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Förvaltningsberättelse 

Årets resultat 
Resultatet för koncernen var -2 520 tkr för 2014. Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: 
Eda Bostads AB +2 202 tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Valfjället Skicenter AB -3 062 tkr, Utveckling 
Noresund AB -36 tkr och kommunen -1 624 tkr. 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 13 956 tkr från 2013 till 2014. En stor del av 
ökningen beror på att 2013 hade kommunen en intäkt från AFA på 7 188 tkr vilket saknades 2014. 
Om man bortser från AFA intäkten så har verksamhetens intäkter ökat med 5 182 tkr och 
verksamhetens kostnader ökat med 10 495 tkr gentemot 2013.  

Avskrivningarna har ökat med 1 916 tkr 2014.  

Verksamheternas största avvikelser mot budget 
Det budgeterade resultatet för 2014 var 5 040 tkr. Kommunens resultat på – 1 624 tkr visar en total 
avvikelse mot budget på 6 664 tkr.  

Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med 13 054 tkr. Det 
största underskottet ligger på Individ och familjeomsorgen (-9 420 tkr) och rör främst 
institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsområde bildning redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 019 tkr. De största 
negativa avvikelserna handlar om interkommunala kostnader och intäkter, främst för gymnasiet och 
grundskolan men även för förskolan och gymnasiesärskolan.  

Samhällsbyggnad visar ett överskott på 7 506 tkr. De största avvikelserna finns på gatusektionen 
(+4 300 tkr) och arbetsmarknadsenheten (+ 4 200 tkr). På gatusektionen är det främst VA och 
avfallsverksamheten som avviker positivt och motsvarande på AME är flyktingverksamheten och 
HVB.  

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 591 tkr gentemot budget. 

Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 14 116 tkr jämfört med 2013 och uppgick 
sammantaget till 426 552 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 285 024 tkr vilket utgör 66,8 
% av de totala intäkterna från skatter och bidrag. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto ökade från 650 tkr 2013 till 2 388 tkr 2014.  

Investeringsredovisning 
Kommunen hade en investeringsnivå på 28 254 tkr 2014. Den budgeterade investeringsvolymen var 
45 462 tkr inklusive omföringar från 2013.  

Under året har ett antal investeringar slutförts. Bland annat kan nämnas: 
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•Förskola Koppom 

•Familjecentral 

•Konstgräsplan 

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 371 908 tkr varav        
352 634 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till 22 877 tkr. 
Årets investeringsnivå finansierades med egna medel och kommunen behövde inte ta upp några nya 
lån. Kassa och banktillgångar var 29 869 tkr vid årsskiftet vilket var en minskning med 13 970 tkr 
jämfört med 2013.  

Pensionsskuld 
Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 629 tkr till 15 366 tkr. 
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 9 930 tkr till 222 
421 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade. 

Avstämning av balanskravet 
Det redovisade resultatet 2014 uppgår till – 1 624 tkr. 
 

Avstämning av balanskravet 2014 2013 

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 624 -3 522 
  Avgår: samtliga realisationsvinster -1 167 -25 
  Tillägg: realisationsvinster enligt undantag  
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §:   
  Sänkt diskonteringsränta på pensionsskuld 0 1 147 
 inkl löneskatt   
  Tillägg: ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserv 0 1 515 
Justerat resultat -2 791 -885 
Justerat resultat från föregående år -3 370 -2 485 
Kvar att återställa -6 161 -3 370 
 
Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster från resultatet vilket innebär ett justerat 
resultat på – 2 791 tkr 2014. Kvar att återställa från föregående år finns 3 370 tkr vilket innebär att 
det totala beloppet att återställa är 6 161 tkr. Det budgeterade resultatet för 2015 (9 904 tkr) 
överstiger 6 161 tkr vilket innebär att underskottet täcks in. 

Under 2015 kommer nedskrivning behöva göras av tillgångar i balansräkningen. De poster som 
främst avses är anskaffningsvärde aktier och aktieägartillskott i Valfjället Skicenter AB, aktier i 
bolaget Utveckling i Noresund AB och en fordran på Eda Golfklubb. Kommunen har i samband 
med bokslutet inte prövat något nedskrivningsbehov avseende dessa innehav utan avser göra detta 
2015. 
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Omvärldsanalys 

Inledning  
Att ha insikt i att händelser över hela världen påverkar kommunen och hur den påverkas gör det 
lättare att fatta beslut i den egna verksamheten. Det som händer i omvärlden har blivit allt viktigare 
för vår kommuns utveckling. Därför är det viktigt att lyfta blicken och identifiera trender som kan 
komma att påverka vår framtid.  

