrutiner måste förbättras 
genom mer fortbildning. 

Verksamhetsmål för omsorg enligt SoL (soci-
altjänstlagen) 
� Alla brukare ska ha en genomförandeplan. 
� Alla genomförandeplaner skall följas upp/uppdate-

ras minst var tredje månad. 
� Insatserna ska utgå från ett rehabiliterande förhåll-

ningssätt. 
� Biståndsbeslut ska följas upp/uppdateras varje 

halvår. 
� Alla nationella riktlinjer för demensvård ska följas. 
� Förbyggande verksamhet ska finnas för särskilda 

fokusgrupper. 
� Nöjda brukare inom hemtjänsten. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Följde beviljade och verkställda insatser varje 

månad. 
� Följde antalet brukare med genomförandeplaner, 

samt kvaliteten på dessa. 
� Kvalitetssäkrade att genomförandeplanerna utgick 

från ett rehabiliterande förhållningssätt. 
� Ökade samarbetet med Landstinget i Värmland för 

att utveckla demensvården. 
� Planerade och skapade aktiviteter för brukare med 

demensdiagnos. 
� Identifierade vilka fokusgrupper som finns med 

behov av informationsträffar och uppsökande verk-
samhet. 

� Uppsökande verksamhet och informationsträffar för 
identifierade och prioriterade fokusgrupper. 

� Utvärdering av förändring av hemtjänsten som 
genomfördes 2014. 

� Brukarundersökning angående nöjdhet med hem-
tjänsten genomfördes 1 gång/år. 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Mål 2015 Plan 2016 
Hemtjänst 
Antal vårdtagare, genomsnitt st 199 220 205 
SoL insatser beviljade genomsnitt tim 8 254 – – 
SoL + HSL insatser utförda genomsnitt* tim 9 463 – – 
Antal helt nöjda brukare inom hemtjänst % 91 90 90 
Korttidsvård Åmotfors 
Beläggning antal platser, genomsnitt % 91 90 90 
Antal dygn med betalningsansvar till LIV st 17 5 5 

*= Ingår vårdtagartid, restid, kringtid, larmtid, avvikande besök m.m. 
*= Ingår delegerad hemsjukvård (kan ej separeras i nuläget) 
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Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att målen delvis uppfylldes och 
kommuninvånarna fick en god behovsrelaterad vård. 
Antal vårdtagare och timmar inom hemtjänsten ökade. 
I uppgifterna ingår delegerad hälso- och sjukvård. 
Flera svårt sjuka vårdtagare med många hjälptimmar 
per dygn d.v.s. omfattande ärenden ökade mer än 
antalet brukare. Antal dygn med betalningsansvar till 
landstinget ökade p.g.a. periodvis hög beläggning på 
korttidsvården. 

Verksamhetsmål för individ- och familjeom-
sorg 
� Fortsätta etablerat samarbete både inom olika intra 

kommunala verksamheter och med andra kommu-
ner. 

� Utföra alla utredningar med hög kvalitet inom rätt 
tidsramar. 

� Erbjuda alla lagstadgade tjänster antingen i egen 
regi eller i samarbete med andra kommuner/aktörer. 

� Aktivt samarbete med andra aktörer för att minska 
försörjningsstödet. 

� Att ha hemmaplanslösningar för bedömda behov, 
placeringar görs undantagsvis. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Följde antal hushåll med försörjningsstöd. 
� Följde hur många personer som hade sysselsättning 

via AME. 
� Följde hur många personer som gick ut i egen för-

sörjning efter AME. 
� Följde antal utredningar barn&unga som utfördes i 

rätt tid. 
� Följde antal placeringar av barn. 
� Utvärderade aktivt omfattningen av olika insatser 

där andra kommuner/aktörer var involverade. 
� Deltog i olika samverkansforum. 
� Tog initiativ till nya samverkansforum när behov 

fanns. 

Indikatorer Enhet Utfall 2015 Mål 2015 Plan 2016 
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt st 127 90 100 
Antal nybesök till försörjningsstöd st 176 170 170 
Antal anmälningar barn &unga st 214 225 225 
Antal utredningar barn &unga (inom 4 månader) st 67 (55) 75 (75) 75 (75) 
Antal barn i familjehem, st 21 20 20 
Antal barn i institutionsvård, HVB st 3 4 3 
Antal personer med aktiva insatser av öppenvårdsteamet, 
genomsnitt 

st 74 50 60 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att kommuninvånarna fick en god 
behovsrelaterad service. Antal placeringar i institu-
tionsvård HVB och familjehem minskade successivt
under året. Öppenvårdsteamet för uppsökande och 
stödjande insatser till ungdomar och deras familjer 
bidrog till minskade och kortare placeringar. Antal 
utredningar minskade något, men dessa var mer 
komplicerade och omfattande än tidigare vilket var 
tidskrävande. 12 utredningar färdigställdes inte inom 
lagstadgade fyra månader. Antal hushåll och utbetalat 
försörjningsstöd ökade under året, främst bland unga 
vuxna, människor med funktionshinder, medelålders 
utanför arbetsmarknaden och av annan härkomst. 

Verksamhetsmål för insatser enligt LSS och 
socialpsykiatri 
� Öka rättssäkerheten för brukarna. 
� Alla brukare ska ha en genomförandeplan. 
� Alla genomförandeplaner ska följas upp/uppdateras 

var tredje månad. 
� Biståndsbeslut ska vara tidsbegränsade och följas 

upp/omprövas varje år. 



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

72 

� Daglig verksamhet utifrån brukarens förutsättningar. 
� God samverkan mellan Landstinget i Värmland och 

socialpsykiatri i Eda. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Samarbetade med aktörer som psykiatrin och 

vuxenhabiliteringen inom Landstinget i Värmland 
samt individ och familjeomsorgen för brukarens 
bästa. 

� Utbildning ökade medarbetarnas kunskap i social 
dokumentation och samordnad individuell plan 
(SIP). 

� Följde antalet brukare med genomförandeplaner 
som var korrekt uppdaterade. 

� Utvecklade daglig verksamhet utifrån gällande 
behov. 

� Alla brukare inom socialpsykiatrin fick vid behov 
en samordnad individuell plan (SIP) upprättad. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Mål 
2015 

Plan 
2016 

Antal brukare med 
genomförandeplan 
inom LSS 

% 100 100 100 

Antal brukare i daglig 
verksamhet 

st 30 22 30 

Antal upprättade SIP 
inom socialpsykiatri 

st 7 10 10 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att målen för 2015 uppfylldes och 
ska förbättras ytterligare 2016, bland annat genom 
metodhandledning, tydligare beslut och genomföran-
deplaner som regelbundet följs upp. Antal brukare i 
daglig verksamhet ökade och behov fanns av annan 
sysselsättning/andra aktiviteter. Daglig verksamhet 
var för första gången öppen hela sommaren för att 
erbjuda kontinuitet. Under året öppnades Edareturen. 

Medarbetarrelaterade mål 

All personal ska: 
� Ha god kunskap om verksamhetens värdegrund. 
� Ha adekvat utbildning med möjlighet till kompe-

tensutveckling. 
� Aktivt delta i utvecklingen av verksamheten. 
� Aktivt arbeta för en bra arbetsmiljö. 

Inom vård och stöd ska: 
� Sjukfrånvaron vara < 6 % senast 2017. 
� Frisknärvaron vara > 65 % 2017. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Arbetade med värdegrundsfrågor på varje enhets 

APT/planeringsdag. 
� Följde upp rapporterade tillbud och arbetsskador. 
� Planeringsdag genomfördes för medarbetarna en 

gång per år. 
� Följde störningar/problem och förbättringsförslag 

kom från medarbetarna. 
� Följde handlingsplan från maj 2014 med förbyg-

gande och stödjande åtgärder för att minska sjukta-
len och öka frisknärvaron. 

� Följde sjukfrånvaron varje månad. 
� Följde frisknärvaron varje kvartal. 
� Handledning där behov fanns. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Mål 
2015 

Plan 
2016 

Sjukfrånvaro % 8,54 7 6 
- varav korttidsfrånvaro 
(minst 3 tillfällen/6 
mån) antal medarbe-
tare 

st 25 5 10 

- varav långtidsfrånva-
ro(> 180 dagar) antal 
medarbetare 

st 12 – 7 

Frisknärvaro (ingen 
sjukfrånvaro 6 mån) 

% 60 63 63 

Antal rapporterade 
tillbud/arbetsskador 

st 59/18 40/0 40/0 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Bedömningen är att målen för år 2015 inte uppfylldes. 
För en del medarbetare var det en ansträngd arbetssi-
tuation p.g.a. vikariebrist som genererade arbetsmiljö-
problem, stress och övertid. 

Sammantaget bedöms att verksamheten vård och stöd 
under året erbjöd medborgare, kunder och brukare en 
god socialtjänst inom alla delområden genom resultat 
och måluppfyllelse i enlighet med gällande lagstift-
ning. 

