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Kommunchefens 
sammanfattning 

Att på detta begränsade utrymme försöka 
beskriva vad över 600 duktiga medarbetare 
gör låter sig inte göras. Men det finns två per-
spektiv att lyfta fram; service och arbete. 

Service 
Vi har en hög ambition att ge en bra service 
till 
� Medborgare 
� Företagare 
� Besökare 

Våra resurser är dock begränsade, därför prio-
riterar vi förskola och skola samt omsorg om 
äldre och de med särskilda behov. Under 
senare år har det till exempel skett en kraftig 
utbyggnad av vår barnomsorg. 

Arbete 
Kommunen är också en stor arbetsgivare med 
arbetsplatser över hela kommunen. Vi har 
också framtida pensionsavgångar vilket gör 
att även du har och kommer få många olika 
möjligheter till arbete i kommun, kanske i 
närheten där du valt att bo. Och  omvänt för 
dig som har arbete så finns det goda möjlig-
heter att hitta bra boenden i kommunen. 

Ett stort tack för fina insatser. 

Anders Andersson 
Kommunchef 
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Årets resultat i tkr 

2013 2014 2015 2016 2017 

7 092 

-1 624 -3 100 

Det budgeterade resultatet för 2017 var 
2 386 tkr. Kommunens resultat på -3 100 tkr 
visar en total avvikelse mot budget på -5 486 
tkr. 

Resultatet för koncernen var -5 538 tkr för 
2017. Resultatet fördelar sig i koncernen enligt 
följande: 

Eda Bostads AB -2 420 tkr, 
Eda Energi AB 0 tkr, 
Valfjällets Skicenter AB -3 194 tkr 
Utveckling i Noresund AB  -1 243 tkr 
Kommunen -3 100 tkr 

Härifrån kommer 
kommunens pengar 

2% 

77% 

12% 

7% 

2% 

Skatteintäkter, 
generella statsbidrag 
och utjämning 

Bidrag 

Taxor och avgifter 

Hyror och arrenden 

Övriga intäkter 



Årets investeringar i tkr 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

48 477 

34 139 

44 430 

 

  

 

 
 

28 154 

33 581 

Kommunen hade en investeringsnivå på 
44 430 tkr 2017. Den budgeterade investe-
ringsvolymen var 49 350 tkr inklusive om-
föringar från 2016. 

Aktuella större projekt som slutförts och 
påbörjats under året är våtmark Lunden 
samt nya förskolor i Koppom och Charlot-
tenberg. Bredbandsprojektet har också fort-
löpt och löper vidare även nästa år. 

Så här är pengarna fördelade 

Vård och omsorg 28,45 kr 

Grundskola 17,82 kr 

Förskola och fritidshem 11,70 kr 

Gymnasie och vuxenutbildning 9,63 kr 

Individ- och familjeomsorg 9,84 kr 

Kommunövergripande 12,90 kr 

Kultur, fritid och turism 3,26 kr 

Teknisk verksamhet 2,93 kr 

Räddningstjänst 1,78 kr 

Politisk verksamhet 0,95 kr 
Miljö och hälsa 0,58 kr 

Näringsliv och konsument 0,17 kr 

Vår befolkning 

20-64 år 
4 671 st 

0-19 år 
1 780 st 

85+ år 
290 st 

65-84 år 
1 785 st 
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Sammanlagt 1 291 barn gick i

kommunens förskolor och

grundskolor förra året

Kommunen har ca 467 000 kvmasfalterad yta i form av gång-och cykelvägar samt körbanor 

404 000 portioner tillagades i
kommunens kök ?V
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Drygt 60 000 utlån per år

sker på biblioteken i Eda 

Ca 10 000 plantor drev

Arbetsmarknadsenheten

upp 2017 

Vård och stöd verksamheten harunder år 2017 utfört cirka 101 400timmar hemtjänst, i dessa ingårvårdtagartid, restid, kringtid, m.m.samt delegerad hemsjukvård. 

Några händelser från året som gått 
� Plansektionen har utvecklat en webbkarta som 

successivt kommer att integreras med kommu-
nens hemsida. Webbkartan innehåller kommunal 
service, information från räddningstjänsten och 
tekniska hjälpmedel då du t.ex. ska ansöka om 
bygglov. 

� Kommunen deltog i arrangerandet av O-Ringen-
veckan den 21 juli - 28 juli och två etapper gick 
av stapeln i Boda i Koppom den 26-27 juli. 
O-Ringen, som är världens största orienterings-
tävling och en familjefest, lockade mer än 20 000 
tävlande och besökare i åldern 5-95 år och delta-
garna kom från mer än 40 nationer. 

� En ny förskola byggdes i Charlottenberg, Nya 
Grottan, och den har plats för 60 barn. 

� Under året beviljades 50 personer insatsen sär-
skilt boende och de som hade ett omedelbart 
behov fick plats på något av kommunens kort-
tidsboende under väntetiden, som normalt inte 
översteg 3 månader. 

� Inom daglig verksamhet enligt LSS så genomför-
des förändringar av arbetssätt för personalen och 
sysselsättning för brukarna. Verksamheten fick 
också ett nytt namn, Klara. 