Region Värmland har fattat beslut om en regional utvecklingsstrategi - ”Värmlandsstrategin 2014-
2020”. Värmlandsstrategin är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020. Trender och 
skeenden som i omvärlden som troligen kommer att påverka Värmlands utveckling fram till år 2020 
är: 

1. Globaliseringen fortsätter 

2. Gynnsam utveckling för råvaruutvinning 

3. Allt äldre befolkning 

4. Arbeta smartare och fler utbildade 

5. Innovationer som nyckel till välstånd 

6. Människors ökade rörlighet 

7. Större fokus på regionförstoring 

8. Omställning med hänsyn till miljö och klimat 

9. Jobb och studier som attraktionskraft 

EU är en del av Värmland och Värmland en del av EU. Europa 2020-strategin innehåller fem 
övergripande mål för sysselsättning, innovation, klimat och energi, utbildning samt social 
sammanhållning. Dessa mål har brutits ner på nationell och regional nivå. I Värmlandsstrategin har 
Region Värmland kopplat initiativen i Europa 2020-strategin till regionala åtgärder inom de olika 
övergripande målen. De prioriterade områdena för utvecklingen är livskvalitet för alla, fler och 
starkare företag, höjd kompetens på alla nivåer samt bättre kommunikationer. 

Utveckling i kommunen och närregionen 
Gynnsam arbetsmarknad  
Som gränskommun till Norge har Eda kommun ett gynnsamt läge för arbetsmarknad och 
företagande. Många pendlar dagligen över gränsen för att arbeta och med den ombyggnad som skett 
av riksväg 2, mellan gränsen och Oslo, förkortas pendlingstiden och därmed underlättas för 
dagpendling. Var femte arbetspendlare till Norge bor i Värmland. Enligt statistik från Region 
Värmland arbetspendlar strax över 700 personer från Eda till Norge. De som räknas som 
arbetspendlare har denna inkomst som sin huvudsakliga försörjning. Löneinkomsterna inkluderar 
personer som arbetar väldigt lite alternativt har det som extrainkomst. Om även dessa inkluderas är 
det närmare 870 personer som arbetspendlar. 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 vilket leder till att länet och Eda 
kommun får en lägre förvärvsfrekvens än vad som egentligen är fallet.  

Enligt Arbetsförmedlingens prognos i december 2014 är det en fortsatt positiv utveckling på 
arbetsmarknaden och arbetsgivarna ser positivt på de kommande åren. Konjunkturen förbättras och 
sysselsättningen ökar med 46 000 år 2015 och ytterligare 59 000 år 2016. Arbetslösheten minskar 
från 8 % 2014 till 7,9 % 2015 och 7,7 % 2016. Jobben tillkommer främst inom tjänstesektorerna 
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varav offentliga tjänster står för den största delen. De offentliga arbetsgivarna har blivit allt mer 
bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Ett växande problem är att 
arbetskraftsutbudet utvecklas svagt i allt fler kommuner utanför de tre storstadsregionerna, något 
som försvårar framtida sysselsättningsökningar i dessa delar av landet. Ungdomsarbetslösheten 
fortsätter att minska men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete.  

Företagen i Värmland är försiktigt optimistiska när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det 
kommande året. Sysselsättningen i länet bedöms öka med 800 personer under 2014 och med 900 
personer under 2015. Det är inom privata tjänster och i viss mån inom bygg och offentlig 
verksamhet jobben förväntas bli fler. Inom industrin bedöms antalet anställda vara oförändrat. Totalt 
antal inskrivna arbetslösa bedöms minska med 1 000 personer under 2014. Under 2015, då 
konjunkturen förbättras, bedöms antalet arbetslösa minska med ytterligare 1 100 personer.  

Arbetslösheten i kommunen har under åren 2012-2014 sett ut enligt följande:  

 

År 2012 2013 2014 

Sökande som fått arbete 567 584 605 

Arbetslösa 179 149 174 

Källa: arbetsformedlingen.se 

 

År 2014 Arbetslösa I program med 
aktivitetsstöd 

Totalt 

16-64 år 5,1% 3,2% 8,3% 

18-24år 7,9% 7,7% 15,6% 

Källa: arbetsformedlingen.se 

Arbetslösheten har minskat något jämfört med samma tidpunkt förra året då den var 8,5 %. Eda har 
en något lägre arbetslöshet jämfört med länet som hade 9,1 % och något högre än riket som hade 
8,1 %. Ungdomsarbetslösheten i Värmlands län var 14,8 % i december år 2014 och i riket 19,5 %. I 
kommunen har ungdomsarbetslösheten minskat från 18 %. i december 2013 till 15,6 % i december 
2014. Eda har fortsatt näst lägst ungdomsarbetslöshet i länet efter Årjäng. 