Hiernegården 
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Årets ekonomiska resultat 

Drift Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 
Intäkter -21 414 -27 598 -24 022 
Kostnader 186 231 205 481 197 825 
Nettokostnader 164 817 177 883 173 803 173 803 
Avvikelse mot budget -13 066 

Verksamhetschef 12 542 10 271 12 346 
Hemtjänst och säbo Koppom 20 066 20 301 20 199 
Hemtjänst och säbo Åmotfors 20 582 22 554 19 721 
Hemtjänst och säbo Charlottenberg 19 158 19 727 19 325 
Korttidsvård, rehab, ssk, nattpatrull 25 929 24 973 26 386 
Demensenheten Charlottenberg 13 790 14 752 13 473 
IFO/LSS och socialpsykiatri 52 750 65 306 58 687 
Bemanning och administration 3 666 

Utfallet för verksamheten vård och stöd visade på 
ett underskott delvis beroende på högre personal-
kostnader inom vissa verksamhetsdelar än förväntat. 
Intäkterna inom verksamheten visade på ett överskott 
beroende på en högre ärendemängd än förväntat. 
De delar som inte lyckades hålla budget för personal 
var hemtjänsten, LSS-boende, personlig assistans, 
daglig verksamhet samt individ- och familjeomsorgen. 
Individ och familjeomsorgen hade rekryteringssvå-
righeter av socialsekreterare och stor ärendemängd 
med en del komplicerade utredningar, vilket gjorde att 
konsulttjänster anlitades. Hemtjänsten hade en ökad 
ärendemängd med flera resurskrävande multisjuka 
brukare. Svårigheter att rekrytera baspersonal gav 
en hög kostnad för mertid och övertid hos ordinarie
personal. Åtgärd med extern handledning/utbild-
ning tre gånger/månad avseende en hemtjänstgrupp 
med arbetsmiljöproblem genererade ökade kostnader. 
Åtgärder gjordes under året inom hemtjänsten med 
schemaläggning, planering och vikarieanskaffning för 
att säkerställa kostnadseffektiv verksamhet. Verk-
samheten var svår att prognostisera eftersom den är 
behovsstyrd och omfattningen av insatser varierade 
stort under året vilket bidrog till underskottet. Inom 
LSS-verksamheten genomfördes nödvändiga utbild-
ningsinsatser för medarbetarna vilket ökade beho-
vet av vikarier. Även personalförstärkningar för att 
tillgodose de lagstadgade åtagandena/insatserna till 
brukarna gjordes. Bra utveckling för sjukfrånvaron 
inverkade dock positivt på det negativa utfallet. Alla 
andra enheter inom verksamhetsområdet höll i princip 
sin personalbudget 2015. 

Särskilt boende visade ett underskott. En vårdtagare 
med komplicerade demenssymtom genererade höga 
kostnader för vård på annan ort men flyttades under 
året hem till kommunen. Personalen vid demensenhe-
ten fick innan hemflyttningen utbildning/rätt kompe-
tens för vård av personer med svåra beteendemässiga 
och psykiska symtom. 
Individ och familjeomsorgen visade på ett stort 
underskott som härledes till kostnader för placering av 
barn och unga i familjehem och på institution. Anta-
let placeringar minskade jämfört med 2014 eftersom 

”hemmaplanslösningar” ökade, bl.a. med att öppen-
vårdsteamet startade. De flesta placeringarna var 
uppväxtplaceringar och svåra att klara med öppen-
vårdsinsatser. Antalet nya placeringar minskade dock.
Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade, detta 
från relativt låga nivåer. Översyn av processer, beräk-
ningsunderlag och följsamhet till regelverk påbörjades 
för att trygga en rättssäker hantering utifrån behov. 
LSS-verksamheten visade ett underskott som till stor 
del berodde på ärenden inom personlig assistans som 
beslutades 2013. Försäkringskassan avslog ansökan 
om ersättning enligt LASS men eftersom kommunen 
fattat ett beslut som var gynnande så verkställde kom-
munen insatserna. Omprövning av ärendena påbörja-
des enligt gällande regelverk 2014. Besluten överkla-
gades i flera instanser och 2015 avkunnades dom till 
kommunens fördel i ett av fallen. 
Ökade kostnader orsakade av högre inköpspriser men 
också p.g.a. fler multisjuka med bl.a. större behov av 
sjukvårdsmaterial. Viss del av den ökade kostnaden 
för inkontinenshjälpmedlen kompenserades med 
högre intäkter än förväntat. 
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Framtiden 
� Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram 

riktlinjer och rutiner för att stödja verksamhetens 
processer samt att förankra dem ute hos medarbe-
tarna. 

� Fortsätta det påbörjade arbetet med att införa 
datoriserad dokumentation för samtlig baspersonal. 
Detta behövs både ur kvalitets- och effektivitetssyn-
punkt samt för patientsäkerheten. 

� Verktyg för att analysera personalbehov inom 
behovsstyrd verksamhet behöver tas fram. Även 
riktlinjer för samverkan så att utjämning kan ske. 

� Viktigt att skapa en plan för hur kommunen skall 
säkerställa att personal med rätt kompetens arbetar 
i verksamheten och att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare med tilldragande arbetsplatser. 

� Hitta åtgärder för att motverka rekryteringssvårig-
heter av personal inom alla områden. 

� Öppenvårdsteamet kommer att jobba mer förebyg-
gande med stödgruppsverksamhet. 

� Hitta åtgärder för att bromsa den ökade kostnaden 
för ekonomiskt bistånd genom samverkansteam 
med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 
för att få klienter i arbete och egen försörjning. 

� En utmaning är att möta det ökade behovet av avan-
cerad vård inom kommunal hälso- och sjukvård. 

� Samverkan med sjukhuset i Arvika och utveckling 
av andra arbetssätt främst vid övergångarna av 
olika vårdinsatser/nivåer krävs, inte minst p.g.a. att 
sjukhusen i Värmland stänger vårdplatser. 

� Fortsätta det påbörjade arbetet med att planera och 
starta upp en bemanningsenhet. 

� Utveckla planerarenheten för hemtjänsten och 
skapa möjlighet för dem att ta hand om de uppgifter 
som ingår i uppdraget. 

� Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling och 
kvalitetsarbetet på ett strukturerat sätt. Påbörja 
arbete för att kunna möta variationerna inom hem-
tjänsten på ett mer flexibelt sätt, och kunna planera 
verksamheten optimalt. 

� För äldreomsorgen finns ett fortsatt behov av att 
utveckla arbetet med genomförandeplaner och 
kontaktmannaskap. 

� Det väntas ett förtydligande från regeringen om 
kommunernas ansvar för äldre i särskilt boende 
väntas, ska finnas individuella beslut om insatser 
och uppföljning. 

� Starta planeringen för att möta den förväntade ök-
ningen av antalet äldre i befolkningen vilket medför 
stora behov av resurser. 

� Behov av nya boendemiljöer ska utredas, t.ex. sak-
nas boende för vuxna missbrukare och det ökande 
antalet medborgare med demenssjukdom med olika 
diagnoser och behov. 

� Det är av största vikt och att vi arbetar för att våra 
brukare på särskilda boende får en stimulerande 
miljö att vistas i och bemanning som möjliggör 
social aktivering. 

� Fortsatt arbete inom LSS verksamheten med me-
todutveckling samt utbildning för all baspersonal
i social dokumentation. Översyn av metod och 
personalresurser för att effektivisera och säkerställa 
kvaliteten så att lagen efterföljs inom LSS-verk-
samheten. 

� Behov finns av utbyggnad/utveckling av daglig 
verksamhet inom LSS. 

� För att kunna möta brukare med komplexa behov 
som kommer att finnas inom socialpsykiatrin även i 
framtiden är det ytterst viktigt att hitta samverkans-
former som är hållbara. 

� Det är av stor vikt att rekrytera rätt person till den 
vakanta demenssjukskötersketjänsten för att ut-
veckla demensvården i ordinärt boende i samverkan 
med arbetsterapeut med flera. Det finns en utveck-
lingspotential för att öka teamsamverkan internt 
och externt inom demensområdet. Behov finns av 
en konkret plan för att möta framtidens medborgare 
med demens. 

� Implementera den nya hjälpmedelspolicyn för 
Värmlands län i verksamheten. 

� Viktigt att myndighetsenheten fortsätter arbetet med 
samverkan internt och externt. Arbeta förbyggande 
genom gruppverksamheter i samarbete med bild-
ning och landstinget i Värmland och tidigt möta 
barn och unga med psykisk ohälsa. 

� Områdeschefernas uppdrag är för omfattande och 
behöver ses över, för att kunna bedriva ett nära 
ledarskap med det engagemang och närhet i verk-
samheterna som efterfrågas. 

� Behov finns av resurs för digital utveckling av ser-
vice i verksamheten. Ökade krav från medborgare 
på delaktighet och information måste mötas. 