I slutet av december 2014 var sammanlagt 506 tjänster utlysta på Arbetsförmedlingen i Värmland 
varav 23 i Eda och 49 i Arvika kommuner. Antalet lediga tjänster har ökat sedan mitten av januari 
2014 då det fanns 343 lediga tjänster i Värmland, 10 i Eda och 33 i Arvika. På NAV, som är 
arbetsförmedlingens motsvarighet i Norge, fanns det strax över 1 500 utlysta tjänster i Hedmark, 
Akershus och Osloområdet vid årsskiftet 2014/15 jämfört med närmare 1 900 tjänster i januari 
2014. 

Satsningar på infrastruktur 
Kollektivtrafikresande längs Värmlandsbanan och riksväg 61 prioriteras av Värmlandstrafik. Det 
innebär att resor längs med dessa över lag fungerar tillfredsställande. Emellertid skulle 
kommunikationsmöjligheterna till Norge och Oslo kunna vidareutvecklas. Pendlingsmöjligheter till 
Norge är av stort intresse för hela Värmland. Regeringen har beslutat om Nationell transportplan för 
åren 2014-2025. En viktig satsning som finns med i planen är att korta restiderna och öka 
punktligheten på järnvägssträckan Oslo-Karlstad-Stockholm. Värmland har tilldelats 925 miljoner 
kronor för perioden 2014-2025 och det är pengar som ska användas till regionala satsningar. 
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Pendlingen med både bil, buss och tåg har stadigt ökat och den är omfattande till Osloregionen. 
Kommunen är beroende av vilka satsningar Statens Vegvesen, Jernbaneverket och norska NSB gör 
framöver. Infrastruktur är viktigt för samarbetet mellan Sverige och Norge för att få utveckling och 
tillväxt i området. ARKO gör en översikt med framtidsinriktning över infrastrukturen i 
gränsregionen. Det är viktigt att kommunikationerna till och från samt inom kommunen förbättras 
så att resandet underlättas för boende, turister och företag. 

Riksväg 61 är en viktig pulsåder för kommunen och en del i tillväxtstråket mellan Stockholm-Oslo. 
Under perioden 1999 till 2013 ökade antalet fordon från 1 414 100 till 2 461 000 fordon per år. 
Både personbils- och busstrafiken har ökat med nästan 75 %. Ökningen antas bero på den ökande 
gränshandeln men även industrin och turismen har under perioden haft en stor tillväxt som bidragit 
till trafikökningen.  
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Trafiken under år 2014 har minskat med drygt 12 200 fordon och det är lastbilstrafiken som står för 
minskningen.  
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Av diagrammet ovan framgår att flest fordon passerat gränsen under juli månad. Årets påskvecka 
inföll i under vecka 16 och då uppmättes trafiken till 77 572 fordon vilket är det hittills högsta 
antalet personbilar på en och samma vecka. Påskveckan år 2013 inföll i mars månad medan påsken 
år 2012 inföll i april. 

Det höga trafikflödet mellan Charlottenberg och riksgränsen påverkar framkomligheten och 
trafiksäkerheten. Den fortsatta utbyggnaden av handel som planeras ställer också krav på 
vägstandarden. Därför har Trafikverket tagit fram förstudier för sträckorna 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, 
trafiksäkerhet och fortsatt tillväxt. Trafikverket har ställt krav på en ny trafikanalys som beskriver 
trafikflödet i området från ”Melins-korset” i norr till korsningen vid Lastbilscentralen i söder. En 
flaskhals och ett stort hinder för tillväxten i gränsregionen är trafiksituationen längs riksväg 61 vid 
Eda Glasbruk. Vägen är smal och skulle behöva breddas och utformas på ett mer trafiksäkert sätt. I 
trafikutredningen finns flera förslag men inget är beslutat. 

Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 61 Åmotfors – Haganäset för att förbättra 
trafiksäkerheten på vägsträckan som är ett viktigt pendlingsstråk i länet. Totalkostnaden för etappen 
som omfattar 7,2 km är är beräknad till 148 miljoner kr. Projektet är indelat i två etapper; Åmotfors-
Norra By och Norra By-Haganäset. Byggstart av etapp 1 är preliminärt beräknad till maj 2015. 

E-tjänster inom den kommunala världen utvecklas i rask takt och kommunerna i Värmland har gått 
samman i en gemensam lösning för länet. Projektet startade under 2013 och har redan resulterat i ett 
antal 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 och där har Eda kommun arbetat 
mycket aktivt under året för att få igång fiberföreningar. Sammanlagt elva fiberföreningar är bildade 
runt om i hela kommunen. I Charlottenberg och Åmotfors kommer Telia själva att installera fiber. 
Kommunen är ansvarig för stamnätet och stöttar föreningarna. Byggnation av stamnätet har 
påbörjats med delen Flogned-Skillingsfors och fortsätter söderöver mot Järnskog. 
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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 1 700 arbetsställen i kommunen. 

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med 3 % under 2014. Det startades totalt 62 
368 nya företag under 2014 vilket är en ökning med 1 841 företag. Sedan revisionsplikten för 
mindre aktiebolag slopades 2010 samtidigt som aktiekapitalet sänktes är aktiebolag den mest 
populära bolagsformen. Under 2014 ökade antalet företagskonkurser i Värmland. De senaste fem 
åren har antalet konkurser legat stadigt men under 2014 ökade de med 12 % jämfört med samma 
period 2013. Detta är en trend som går tvärt emot utvecklingen i riket som helhet där konkurserna 
minskade med drygt 5 %. I Värmland har flera stora företag lagt ned eller flyttat sin verksamhet 
vilket påverkar underleverantörerna och deras verksamhet. Konkurrensen är dessutom hård i många 
branscher. Inom handeln måste man förhålla sig till ökad e-handel och stora köpcentra. 
Åkeribranschen har tuff konkurrens från utländska åkerier som inte kör på samma villkor som 
åkarna i Sverige. 

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. 
Barometern visar också antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare i kommunen. Utvecklingen 
under halvåret 2014 jämfört med samma period 2013 visar att det startat 5,7 företag per 1 000 
invånare i Eda vilket ger Eda en 85:e plats bland kommunerna i riket. År 2013 hamnade kommunen 
på plats 244. I Värmlands län hamnar Eda på en tredje plats efter Karlstad och Årjäng. Enligt 
Statistiska Centralbyrån (SCB) startade 231 nya företag i Eda år 2014 och 87 företag år 2013.  

Utvecklingen av antalet nya arbetsställen i Eda kommun sedan år 2005 visas i diagrammet nedan: 

 

 
 

Av diagrammet framgår att antalet nya företag ökat markant jämfört med 2013. En förklaring till att 
så många nya arbetsställen tillkom 2014 skulle kunna vara den nya momslagen som ändrade rutiner 
för redovisning av moms. Det har blivit enklare än tidigare att starta ett aktiebolag vilket innebär att 
enskilda firmor ändrar bolagsform till aktiebolag och räknas då som ett nytt företag. 

Konjunkturinstitutets rapport från januari 2015 visar att återhämtningen i svensk ekonomi går trögt. 
Det beror på den svaga utvecklingen i euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad för det 
svenska näringslivet. Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på 
ekonomin, föll marginellt i januari. Nivån på indikatorn ligger dock klart över genomsnittet. Det är 
indikatorerna för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel som ökar 
medan tjänstenäringarna och hushållens indikatorer gått ned. 

Enligt HUI Researchs rapport ”Nordisk gränshandel 2013” som kom i september 2014, spelar 
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gränshandeln en helt avgörande roll för vissa glesbygdskommuner. Tack vare den konsumtion som 
sker i handeln får många ett jobb att gå till och en inkomst att leva av. I Sverige jobbar 11 % av alla 
sysselsatta inom handeln som är den största arbetsgivaren för ungdomar. Gränshandeln mot Norge 
kommer att fortsätta växa de närmaste åren då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge kommer 
att vara fortsatt förmånliga även om den norska kronan skulle försvagas. Dessutom investeras det i 
ny gränshandel i form av både utbyggnad och etablering på nya orter. Det talar för en fortsatt positiv 
utveckling.  