Investeringsredovisning 
Angående digital dokumentation för baspersonal tyd-
liggjordes målen, problemområden identifierades och 
projektplanen konkretiserades. Under 2016 fortsät-
ter arbetet enligt fastställd projektplan t.o.m. okto-
ber, med mål att samtlig baspersonal ska genomföra 
all social samt hälso- och sjukvårdsdokumentation 
digitalt. Projektledaren startade sin tjänst på heltid i 
november och påbörjade då inventeringen av beho-
vet avseende IT-utrustning men endast några inköp 
gjordes. 
För att kunna involvera baspersonalen i digital doku-
mentation kommer inköp av IT-utrustning fortsatt att 
göras i takt med projektets utveckling under år 2016. 



 

 

 

 

 

 

75 

Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnad 

Årets verksamhet 
I samhällsbyggnad ingår: plan/fastighetsektion, mil-
jösektion gatusektion, kostsektion, arbetsmarknads-
enheten och räddningstjänsten. Verksamhetschefen 
ansvarar för ledning, samordning och utveckling av 
verksamheten. 

Verksamhetschef 
Nytt förvaltningsavtal med Eda Bostad AB har teck-
nats där bla annat grönyteskötsel och idrottsanlägg-
ningar numera ingår. 
Servicegarantier har tagits fram under året inom områ-
dena räddningstjänst, plan och gata. 
Vid länsdelsmötet i september så presenterade kom-
munen sina planer längs RV61 som berör utveck-
lingen och trafiken samt vilka åtgärder som bör 
genomföras i samarbete med Trafikverket och Region 
Värmland. 
Eda kommun och Region Värmland har tillsammans 
arbetat fram ett dokument som behandlar en långsiktig 
målbild angående riksväg 61 och handelsutvecklingen 
i Eda Kommun. 

Miljösektion 
Miljösektionens verksamhet har bedrivits i huvudsak-
lig överensstämmelse med verksamhetsplan ”Miljö-
målsstyrd verksamhetsplan för miljösektionen Eda 
kommun 2015”. 
Miljösektionen har glädjande nog så att vi har hunnit 
med all planerad livsmedelstillsyn under 2015. De 
två kommande åren har vi som mål att både hinna 
med den planerade tillsynen samt att arbeta av alla 
skuldtimmar. 
Under året utfördes tillsyn av verksamheter med tobak, 
folköl och läkemedel, 23 av 28 st verksamheter kon-
tollerades även kontrollköp av tobak, folköl utfördes 
på ett antal ställen. Av 18 serveringstillstånd utfördes 
tillsyn på 13 av dessa. Vid tillsynen lämnades en pärm 
med information med kommunviktigt material samt 
alkohollagen till verksamheterna. Under 2016 ska 
samtliga butiker och restauranger besökas minst en 
gång, samt minst 3 tillställningar med tillfälliga serve-
ringstillstånd. 

Den planerade hälsoskyddstillsynen har i stort sett 
följt planeringen under 2015. Under året har strand-
bad, förskolor, skolor och utvalda tillfälliga boenden 
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tillsynats. Kommunen deltar under 2014-2015 i ett 
nationellt tillsynsprojekt angående städning och 
ventilation i skolor. Tillsyn av nytillkomna HVB-hem 
samt lokaler tilltänkta för HVB för ensamkommande 
flyktingbarn har tillkommit utöver tillsynsplanen. Det 
som inte har hunnits med under året är Tillsynen av 
idrottsanläggningar undantaget Gunnarsbyhallen. 
Händelsestyrd tillsyn på hälsoskyddssidan utgörs till 
uteslutande del av klagomål. Nedskräpningar, avfalls-
eldning, bostadsklagomål och andra störningar exv 
från katter och hundar. Antalet ärenden angående 
avfallseldning har ökat något jämfört med föregående 
år. Det finns några enstaka klagomålsärenden som 
upptar en stor del av tillsynstiden vilket är ett problem 
för oss då detta innebär att annan planerad tillsyn inte 
hinns med. 

Under året har ett utskick från Gatusektionen i syfte 
att inventera behov av avfallsabonnemang hos de som 
saknar det i kommunen skickats ut. I samband med 
detta har det kommit in ett stort antal dispensansök-
ningar och samtal till miljösektionen som har medfört 
en ökad arbetsbelastning. 

Det har handlagts ett 30-tal ansökningar om tillstånd 
för inrättande av enskilt avlopp. Utöver dessa inkom 
det även några klagomål på avloppsanläggningar som 
inte uppfyllde dagens krav. 

Miljöskyddstillsynen har bedrivits i utifrån verksam-
hetsplanen. Tillsyn över miljöfarliga verksamheter har 
huvudsakligen omfattat verksamheter med tillstånds-
plikt (B-objekt) samt skjutbanor i kommunen. Då 
nyrekrytering skett under året och en hel del tid lagts 
på introduktion av verksamheterna samt utbildning så 
har inte all planerad tillsyn hunnits med. 
Utöver tillsyn enligt verksamhetsplanen har miljö-
skyddstillsynen även omfattat händelsestyrd tillsyn 
vilket upptagit en betydande del av tillsynstiden. 
Ett LONA projekt har avslutats under året och det 
är Tallmo-projektet. En ny ansökan har lämnats in 
Tallmon del 2 på ca 700 000 kronor vilket innebär en 
hängbro över Vrångsälven, led upp till Haraldstjärn 
samt övernattningsstuga med brygga mm i Haraldst-
järn. 

Gatusektion 
Va verksamheten fick under andra kvartalet 2014 en 
ny va-taxa som efter tre år ska ge en självfinansierad 
va-verksamhet med visst utrymme för reninveste-
ringar.År 2015 gjordes den andra höjningen med 8% 
vilket har förstärkt va kollektivets budget under 2015 
med ca:1,4 mkr. 
De fastighetsägare som har krav på fettavskiljare 
har fått detta uppmärksammat men med mycket liten 
respons. Dagvattenkontrollerna utfördes under året 

och även arbetet med åtgärder. Det finns fortfarande 
några få områden som inte är dagvatteninventerade. 
Arbetet med Va-plan fortskrider och går under 2016 in 
i steg 3 vilket innebär Va-plan. 

Nödvattenplanen blev färdigställd och politiskt 
antagen under året. Samtliga brandposter är pluggade 
och plomberade under året vilket medför säkrare vat-
tenledningsnät. Tre vattenkiosker är i monterad in i 
allmänna VA nätet för att entreprenörer ska betala för 
det vatten de förbrukar samt för säkrare drift. Betal-
ningssystemet är dock ej tagit i bruk än. Under 2015 
färdigställdes installationer av vattenmätare i pump-
stationerna samt att mätning sker vid spolning av 
ledningsnätet för att skilja på läckage och spolning. 

Landsbygdsbelysningen är nybyggd och allt enligt 
riktlinjerna för vägbelysning är raserade förutom 
Häljeboda där politiken beslutat att ytterligare trafik-
mätningar skall göras innan åtgärder vidtas. 
Häljeboda IP landsbygdsbelysning har ej nedmon-
terats eller släckts ned efter att byalaget ev önskar 
överta anläggningen. Tillverkningsfel på ljuskällor till 
vägbelysningen i kommunen medförde under första 
halvan av året mycket driftstörningar med klagomål 
som följd. Utbytet av dess medförde ingen kostnad för 
kommunen då tillverkaren stod för samtliga kostnader 
enligt gällande garanti. 

Norra Skolgatan är under året färdigsanerad på både 
va och överbyggnad av gata och är nu asfalterad. Det 
extra investeringsanslaget till asfaltering har använts 
till toppbeläggning av nedslitna gator. Alla kvicksil-
verljuskällor under gatusektionens ansvar är utbytta 
enligt eu-direktivet. 

Renhållningskollektivet är det som abonnenterna ingår 
i som rör hushållens slamtömning, grovavfall samt 
kärlavfall. Affärsverksamheten är verksamhetsutövar-
nas avfallshantering. 
Vid årsskiftet byttes renhållningsentreprenör enligt 
upphandlingen. 
Under året har gjorts ett stort arbete med att uppdatera 
renhållningens abonnentregister vilket har medfört att 
kollektivet har anslutit ca:700 sommarabonnemang 
och kommer uppskattningsvis att registrera ca: 100 
helårsabonnemang. Under året har entreprenören haft 
stora inkörningsproblem med vågen vilket led till att 
en del abonnenter blev fel debiterade. 

Fastighetssektion 
Förvaltningen av kommunens fastigheter görs genom 
förvaltningsuppdrag av Eda Bostad AB. 
Under 2015 har arbetet med att se över förvaltnings-
avtalet med bostadsbolaget fortsatt och resulterat i ett 
utökat förvaltningsavtal där numera idrottsanläggning-

https://ringar.�r
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arna och Morokuliens infocenter ingår i detta upp-
drag. Under året har nybyggnad av ett industrihotell i 
Koppom genomförts på investeringssidan. 

Plansektion 
Plansektionen har under året handlagt ca 150 bygglov 
av skiftande storlek. Det som ökat allra mest för plan-
sektionen är arbetet med olika tillsynsärenden som 
överklagningar och anmälningar något som är tids-
krävande då det är komplicerade ärenden som kräver 
juridisk konsultation. 
Under året har vår Gis-ingenjör arbetat med att ersätta 
vårt kartsystem som slutat levereras från Lantmäteriet.
Även 2015 har varit ett år med mycket arbete med 
pågående planarbeten omfattande handelsetableringar, 
bostäder mm. 
Mycket arbete och tid har nerlagts på upphandlingar 
av ramavtalsleverantörer vilket är tidskrävande i 
själva upphandlingsfasen, men som sedan underlättar 
för framtiden. 

Kostsektion 
Verksamheten har nått livsmedelsverkets riktlinjer för 
skolluncher samt svenska näringsrekommendationer 
för äldre och här finns ytterligare utvecklingsmöjlig-
heter för att bli bättre. Verksamheten har under året 
producerat fler portioner än vad som planerats och det 
är främst till förskolorna och äldreomsorgen. Mel-
lanmål till fritidsverksamheten på Hierneskolan har 
tillkommit. 

En investering av ytterligare en färsmaskin har gjorts 
för att minska inköpen av helfabrikat. Mer mat tillagat 
från grunden ökar kvalitén på våra måltider. 

Upphandlingar med Arvika kommun har genomförts 
under året som avser porslin,engångsmaterial, arbets-
kläder, städ och kemartiklar. Enkäter för måluppfyl-
lelse är gjord och visar positivt resultat med nöjdheten 
på maten. Kostsektionen har under året producerat 
14464 frukostar, 298900 lunch/middag och 18666 
mellanmål. 

AME 
Enligt avtal med AF har AME bedrivit verksamhet 
inom JOB – jobb och utvecklingsgarantin. Detta är 
en åtgärd från arbetsförmedlingen som riktar sig till 
långtidsarbetslösa som förbrukat sin ersättningsperiod
från A-kassan. Även Jobbgaranti för ungdomar, har 
bedrivits utifrån avtal med AF. Detta är en åtgärd som 
riktar sig till unga vuxna 16 t.o.m. 24 år, AME tillhan-
dahåller jobbsökaraktiviteter med coachning och hjälp 
att hitta lämpliga praktikplatser. 

AME står för leveranser av mat, medicin och varor 
till ett flertal kommunala verksamheter. Kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA)är en övergripande kom-
munal angelägenhet som sker tillsammans med skola, 
Individ och Familjeomsorgen (IFO) och Arbetsmark-
nadsenheten (AME). 
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Målet är att kartlägga 100% av de ungdomar som fal-
ler inom ramen för aktivitetsansvaret, erbjuda åtgär-
der, upprätta individuella handlingsplaner och vara 
behjälpliga med information och vägledning. 

Feriepraktik för ungdomar födda 1999 anordnades. 
Ambitionen var att alla sökande skulle kunna erbjudas 
en feriepraktik, vilket vi också kunde genomföra. 25 
ungdomar tackade ja, och vi kan konstatera att nivån 
på sökande är fortsatt låg. 

Arbetet med DUA, Delegationen för unga till arbete, 
påbörjades under 2015. DUA är ett rikstäckande ini-
tiativ från regeringen för att stävja ungdomsarbetslös-
heten. Blommor och planteringar sköttes även 2015 av
AME. Även detta år år kan vi lägga till handlingarna 
som ett mycket lyckat blomsterår. Totalt har AME haft 
335 ärenden (personer) under 2015. 

Edareturen 
Edareturen är ett projekt som startade i juni 2015. 
Projektet finansieras till viss del av Arvika-Eda sam-
ordningsförbund. Syftet med projektet är att hjälpa 
personer som står utanför arbetsmarkanden på grund 
av tex psykisk ohälsa. Edareturen arbetar med att 
stärka individens självkänsla och att bygga upp själv-
förtroendet för att våga komma ut på arbetsmarknaden 
i någon form av egen försörjning. Edareturen arbetar 
efter en metod som kallas IPS (Individual Placement 
and Support) där deltagarens önskemål och intres-
sen ligger till grund för en framtida arbetsprövning. 
Edareturens personal har som uppgift att kartlägga, 
uppmuntra och hjälpa deltagaren att skala ner dröm-
mar och önskemål till en rimlig nivå genom informa-
tion om utbildning och övriga krav som ställs för att 
nå drömmen. Personalen ska även kunna följa med 
som handledare i introduktionen på en ny arbetsplats 
för att stötta deltagaren och avlasta arbetsgivaren i 
inledningsfasen. Målet är att ha 20 deltagare inskrivna 
kontinuerligt varav 50% ska ha någon form av egen 
försörjning efter ett år. Deltagarna skrivs in på remiss 
från IFO, Socialpsykiatrin, LSS, Försäkringskassan, 
projekt Värmlands Framtid och Arbetsförmedlingen. 
Årsskiftet 2015/2016 har Edareturen 7 deltagare 
inskrivna, varav 1 ute på arbetsprövning. 

Flyktingmottagningen 
Verksamheten har under året följt den planering som 
fastställts. Eda kommun har ett tillsvidareavtal med 
Migrationsverket om att årligen ta emot 20 flyktingar 
anvisade av Arbetsförmedlingen, samt 5 flyktingar 
som bosätter sig utan anvisning. Under år 2015 har vi 
tagit emot 21 nyanlända via anvisning från AF eller 
Migrationsverket vilket innebär att vi fullgjort vårt 
avtal. Dessutom flyttade 4 nyanlända personer till Eda 
på egen hand och 21 personer kom hit på anknytning. 

Projektet ”Flyktingguide Eda” har pågått under år 
2015 och de flesta deltagarna har genom matchning 
fått en guide. Projektet pågår fortfarande och match-
ning sker kontinuerligt. Under 2015 har vi haft åtta 
gemensamma träffar/aktiviteter. Flyktingmottagning-
ens personal har utökats med en integrationssekrete-
rare på heltid varav 25% av tjänsten finansieras via 
flyktingguideprojektet. 

Riktlinjer för mottagande och ekonomiskt bistånd har 
skapats i samråd med socialtjänsten så att det blivit 
tydligt vem som gör vad och vart den nyanlände ska 
hänvisas utifrån olika behov. Tydligare rutiner angå-
ende hälsokontroller har utarbetats i samråd med Eda 
vårdcentral, skolhälsovården och barnavårdscentralen. 

HVB, ensamkommande flyktingbarn
Året 2015 har kännetecknats av flyktingkrisen där 
mycket kraft och arbete gått åt till att lösa det ökande 
behovet av boendeplatser för ensamkommande 
minderåriga. Före detta elevhemmet Mellangatan har 
blivit ett nytt boende för målgruppen, ett avtal med 
en privat aktör lokalt i Eda har tillskapat 14 boende-
platser och ett tillfälligt boende har upprättats för att 
kunna möta behovet för 2016 års början. 

Verksamhetens höga ambitioner avseende kvaliteten i 
arbetet kring den enskilde har utmanats av flyktingkri-
sens påverkningar under slutet av året. Som sagt har 
mycket kraft gått åt till att lösa det mest akuta, vilket 
varit fallet såväl lokalt på HVB som hos övriga verk-
samheter som arbetar med samma målgrupp. Första 
halvan av 2015 gav däremot möjligheter till att arbeta 
med verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. 
Detta ger oss gott mod om att kunna återgå till de 
högre ambitionerna under kommande verksamhetsår. 

Räddningstjänsten 
Under året har ny risk- och sårbarhetsanalys färdig-
ställts och beslutats av kommunfullmäktige. Dessutom 
har ett styrdokument för kommunens krisförberedelser 
inklusive krisledningsplan tagits fram och beslutats. 

Två dödsolyckor har inträffat under året. En trafiko-
lycka i februari och en en tågolycka i september. 
Efter en konflikt med de centrala parterna skrevs ett 
nytt avtal för landets brandmän med beredskapstjänst. 
I Eda har alla brandmän sådan tjänstgöringsform. 
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Måluppfyllelse 

Bra boendemöjligheter
Skapa en säker, trygg och frisk kommun 
som erbjuder attraktiva boendemiljöer. 

Verksamhetsmål 
� Utveckla attraktiva områden för boende och rekrea-

tion. 
� Öka tillgängligheten vid våra fastigheter och an-

läggningar. 
� Genom miljöarbete öka kommunens insatser för att 

kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Utveckling av Lundens verksamhet med ökad åter-

användning och återvinning. 
� Implementera nya renhållningsordningen samt upp-

följning av renhållningsabonnenter. 
� Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan. 
� Ett nytt bostadsområde för bostadshus har planlagts 

i Charlottenberg. 
� Räddningstjänsten ska genom information och upp-

sökande verksamhet verka för att alla boende i Eda 
Kommun skall ha fungerande brandvarnare 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Kommunen har som helhet mer än totalt 30 byggklara
villatomter fördelat 17 i Charlottenberg, 31 i Åmot-
fors, 6 i Koppom och 9 Kölåsen. 

Under året har årskurs 2 och 5 utbildats i brandsäker-
het. Ungefär 200 personer har utbildats i att undvika 
och hantera olyckor under året. Kompletterande 
utbildning i stabsmetodik har genomförts för att stärka 
den kommunala krisledningen. Tillsyn har genomförts 
enligt plan för att säkerställa skäligt brandskydd och 
säker hantering av brandfarliga varor. 