Shoppingturism definieras som att konsumenterna reser längre för att handla vissa varor än vad som 
egentligen är nödvändigt där shopping är det som gör att resan och vistelsen får ett mervärde. 
Gränshandel är en form av prisbaserad shoppingturism och den visar på en mycket stark utveckling 
över tid. HUI nämner i rapporten att sett till detaljhandelsutvecklingen per kommun under 
tidsperioden 1992-2011 har Strömstad den bästa genomsnittliga utvecklingen med 10,6 % och Eda 
är tvåa med 8,9 %. 

Sällanköpsvaruhandeln omsätter betydligt mindre än dagligvaruhandeln eftersom prisfördelarna inte 
är lika stora. Sällanköpsvarorna är ett viktigt komplement och ökar en handelsplats attraktionskraft. 
Eda har haft en mycket kraftig tillväxt av sällanköpsvaror från år 2003. Är då gränshandeln 
långsiktigt hållbar? Enligt rapporten kommer folk alltid att åka över gränsen för att handla. Frågan 
är hur de stora handelsströmmarna kommer att gå och om Sverige långsiktigt kommer att ha en 
prisfördel gentemot grannländerna. HUI bedömer att gränshandelns drivkraft i form av 
prisskillnader mellan Sverige och Norge kommer att finnas kvar på 10-20 års sikt även om ingen 
vet hur stora prisskillnaderna kommer att vara om 10 år. 

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, inte minst för handeln som fortsätter att öka. 
År 2013 var Edas försäljningsindex för detaljhandel 438 medan index i riket var 100. Därmed 
hamnar Eda på andra plats efter Strömstad med handelsindex 926. Årjängs handelsindex hamnade 
på 263. Enligt statistik från HUI omsatte handeln i kommunen 2,3 miljarder 2013 där dagligvaror 
omsatte 1,6 miljarder och sällanköpsvaror 700 miljoner. Handeln sysselsatte 736 personer. Detta är 
en ökning jämfört med år 2012 då dagligvaror omsatte 1,6 miljarder, sällanköpsvaror 700 miljoner 
och sysselsättningen var 708 personer. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån fanns 101 
arbetsställen inom handeln som sysselsatte 748 personer den 30 december 2014. 

I april 2014 öppnade Charlottenberg Shoppingcenter Nord med ytterligare 28 000 kvm handel. 
Sammanlagt erbjuder Thongruppen handel i nästan 65 000 kvm med 2 500 parkeringsplatser och 65 
hyresgäster. Totalt besöktes de båda köpcentren av 3,9 miljoner personer 2014 som omsatte nästan 2 
mdr kr. Detta är en ökning med 18,1 % och drygt 300 mkr jämfört med 2013 då Charlottenbergs 
Shoppingcenter omsatte 1,68 mdr kr. Målsättningen för 2015 är en omsättning på 2,1 mdr kr.  

Arbetet pågår med att ta fram färdiga detaljplaner för en fortsatt utbyggnad av handel i 
Charlottenberg. Marken är inte i kommunal ägo. Både Charlottenberg och Eda Glasbruk är mycket 
intressanta områden för handel och flera exploatörer har varit i kontakt med kommunen. En fortsatt 
exploatering innebär fler arbetstillfällen och förhoppningsvis fler kommuninvånare. 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 SCB:s statistik fanns 
123 arbetsställen inom industrin 2014 och de sysselsatte 800 personer. År 2013 fanns 121 
arbetsställen som sysselsatte 737 personer. Teknikföretagens konjunkturprognos pekar på ett trögt år 
för teknikindustrin i Sverige. Utvecklingen inom Europa begränsar tillväxten. Europa betyder mest 
för utvecklingen i Sverige, betydligt mer är marknader där tillväxten är betydligt starkare som 
Indien och Kina. Småföretagsbarometern för Värmlands län visar att industrin är optimistisk inför 
det kommande året. Tillväxttakten för orderingången ökar och likaså sysselsättningstillväxten. Det 
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främsta tillväxthindret som 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. Den nya Plan- och bygglagen innebär att planprocessen effektiviseras och en 
kortare planprocess gör att fler intressenter kan driva byggprojekt. 

Livskvalitet är att leva och bo i en trygg miljö. Enligt SCB:s medborgarundersökning 2013 upplevs 
kommunen som säker och trygg. Det är viktigt att arbeta vidare med att den upplevs så även i 
fortsättningen. 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.  