Nöjd-Region-Index är ett helhetsbetyg på kommunen 
som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget mäts 
med tre specifika frågor, som ska spegla den över-
gripande uppfattningen vad gäller kommunen som 
en plats att bo och leva på utifrån Arbetsmöjligheter, 
Utbildningsmöjligheter, Bostäder, Kommunikationer, 
Kommersiellt utbud, Fritidsmöjlighter, Trygghet. 

Beträffande målet i miljöarbete så har ingen NMI 
undersökning utförts i kommunen 2015 varför målet 
Miljöarbete > 40 ej kan kommenteras. 

Ingen mätning av renhållning och sophämtning 
genomfördes då ej Eda Kommun deltog i 2015 års 
studie. 
Indikatorer Enhet Utfall 

2015 
Plan 
2015 

Mål 
2016 

Tillgång byggklara vil-
latomter 

Antal 63 30 30 

Brand i byggnad Antal 12 <20 <20 
Total antal räddningsin-
satser 

Antal 130 <140 <140 

Miljöarbete NMI ---- >40 utgår 
Renhållning & sop-
hämtning 

NMI --- 70 utgår 

Attraktiv att bo och leva 
NRI 

Index 49 50 60 

Goda kommunikationer 
Med vägar, järnväg och tele/IT-kommuni-
kation. Bra förbindelser inom och till kom-
munen för arbete, fritid och utbildning. 

Verksamhetsmål 
� Arbeta för goda kommunikationer inom kommunen 

Aktiviteter för att nå målen 
� Anlägger, underhåller och förnyar kommunens 

gator samt gång- och cykelvägar 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Verksamhetsmålen ”Medborgarna om gator och vägar” 
och ”Medborgarna om gång och cykelvägar” är ej 
uppföljningsbara eftersom Eda kommun ej deltog i 
2015 års studie. 
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Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Plan 
2015 

Mål 
2016 

Medborgarna om 
gator och vägar 

NMI -- 45 45 

Medborgarna om 
gång- och cykelvägar 

NMI -- 50 50 

Ett utvecklat näringsliv
Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsätt-
ning. Vi ska stödja entreprenörskap och 
innovationer och ta tillvara lokala förut-
sättningar. 

Verksamhetsmål 
� Arbeta med fysisk planering, bygglovsgivning och 

tillsyn 

Aktiviteter för att nå målen 
� Arbeta med mark och exploateringsfrågor 
� Planberedskap för olika typer av verksamheter 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Under 2015 har två detaljplaner vunnit laga kraft och 
det är detaljplanen för del av Valfjället samt detaljpla-
nen för kvarteret Kojan 2 med handelsetableringar på 
14000 m². Arbete med nya planer pågår just nu enligt 
följande: 
� Sedeln (handel/parkering) 
� Eda Glasbruk (lokalgata) 
� Vrångsälven mfl (handel,bostäder)  

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Plan 
2015 

Mål 
2016 

Planberedskap 
- industri 
- handel 

Nivå 2 nya 
planer 

2 nya 
planer 

2 nya 
planer 

Upplevelser
Eda kommun skall erbjuda ett attraktivt 
kultur- och fritidsutbud som är berikande 
både för invånare som besökare. Eda Kom-
mun ska lyfta fram och utveckla det som 
finns. 

Verksamhetsmål 
� Öka andel skyddad skog på Eda kommuns marker 

(areal) av kommunens totala skogsinnehav. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Genomföra planerade Lona projekt samt följa den 

antagna Naturvårdsstrategin där målet andel skyd-
dad skog är 19%. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Att öka andelen skyddad skog från 14% till 19% 
har inte uppfyllts, orsaken är att den gröna skogs-
bruksplanen är ej färdigställd och arbetet med LONA 
skogsprojekten ligger i malpåse då vi inte har något 
arbetslag för naturvården vilket vi är helt beroende av 
i det arbetet. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Plan 
2015 

Mål 
2016 

Andel % skyddad 
skog 

% 14% 19% 174 Ha 

Offentlig service
En god och behovsrelaterad offentlig ser-
vice till kommunens innevånare 

Verksamhetsmål 
� Medborgare, brukare och kund

 - Levererar tjänster som medborgare, brukare   
och kunder är nöjda med. 

-Förvaltningen har hög tillgänglighet och korta 
          handläggningstider. 
� Medarbetare 

-Personalen ska känna stolthet och trygghet i sitt 
arbete och sin kommun. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Hemkompostkampanjer vid Charlottadagen för 

ökad andel utsorterat matavfall i hushållen. 
� Kostsektion tillreder mat från grunden där skolma-

tens nöjdhet och Bra mat i Eda mäts vartannat år 
med en enkät. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Enkätundersökning skolmat och bra mat har genom-
förts med endast 60% svarsfrekvens. 
Målet har inte uppnåtts vilket till stor del beror på att 
det inte finns möjlighet till att välja på fler alternativ 
än det som erbjuds i veckomenyn. 

Effektivitet i avfallshantering mäts i vad kommunerna 
rapporterar till avfall Sverige och en av parametrarna 
är utsortering av matavfall i kommunal regi vilket 
Edas kommun saknar och därför inte kan uppnå full 
effektivitet. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Plan 
2015 

Mål 
2016 

Tillgänglighet 
e-post 

% 98% >80% 90% 

Skolmat nöjdhet Nivå 4,5 5,0 5,0 
Bra mat i Eda Nivå 4,5 5,0 5,0 
Effektivitet i av-
fallshantering 

% 39% 70% 50% 
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Livslångt lärande
Kunskap för att möta framtidens kompe-
tenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjlig-
heter till distansutbildning. 

Verksamhetsmål 
� Genom AME ordna sysselsättning/praktik åt 

människor som av någon anledning står utanför den 
reguljära arbetsmarknaden för att öka möjligheten 
till egen försörjning. 

Aktiviteter för att nå målen 
� Kartläggningssamtal, individuella handlingsplaner, 

praktik och vägledning. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
38 personer inskrivna deltagare med målet arbete eller 
studier. 17 personer inskrivna deltagare med annat 
mål, ex. Arbetsförmågebedömning.
Året 2015 har kännetecknats av flyktingkrisen där 
mycket kraft och arbete gått åt till att lösa det ökande 
behovet av boendeplatser för ensamkommande min-
deråriga. 

Indikatorer Enhet Utfall 
2015 

Plan 
2015 

Mål 
2016 

Egen försörjning/ 
studier 

% 49% 
har nått 
målen 

50% når 
målen 

50% når 
målen 

Antal inskrivna 
HVB 

Antal 34 10 varav 
5 asyl 

-----------

Ringvägen i Charlottenberg 
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Årets ekonomiska resultat 

Drift Budget 2015 Utfall 2015 Bugdet 2016 Budget 2017 
Intäkter -118 340 -125 892 
Kostnader 161 545 161 285 
Nettokostnader 43 205 35 393 41 211 41 211 
Avikelser mot budget 7 812 

Verksamhetschef 1 699 1 257 1 696 
Gator & VA 13 089 11 872 12 579 
Kost -45 -516 -4 
Räddningstjänst 7 635 7 780 7 777 
Miljö 2 734 2 469 2 755 
AME, flykting 5 574 -229 4 682 
Plan & fastighet 12 519 12 761 11 726 

Samhällsbyggnad redovisar totalt ett positivt resul-
tat på 7 812 tkr. 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef visar ett överskott på ca 440 tkr, 
orsaken är lägre lönekostnader pga sjukdom samt 
lägre konsulttjänstkostnader.  

Miljösektion 
Miljösektionen visar ett överskott på ca 265 tkr 2015.
Överskottet beror i huvudsak på mer intäkter än bud-
geterat. 

Gatusektion 
VA kollektivet gör ett positivt resultat på 850 tkr. 
Orsaken till ovanstående resultat är återhållsamhet 
i inköp av material, samt att bara högst nödvändiga 
åtgärder utförts. 
Gator o vägar gör ett negativt resultat på 50 tkr. 
Park gör ett negativt resultat på -360 tkr som till 
största delen beror på reparationer på våra lekparker. 
Avfallsverksamheten gör ett positivt resultat på ca 735 
tkr vilket är något mindre än prognostiserat och det 
beror på fallande metallpriser som följdes av politiskt 
beslut att inte sälja i nu läget. 
Skrotet från asksorteringen förvaras på Lunden. 

Plan/fastighetssektion 
Plan/fastighetssektion visar totalt ett underskott på 
ca 240 tkr, orsaken till det negativa resultatet är ej 
budgeterade kostnader av vägförbättringar i del i 
vägsamfälligheten Noresund, anslutningskostnader 
VA Valfjället, lägre intäkt från skogsbruket samt lägre 
intäkt av bygglovsavgifter. Detta vägs upp ekonomiskt 
av att planerat underhåll genom c/o-bolaget ej kunnat 
genomföras som planerat. 

Kostsektion 
Kostsektionen visar ett överskott på ca 470 tkr, trots 
att vi har haft ökade kostnader för inköp av arbets-
material till köken. Det har levererats färre måltider 
än budgeterats då främst till äldreomsorgens boende, 
men inom matdistubition har det skett en ökning, och 
även inom dagcenters verksamhet och fritidsverksam-
heten. 

AME 
AME visar ett överskott på ca 900 tkr, överskottet är 
en samlad effekt av goda förhandlingar med arbetsför-
medlingen om bidragsnivåer, pensionsavgångar och 
långtidssjukskrivningar. 
Utöver detta har AME inte tillsatt en arbetsledartjänst 
som varit vakant under året, övrig personal beslöt att 
försöka klara verksamheten med lägre bemanning 
med tanke på kommunens ekonomiska situation. 

Edareturen 
Edareturen visar ett negativt resultat på 80 tkr. Resul-
tatet är en effekt av ett högre löneläge än budgeterat, 
detta på grund av omplacering av personal till Edare-
turen från annan verksamhet. Investeringar i samband 
med uppstart har även det betingat en högre kostnad 
än beräknat. Försäljningen i butiken är högre än 
förväntat, trots att öppnandet av butiken försenades 
till mitten av oktober. Edareturen kan därför visa ett 
positivt försäljningsresultat, detta tack vare generösa 
gåvor till butiken från många kommuninvånare. 

Flykting 
Flyktingmottagningen visar ett positivt resultat på ca 
300 tkr. Det beror på att driftbidragen från Migrations-
verket blivit större än beräknat på grund av nyanlända 
som bosatt sig själva och alla anhöriga som flyttat 
hit på anknytning. Dessutom har lönekostnaden för 
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integrationssekreteraren blivit lägre än vad som var 
budgeterat eftersom tjänsten inte tillsattes förrän i 
april och 25% av den finansieras via Flyktingguide-
projektet under 2015. 

Schablonbeloppet för mottagande har höjts och fr o 
m 1 januari 2016 betalas 125 tkr per nyanländ ut till 
kommunen under en tvåårsperiod, att jämföra med 
tidigare 83,1 tkr. Detta gäller de som tas emot efter 
1 januari 2016. För övriga sänks schablonen till 82,7 
tkr. Grundersättningen sänks från 222,5 tkr till 221,5 
tkr eftersom prisbasbeloppet för 2016 sänkts. Den 
prestationsbaserade ersättningen som var 15 tkr per 
individ försvinner. Detta innebär att ersättningarna 
sammantaget hamnar på ungefär samma nivå som för 
2015, trots höjningen. 

HVB 
HVB visar ett positivt resultat på nära 4 700 tkr. En 
separat överenskommelse om platser för ungdomar 
som skulle komma att beviljas permanent uppehålls-
tillstånd tecknades vid årets början. I en sådan ersätts 
även de tomma platserna ekonomiskt. Migrationsver-
kets långa handläggningstider har medfört att få asyl-
sökande har flyttats över till denna överenskommelse. 
Det är till största delen här som orsaken till det ekono-
miska överskottet finns. Antalet överinskrivna ungdo-
mar har också bidragit till utfallet, eftersom varje plats 
ersätt med en schablon om 1 900 kr/plats och dygn. 
Samtidigt har en del ungdomar på grund av platsbrist 
i Eda fått placeras externt av socialtjänsten. En del av 
dessa kostnader ersätts inte av staten, och de medel 
som funnits över till följd av överinskrivningarna har 
använts till att finansiera dessa placeringar, stor del av 
det är dock återsökningsbart från Migrationsverket. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar ett negativt resultat med 145 
tkr. Bland annat har kostnaderna för utbildning av ny 
personal samt kostnader för att trygga arbetsmiljön 
varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna för 
ny personal är troligen en följd av en ändrad arbets-
marknad och kan därför vara av mer bestående art. 
Kostnaderna för att trygga arbetsmiljön består bland 
annat i att den utrustning som finns på släckbilarna 
börjar bli ålderstigen samt att släckbilarna är dyra i 
drift på grund av sin ålder. 

Framtiden 

Verksamhetschef 
Frågor som handlar om infrastruktur (väg, järnväg, 
fiber mm) är fortfarande mycket viktiga för hela kom-
munens tillväxt. Det är viktigt att Eda Kommun fort-
satt deltar och bevakar dessa frågor i dess olika forum. 
Ett övergripande arbete innefattande integrationsfrå-
gan och eventuella behov av bostäder för nyanlända 
behöver intensifieras. 

Miljösektion 
En avgörande fråga för oss är om vi kan få till ett 
naturvårdsarbetslag i kommunen. Om inte får vi lägga 
ner samtliga LONA och övriga naturvårdsprojekt. 
Arbetslaget kan även hjälpa miljö och gatusektionen 
i arbetet med skrotbilar, felparkerade bilar mm så det 
finns andra behov än bara inom naturvården. 
Som tidigare påpekats gäller det att hålla ev vakan-
ser tillsatta vilket kan vara en utmaning framöver att 
erhålla kompetent personal på kortare vikariat o dyl. 
Ett mindre antal klagomålsärenden tar en betydligt 
större andel av tillsynstiden, det är en oroande trend 
vi har sett de senaste åren. På något sätt måste vi bli 
bättre på att avsluta klagomålsärende där vi bedömer 
att vidare handläggning inte kommer att föra ärendet 
framåt på något sätt. 

Tallmostugan 
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Gatusektion 
Charlottenbergs avloppsreningsverk har behov av att 
anlägga ett biofilter eftersom tätorten kommit närmare 
anläggningen samt att naturreservatet bildats med 
mer människor som rör sig i närområdet. Allmänhe-
ten har anmält att de störs av lukten. Det finns också 
behov av att renovera delar av personalutrymmena på 
avloppsreningsverket i Charlottenberg. I övrigt krävs 
anpassning av lokalerna i Charlottenberg, Koppom 
och Åmotfors så att omklädningsutrymme finns för 
båda könen vilket är ett krav utifrån jämställdhetsper-
spektiv. 
Efter kontroll med GDP (god desinfektionspraxis) 
synliggörs behovet av att ha högre barriärverkan på 
samtliga vattenverk vilket kräver investeringsmedel 
till ex UV-ljus eller membranfilter. 
Dagvattenkontrollerna som gjorts medför behov av 
åtgärder i systemen, framför allt dagvattenmagasin 
med våtmarksrening. 
Underhållsbehovet är fortsatt mycket högt både på 
vägar och GC vägar. Investeringsbudgeten bör inte 
fyllas med löpande underhåll av vägar. Det finns 
behov av att utöka ramen för snöröjning då den nya 
upphandlingen som gjorts till säsongen 2015/2016 
medför högre kostnader. 
Belysningsanläggningarna i tätorterna bör kartläggas 
och i möjligaste mån kopplas isär för att lättare kunna 
söka fel. Belysningsanläggningarna har behov av 
ett nytt tändsystem för att belysningen skall fungera 
säkrare och med mindre störningar. 
Behov finns av översyn av de mindre lekparkerna 
i kommunen både avseende säkerhet och antal. Att 
satsa på färre och större lekplatser som är tillgänglig-
hetsanpassade enligt lagkraven föreslås som framtida 
investering. I övrigt finns behov av utbyte av lekut-
rustning på många av lekparkerna och allmän uppgra-
dering av lekparksmiljön.
Översyn av båda slamtömningsregistret planeras. 
Inom några år krävs även utbyte av debiteringssyste-
met för va och renhållningen vilket medför en ökad 
kostnad. 
Upphandling av slamentreprenör planeras. 

Plan/fastighetssektion 
För att Eda Kommun ska kunna möta upp till den 
pågående utvecklingen och ta vara på chansen kom-
munen har med anledning av handelsutvecklingen i 
vårt område är det behov att personalförstärkningar 
görs inom plansidan. När det gäller kommunens 
fastighetsbestånd så har tidigare lokalöversyn visat att 
Eda Kommun i jämförelse med andra kommuner har 
fler lokaler/tak i förhållande till befolkning. Det är 
därför av stor betydelse för framtiden hur lokalstruk-
turen ska se ut, större investeringsbehov som takbyte 
mm är kommande behov. 

Kostsektion 
Upphandling av livsmedel skall vara klar till start 
2016-09-01, upphandlingen görs ihop med Arvika 
kommun och där har vi delat upp i flera livsmedels-
grupper för att även mindre leverantörer kan lämna 
anbud för att på så vis öka möjligheten till närprodu-
cerade livsmedel. 
Under 2016 kommer vi att sträva efter att öka inköpen 
med ekologiska och närproducerade livsmedel. 
Kostsektionen kommer att satsa på mer utbildning för 
kökspersonalen då vi ser att behovet finns gällande 
olika specialkoster. 
En satsning på våra kök behövs göras då det är tung-
arbetat för personalen med för små utrymmen, trånga 
förråd, utrustning som är gammal och sliten osv. 
Personalförstärkning är också nödvändig då vi ser att 
antalet specialkoster ökar och då krävs förstärkning. 