Bankerna har sedan Finansinspektionens nya riktlinjer från 2010 blivit restriktivare med att låna ut 
pengar till nybyggnation och köp av fastigheter. Mäklarna ser en liten tendens att det är svårare för 
husköpare att få lånelöfte. Enligt statistik från SCB har småhuspriserna stigit i hela Sverige vid 
jämförelse av det fjärde kvartalet under 2014 och samma period året innan med ett snitt på 7 % för 
hela Sverige. I Värmlands län har priserna ökat med 10 % och i Eda ser marknaden ut som förra 
året. 

Under de senaste åren har nyproduktionen av lägenheter i kommunen ökat. Efterfrågan på 
lägenheter i Charlottenberg är betydligt större än tillgången. I övriga orter finns outhyrda 
lägenheter. Eda Bostads har tillsammans med kommunen tagit fram en detaljplan för byggnation av 
flerbostadshus i Charlottenberg. Våren 2015 är det byggstart för två hyreshus med 32 lägenheter. 

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. 

Den norska ekonomin har en moderat fart och har två år bakom sig med en konjunkturneutral 
utveckling. Detta förväntas fortsätta några år till innan tillväxten ökar 2014. Norge har under åren 
2003 - 2013 haft en befolkningstillväxt på närmare 1 % per år och ökat befolkningen med en halv 
miljon under denna period. Varken Hedmark fylke eller Eidskog kommune har fått del av 
befolkningstillväxten men Kongsvinger kommune växer däremot. Kommunen är expansiv och 
arbetet med en fyrfältsväg mot Oslo och Romerike pågår. Det finns avgångar med tåg till/från Oslo 
varje timme. Kongsvinger kommune lobbar aktivt för att minska restiden med tåg mellan 
Kongsvinger och Oslo till en timme. Det leder till att Kongsvinger blir en mer attraktiv stad att 
bosätta sig i. 

Enligt SSB:s konjunkturtendens medför oljeprisnedgången en markerad men kortvarig norsk 
konjunkturnedgång. Ett lägre oljepris resulterar i minskad sysselsättning, ökad arbetslöshet och en 
lägre reallön. Minskningen av norska kronans värde i förhållande till andra valutor minskar 
hushållens köpkraft. Samtidigt förbättrar det för exportörer och norska producenter på 
hemmamarknaden. Inflationstakten ökar och tillägg har hushållen höga skulder och bostadspriserna 
är höga. Oljeprisfallet leder till lägre produktion och sysselsättning, något den norska centralbanken 
vill motverka.  

Byggandet av en ny Riksväg 2 med fyrfälts motorväg med mitträcke mellan Skarnes och 
Kongsvinger invigdes i november 2014. Detta medför att restiden mellan Oslo och riksgränsen blir 
kortare än tidigare och att trafiksäkerheten förbättras. Projektet är indelat i etapper och projektarbete 
pågår för sträckan Skarnes-Nybakk. Byggstart är beräknad till 2017.  
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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 verksamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är information och att undanröja 
gränshinder. För att lösa dessa problem och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan 
svenska och norska myndigheter finns ett Gränsråd bestående av personer från myndigheter och 
organisationer på svensk och norsk sida. Grensetjänsten är delfinansierad av svenska och norska 
regeringarna samt Nordiska Ministerrådet. 

ARKO består av gränskommuner i Värmland och Hedmark. Fokusområden 2014-2016 är 
infrastruktur. Under 2013 fick ARKO EU-medel från Interreg Sverige-Norge för att genomföra 
projektet Ungdomscamp för fred. Projektet har fortsatt under jubileumsåret 2014 tillsammans med 
Voksenåsen i Oslo där ungdomar från Eda och Eidskogs kommuner utbildats till framtidens 
fredsambassadörer. ARKO har fått medel från Hedmark Fylkeskommune till en gränsöverskridande 
transportplan för transporter på väg och järnväg. Planen, som ska göras under 2015, har koppling 
till samarbetsavtalet mellan fylkeskommunen och Region Värmland. 

Möjligheter till utbildning 
Gymnasieutbildningar erbjuds i hela Värmland eftersom alla kommuner ingår i ett gemensamt 
samverkansområde. Närmaste universitet finns i Karlstad och Oslo, båda inom cirka 11 mils 
avstånd från Charlottenberg. På den norska sidan finns en högskola i Lilleström strax innan Oslo 
med 3 900 studenter. Forskningscentret Campus Kjeller ligger också i Lilleström och har fokus på 
områdena energi, IT, samhällssäkerhet, hälsa, miljö och bioteknologi. Det finns en folkhögskola i 
Arvika och i dess närhet en musikhögskola där Karlstads universitet bedriver sin 
musiklärarutbildning. 