AME 
Arbetsmarknadsläget i vårt grannland Norge är mer 
instabilt än på många år, varsel och uppsägningar 
drabbar givetvis många som arbetar och har sin 
försörjning i Norge. Kronkursen har svängt för första 
gången på många år och den svenska kronan har ett 
högre värde än den norska. Detta gör givetvis att den 
norska arbetsmarknaden inte har så hög attraktions-
kraft för den svenska arbetskraften och färre söker sig 
över gränsen för att arbeta. En effekt av detta kan vi 
med säkerhet förvänta oss under 2016. 
Inom handeln har vi kunnat se en viss minskning av 
arbetskraftsbehovet, men vi kan förhoppningsvis se 
fram emot fler etableringar inom området och därmed 
fler arbetstillfälle. 
Arbetsmarknadspolitiken som kommer att bedrivas 
under 2016 har börjat ta form. Fas 3 fasas ut och så 
kallade extratjänster ska införas. 

DUA som är en satsning på unga 16-24 år, är en stor 
insats från regeringen med syfte att ta krafttag mot 
ungdomsarbetslösheten. 
Från 1 januari 2015 ska kommunerna samla in och 
föra register över ungdomar som omfattas av det kom-
munala aktivitetsansvaret, detta omfattar ungdomar 
som inte fyllt 20 år och som inte har fullföljt utbild-
ning på nationellt program i gymnasieskolan, natio-
nella eller specialutformade program i gymnasiesär-
skola eller motsvarande. Arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret fortsätter under 2016 och målet är 
att ha kontroll på 100% av ungdomarna. 

Edareturen 
Edareturens främsta mål efter uppbyggnadsfasen 
av butiken är att skapa kontakter och relationer med 
arbetsgivare i regionen. Detta är tänkt att utföras så att 
personalen på Edareturen bjuder in sig på tex arbets-
platsträffar. Vi anser det viktigt att inte bara chefsper-
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soner utan även personalen på arbetsplatserna bör vara 
involverad och förstå syftet med Edareturen och dess 
metod IPS (Individuel Placement and Support) då det 
är personalen som är stöttepelaren i handledningen. 
Vi trycker även på uttrycket arbetsträning istället för 
praktik då praktik kan upplevas som tidsbegränsat 
men arbetsprövning ska leda till en indivdanpassad 
anställning i någon form. Edareturen räknar med 
att inom en snar framtid nå målet med 20 inskrivna 
deltagare. 

Flyktingmottagningen 
Kommuntalen för 2016 som tagits fram av Läns-
styrelsen visar att Eda ska ta emot 22 personer som 
anvisas från Arbetsförmedlingen eller Migrationsver-
ket. En ny lag träder i kraft 1 mars 2016 och innebär 
att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta 
emot nyanlända för bosättning. Det gamla avtalet om 
20 personer upphör då att gälla. Prognosen för antal 
självbosatta under år 2016 är 26 personer. 

Länsstyrelsen har redan nu påtalat att länstalen för 
år 2017, och därmed kommuntalen, kommer att öka 
avsevärt på grund av mängden asylsökande som tagits 
emot i Sverige. Det är mycket viktigt att vi förbereder 
oss inför detta och då är det framför allt tillgången på
bostäder som behöver utökas. Övriga områden som 
påverkas är t ex barnomsorg, skola och sfi.  Flykting-
mottagningen kommer antagligen att behöva personal-
förstärkning inför år 2017 och vi behöver redan nu ha 
tillgång till kontorslokal även i Charlottenberg. 

En lagändring angående ökad individanpassning och 
en effektivare sfi trädde i kraft 1 januari 2016. Den 
innebär att utbildning i svenska för invandrare (sfi) 
inte längre ska vara en egen skolform utan ska ingå i 
kommunal vuxenutbildning och kommunen ska verka 
för att undervisningen erbjuds på tider som är anpas-
sade efter elevernas behov. Undervisningen vid kom-
vux i form av sfi bör då utökas så att de nyanlända vid 
behov kan studera svenska på heltid eftersom en tidig 
språkinlärning är viktig för en effektiv etablering i 
samhället. 
Projektet Flyktingguide Eda kommer att fortgå under 
år 2016 och medel från Länsstyrelsen har beviljats 
med 314,3 tkr för detta ändamål. Detta finns redan 
utbetalat och måste liksom kvarstående medel för 
2015 flyttas med till budgetåret 2016 så att projektet 
kan fortsätta. 

HVB 
Kommunen har på olika sätt lyckats lösa den gångna 
höstens flyktingkris. Utmaningen för framtiden blir 
sannolikt hur vi ska lösa utmaningen att bosätta de 
asylsökande som får lov att stanna. Migrationsver-
kets handläggningstider har ökat till 400 dagar, så tid 
finns att fundera över lösningar men det är samtidigt 

viktigt att komma igång. En viktig pusselbit i detta är
ombyggnationen av Älvgårdens markplan där vård-
centralen tidigare hade sin verksamhet. Sannolikt 
behöver ytterligare åtgärder genomföras för att möta 
de behov som skapats av målgruppens ökande antal 
personer. 

Regeringen har tydligt visat att en minskning av 
antalet asylsökande är något de önskar. I skrivande 
stund kan vi se tydliga effekter av vidtagna åtgärder, 
såsom gräns- och ID-kontroller. En normalisering av 
nivåerna på antalet asylsökande är enligt det vi kan se 
idag att vänta. 

Viktigt är då att det i kommunen påbörjas ett över-
gripande arbete med att se på integrationen utifrån 
en helhetssyn, där boendefrågan är en av delarna i 
helheten. 

Räddningstjänsten 
På grund av en rörlig arbetsmarknad som leder till 
hög personalrörlighet inom räddningstjänsten (särskilt 
i Charlottenberg) är det också en utmaning i at hålla 
en tillräcklig kompetens på personalen då det tar tid 
att bli en utbildad och erfaren brandman. Detta leder 
också till ökade utbildningskostnader jämfört med vad 
som finns budgeterat. 

Räddningstjänstens släckbilar (tunga fordon utrus-
tade för att kunna hantera alla typer av larm, en per
station) är av årsmodell 1986, 1986 och 1989. Äldre 
fordon innebär det en betydligt ökad risk för haverier 
i akuta sammanhang. Det är dessutom svårt att få tag 
på reservdelar redan idag (vissa reservdelar saknas 
helt för dessa årsmodeller). Genom att fordonen är 
lika i ålder ökar risken att haverier eller liknande 
ger upphov till samtidiga stora investeringsbehov då 
två fordon kan komma att behöva ersättas samtidigt. 
Genom att fordonen används i akuta sammanhang 
riskerar konsekvenserna av plötsliga haverier att bli 
stora, bland annat ställs det krav på att bilarnas pump-
och vattenförsörjningsfunktion har hög tillförlitlighet 
eftersom vatten används som skydd för rökdykare. 
Utbyte av släckbilar måste därför påbörjas under 
kommande år och alla tre fordonen måste bytas inom 
en snar framtid. Räddningstjänsten bedömer möjlighe-
terna att köpa begagnade släckbilar som mycket små. 

Investeringsredovisning 

Fastighetssektion 
Fastighetssektionen genomförde under året en 
nybyggnad av en industrihall i Koppom i anslutning 
till Svensk Trälackerings lokaler. 
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Gatusektion 
Flytt av berg från Vittenstensområdet till Deldalens 
industriområde har gjorts för att iordningställa indu-
strimark inom området då detta underlättar för ev 
framtida etableringsbehov.  
För att underlätta för varutransporter och att öka 

tillgängligheten till Furunäsets industriområde så har 
kommunen förvärvat mark från stiftet och anlägger nu 
en lokalgata som har projektnamnet ”Södra länken” 
projektet beräknas färdigställas sommaren 2016. VA 
Valfjället kommer att slutredovisas under 2016. 

Reningsverket i Åmotfors Foto:Anna Bryntesson 
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Eda Bostads AB 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Verksamheten består av att äga, förvalta och utveckla 
fastigheter, som inrymmer bostäder, affärslokaler och 
kollektiva anordningar. Bolaget har också uppdraget 
att förvalta stora delar av kommunens fastighetsbe-
stånd för vilket förvaltningsersättning erhålls. Verk-
samheten i bolaget ska bidra till att främja bostadsför-
sörjningen inom Eda kommun. 

Bolaget är är ett helägt dotterbolag till Eda kommun 
och är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföre-
tag SABO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorgani-
sation Fastigo och Husbyggnadsvaror förening HBV. 
Det egna fastighetsbeståndet består av följande antal 
enheter: 

2015-12-31 2014-12-31 
Lägenheter  818 834 
Lokaler  47 47 
Garage  58 58 
Bilplatser med eluttag  370 370 
Summa uthyrningsobjekt    1 293  1 309 

Väsentliga händelser under och efter räken-
skapsåret 
Under året har planerat underhåll enligt företagets 
underhållsplan skett. Underhållskostnaderna uppgår 
till 12 716 tkr varav 4 111 tkr avser inre underhåll. Ett 
av de större projekten och som även pågår över års-
skiftet är utbyte av balkongpartier inklusive dörrar och 
fönster samt byte av takpartier på fyra hus inklusive 
tilläggsisolering av vindarna på Blåklinten. 