Eda gymnasieskola tillsammans med Arvika gymnasieskolor har fått kvalitetsstämpeln 
TeknikCollege. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och 
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvalitén 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 på Eda gymnasieskola har fått en kvalitetsstämpel på sin 
utbildning genom att bli certifierade för ServiceCollege. Tyvärr avvecklas ServiceCollege i hela 
landet. Den visar att eleverna ges relevant yrkeskompetens för jobb där servicekompetens är ett 
grundläggande krav, och att de är väl förberedda för en karriär i tjänstesektorn. Skolan satsar nu mer 
på fungerande branschråd där näringslivet ingår. Programmet satsar även på utveckling inom 
områden som entreprenörskap, serviceanda och utbildning av kreativa och engagerade elever. Vård- 
och omsorgsprogrammet i Sverige har byggt upp vårdcollege och Eda kommun kommer att ingå 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 befolkningen med en utbildningsnivå 
kortare än 3-årig gymnasial. För att möta framtidens kompetenskrav behövs kunskap och en ökad 
utbildningsnivå. Eda kommun erbjuder yrkesutbildning för vuxna inom industri och restaurang, 
vård och omsorg i samarbete med Årjängs kommun samt svenska för invandrare. Grundläggande- 
och gymnasieutbildning erbjuds också för vuxna. Det finns möjligheter till distansutbildning vilket 
blir allt viktigare.  

Arbetet med att förbättra ohälsan 
Arbetet med att förbättra ohälsan i kommunen fortsätter. Ohälsotalet bland kommunens invånare 
ligger på samma nivå 2014 som året innan. Det är Försäkringskassans mått på antal utbetalda dagar 
med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning 
från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade i åldrarna 16-64 år. Ohälsotalet för 
kommuninvånarna år 2014 var 40,0 dagar att jämföra med 2013 då det var 40,6 dagar. I Värmland 
var ohälsotalet 30,1 dagar 2014 och 29,4 dagar 2013. Av 2013 års rapport ”Om Värmlänningarna”, 
utgiven av Landstinget, framgår att det allmänna hälsotillståndet har förbättrats i befolkningen 
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under perioden 2008 – 2012. Andelen dagligrökare fortsätter att minska i åldersgruppen 18 – 64 år. 
Däremot har andelen med fetma ökat och även andelen med otillräcklig fysisk aktivitet. 

För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper prioriterar 
kommunen följande områden: delaktighet och inflytande i samhället, trygga och goda 
uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer 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 
2014 genomfördes bland annat Edaklassikern, föreläsningar, seniorcruising, seniordag och Eda på 
fötter. Under 2015 kommer temat psykisk hälsa lyftas fram lite extra. Det blir även fokus på 
SMARTIS, fysisk aktivitet i skolorna och nytt blir satsningen på en stolpjakt som ett led i arbetet 
med ”Eda på väg mot bättre hälsa”. 

Upplevelser 
I Eda finns ett stort utbud av aktiviteter året om. Sommartid lockar de natursköna omgivningarna till 
bl.a. fiske, kanotfärder och vandringar på Finnskogsleden, en 24 mil lång vandringsled från 
Morokulien i söder till Trysil i norr. På Noresund ligger en 18-håls golfbana omgiven av sjön Hugn. 
Vintertid finns det flera möjligheter till skidåkning, både längden och utför. Valfjället Skicenter är 
en av de sydligaste alpina anläggningarna i Sverige med flera nedfarter. Dessutom finns det en rad 
fritidsanläggningar såsom motionsspår för löpning/skidåkning, en ishall, flera skytteanläggningar 
och sporthallar. Föreningslivet engagerar kommuninvånare och många eldsjälar lägger ner mycket 
tid vilket gör att kommunen har ett rikt föreningsliv. 

Det finns ett rikt och varierat utbud av kulturella aktiviteter, såsom musik, konst, litteratur, 
bibliotek, museum. Det finns en mängd livaktiga kulturföreningar och flera spännande museer. I 
kommunen finns också ett antal hembygdsföreningar och studieförbund som bedriver aktiv 
kulturverksamhet. Till detta kommer de kulturevenemang som arrangeras genom biblioteken. Det 
finns ett stort behov av kulturaktiviteter. Hembygdsföreningarna är mycket aktiva, framförallt på 
sommaren då gårdarna är öppna för allmänheten med serveringar, utställningar och underhållning. 