Fem fastigheter har försålts under året, vilket resul-
terat i realisationsvinster på sammanlagt 1 444 tkr. 
Beloppet ingår i resultaträkningens post för övriga 
rörelseintäkter. 

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 1,25 % inför 
år 2015 och genomsnittlig hyresnivå för bostäder är 
911,97 kr/m2. Fr o m januari 2016 har hyrorna höjts 
med 0,7 %. Intäkterna från externa förvaltningstjäns-
ter är i allt väsentligt oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 

Andelen outhyrda lägenheter uppgick 2015-12-31 till 
0,1 %. Totalt sett har hyresbortfall för outhyrda lägen-

Åmotfors 
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heter medfört ett intäktsbortfall med 731 tkr (995 tkr). 
Efterfrågan på lägenheter har varit stabil under hela 
året, och i hela kommunen, men största delen söker 
Charlottenberg som bostadsort. Det webbaserade 
uthyrningsprogrammet som installerades under 2014 
har gjort att vi som bostadsföretag blivit mer tillgäng-
liga på marknaden, samt att flyttnings frekvensen 
minskat ned till 22 %. 

Flerårsöversikt 
Omfattningen av bolagets verksamhet har i huvudsak 
varit den samma som föregående år. Verksamhetens 
ekonomiska utveckling över de senaste åren visas i 
sammandrag enligt följande tabell: 

2015 2014 2013 2012 
Nettoomsätt-
ning (tkr) 

61 252 61 263 59 911 58 465 

Resultat efter 
finansiella 
poster (tkr) 

726 2 201 1 611 552 

Soliditet 18,8 % 21,6 % 20,2 % 18,1 % 

Bolaget upprättar årsredovisning enligt BFNAR
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). De 
uppgifter som avser räkenskapsåren 2012-2013 har 
framtagits i enlighet med tidigare tillämpade redovis-
ningsprinciper.  

Resultatdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstme-
del: 

Balanserat resultat 23 165 086 
Årets resultat 725 627 
Totalt 23 890 713 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstme-
del disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning: 23 890 713 

Från invigningen av kvarteret Staren Foto: Marcus Brolin 
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Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Eda Energi AB köper värme från Åmotfors Energi 
AB. För att säkerställa värmeleveranser till kunderna 
då Åmotfors Energi AB inte kan leverera värme har 
bolaget två reservoljepannor med en sammanlagd
effekt på 4 MW vid Älvgårdens panncentral samt en 
oljepanna om ca 1 MW vid Patronen, totalt alltså 5 
MW i reservkapacitet. 

Anläggningstillgångarna, som består av fjärrvärmenä-
tet, panncentralerna vid Älvgården och kv. Patronen 
med reservoljepannor samt bolagets distributionsan-
läggning vid Åmotfors Energi AB, uppgår till sam-
manlagt 42,1 milj. kr. 

Väsentliga händelser under och efter räken-
skapsåret 
Eda Energi AB har under 2015 anslutit 5 fastigheter 
till fjärrvärmenätet vilket innebär att antalet anslutna 
fastigheter för närvarande uppgår till sammanlagt 
121 st. Samtliga av kommunens och Eda bostads AB 

Eda Energi AB 

fastigheter är anslutna. Av fastigheterna är 10 st fler-
bostadshus, 13 st lokaler, 3 st industrier (2 till Norma) 
och 95 st villor. 

Under 2015 levererades totalt 7,3 GWh varav 1,7 
GWh till flerbostadshus, 1,7 GWh till småhus 1,8 
GWh till industri och 2,1 GWh till offentliga lokaler. 

Fr.o.m. 1 mars-14 köper bolaget VD funktion mm. 
av Eda Bostads AB. Övriga tjänster som fakturering, 
bokföring, arkivering, IT-stöd, kontor samt jour- och 
beredskap m.m. köps in genom avtal från Eda kom-
mun. För att minska bolagets sårbarhet har styrelsen 
en vice VD som kan ersätta ordinarie VD vid dennes 
frånvaro. Vice VD arbetar på konsultbasis genom 
timkostnadsersättning. 

Lönsamheten i bolaget är fortsatt god. Från 2016 kom-
mer vi inte att marknadsföra bolaget lika mycket som 
tidigare år. Vi kommer enbart att ansluta fastigheter 
som ligger efter befintlig fjärrvärmeledning. Det beror 
på att vi närmar oss den effekt energi, 4 MW, bola-
get får köpa av Åmotfors Energi AB. Vi kan ansluta 
motsvarande ca 30 villor ytterligare. Det varma 

Foto: Skitterphoto 
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klimatet under året har bidragit till lägre vinst än vid 
ett normalår. 

Den hittills goda lönsamheten beror till stor del på att 
anslutningsavgifterna inte får periodiseras utan bok-
förs årligen som en ren driftintäkt. Den låga ränteni-
vån på våra lån är naturligtvis positiva för resultatet. 

Sedan 2014 har bolaget ansökt från skattemyndig-
heten, och fått återbäring, för mängden förbrukad 
olja som går till värme i de tillverkande industrierna, 
Norma och Coffe Queen. 

Osäkra faktorer för framtiden är skatter, avgifter och 
andra till fjärrvärmeleveranserna hänförliga pålagor 
från myndigheter. Kostnader för utsläppsrätter är ett 
exempel på myndighetspålagor som bolaget kan drab-
bas av. 

Investeringstakten bedöms avta. Ny kunder ansluts 
enbart vid redan befintliga fjärrvärmeledningar. 

Årets investeringar 
Utbyggnad av fjärrvärmenätet 2015 - 640 tkr. 
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Valfjället Skicenter AB 

Allmänt om bolagets verksamhet 
Bolaget driver en skidanläggning för utförsåkning på 
Valfjället i Eda kommun. 

Väsentliga händelser under och efter räken-
skapsåret 
Under räkenskapsårets första månader slutlevererades 
och installerades 28 villavagnar på Valfjället Skicen-
ter. Detta innebär att bolaget numera kan erbjuda eget 
boende på anläggningen. Villavagnarna och service-
byggnaderna har under året anslutits till det kommu-
nala VA-nätet. 

Skidsäsongen 2014/2015 var inledningsvis problema-
tisk då vi fick tillverka ytterligare snö 
p g a instabil väderlek. Detta medförde bl a avbok-
ningar av boende i den nya villavagnarna. Verksamhe-
ten präglades också av oro bland personalen. Verkstäl-
lande direktören valde att under mars 2015 avsluta sin 
anställning. Styrelsen initierade i samband med detta 
en organisationsöversyn. Vissa anställningar avsluta-
des i samband med halvårsskiftet. 

Styrelsen har under året inlett ett arbete med att stärka 

den interna kontrollen där anläggningens driftsäker-
het och bolagets administrativa rutiner prioriterats. En 
strategisk översyn av bolagets verksamhet med fokus 
på att utveckla försäljningen och uthyrningen av vil-
lavagnar har påbörjats och kommer att slutföras under 
första halvåret 2016. 

Bolaget har varit involverad i en skatteprocess med 
Skatteverket gällande uttagsbeskattning för åren 2007-
2011. Efter räkenskapsårets utgång har Kammarrätten 
meddelat dom till bolagets fördel. 
Nettoomsättningen har ökat jämfört med år 2014, som 
en följd av högre liftintäkter och intäkter från uthyr-
ningen av villavagnar. På kostnadssidan redovisas 
högre externa kostnader vilket främst beror på sats-
ningen på villavagnar där bolaget betalar leasingavgif-
ter för hyra av vagnarna. Snöläggningen för säsongen 
2015/2016 påbörjades i november 2015 men kunde 
beroende på temperaturen inte färdigställas förrän 
i början av januari 2016. Detta medförde förlorade 
intäkter från såväl skidåkning som uthyrning i slutet 
av räkenskapsåret. Tillsammans med den besvärliga 
inledningen på räkenskapsåret har detta medfört ett 
resultat på – 3 655 tkr. Styrelsen har därför tvingats 
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påkalla den kapitaltäckningsgaranti som utfärdats av 
Eda kommunfullmäktige, att gälla t o m 31 mars 2016. 
Med stöd av kapitaltäcknings-garantin har en fordran
på 600 tkr bokats upp i bokslutet. Årets förlust täcks i 
övrigt av det aktieägartillskott på 3 000 tkr som bola-
get erhöll från ägaren i juni 2015. 

För att bolaget ska kunna fortsätta den bedrivna verk-
samheten gör styrelsen bedömningen att ytterligare 
finansiellt stöd kommer att erfordras. Bolaget har där-
för lämnat in en begäran till Eda kommun om fortsatt 
kapitaltäckningsgaranti. Beslut från kommunfullmäk-
tige kan förväntas under maj-juni 2016. 
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