I kommunen finns många gränshistoriska minnesmärken och kulturella sevärdheter. Redan innan 
Fredsmonumentet restes 1914 var gränsen en betydelsefull mötesplats för norrmän och svenskar. 
Först 1959 fick platsen sitt namn Morokulien som idag är ett välbesökt turistmål. Föreningar har 
tagit vara på den historiska kunskap som finns i området och gjort besöksmål som är tillgängliga för 
allmänheten. Exempel på detta är Eda Skans Museum och Järnskogs Beredskapsmuseum som 
skildrar norsk-svensk gränshistoria. Under 2014 firade Fredsmonumentet 100 år. Det 
uppmärksammades genom en fredsfest i Morokulien med deltagande av landshövdingar och talmän 
från Norge och Sverige. Samtidigt invigdes en Fredsklocka skänkt av Sydkorea. 

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 
handlingsplan. 

Tillväxtverket rapporterar att Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i fjol. Under 2014 
steg antalet långväga besökare från länder utanför Europa med 22 % jämfört med året innan. Den 
totala ökningen från utlandet blev 7,4 %. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet 
men flest kom till Stockholm och Västra Götaland. I rapporten ”Fakta om svensk turism 2013” 
konstaterar Tillväxtverket att turismens totala omsättning i Sverige ökade med 3,9 % 2012/13 till 
285 miljarder kronor. Turismen bidrog med 173 000 arbetstillfällen, en ökning med 3,9 % från 
2012. För att turismen ska kunna utvecklas behövs ett ökat samarbete mellan näringen, 
turismföreträdare och samhället. När det gäller utländska besökare svarar norrmännen för 25 % av 
antalet utländska gästnätter som var 12,89 miljoner nätter 2013. 
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HUI Research har tagit fram nyckeltal för turismen i Värmland och i kommunen 2013. Turismen 
omfattar inkommande övernattningsresor både svenska och utländska samt dagsresor längre än 5 
mil. Rapporten visar att turismnäringen i Eda fortsätter att öka och bidrog med 139 miljoner kronor 
i förädlingsvärde och omsatte 628 miljoner kronor år 2013. Omsättningen har ökat med 21 mkr 
jämfört med 2012. Turismen skapade sysselsättning för 326 årsverken. Gästnattsstatistiken 
redovisade 131 156 gästnätter under 2013 vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2012. Det 
gäller kommersiella gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping. Boendeanläggningarna i 
kommunerna redovisar flest gästnätter i juni, juli och augusti månad. Norrmännen stod för närmare 
två tredjedelar av samtliga gästnätter på boendeanläggningarna i kommunen men som god två kom 
Kina. Asiatiska besökare på genomresa ökade under 2013 och flera valde att övernatta i Eda. 
Kommunens gästnattsstatistik visar en exportandel på ca 77 % vilket är långt över både länets och 
rikets motsvarighet. Antalet dagsbesök i Eda ökade med 27 % till 338 000 och det är framförallt 
gränshandeln som står för den ökningen. Nya handelsområden har tillkommit och detta har bidragit 
till ökat antal dagsbesök och fler gästnätter. 

Morokulien Infocenter hade drygt 61 000 besökare 2014, vilket är en minskning med ca 11 % 
jämfört med 2013 då besöksantalet var närmare 69 000. Trenden är att turistsäsongen förlängs. Fler 
turister kommer i augusti, september och oktober. Trenden är att antalet turistbussar ökar och centret 
besöks av alltfler turister från Asien och Frankrike. Turistnäringen i kommunen upplever att antalet 
övernattningar på camping och hotell ökar. Tillsammans med näringslivet har kommunen utarbetat 
en handlingsplan 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 mötesplats. Ett led i detta arbete 
är att göra satsningar på Fredsriket Morokulien och göra området mer attraktivt. Valfjället Skicenter 
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 vinteraktiviteter. 
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Befolkning 
 
Befolkningsutveckling  
Vid årsskiftet 2014-2015 hade Eda kommun 8 453 invånare. Av dessa var 4 129 kvinnor och 4 324 
män. Åldersfördelningen syns i diagrammet nedan. 
 

Befolkning 2014-12-31 
 

Ålder Män Kvinnor Totalt 
0 46 47 93 
1-5 233 236 469 
6-9 163 151 314 
10-12 122 120 242 
13-15 119 116 235 
16-18 138 124 262 
19-29 555 488 1043 
30-39 408 380 788 
40-64 1572 1364 2936 
65-74 551 547 1098 
75-84 310 364 674 
85- 107 192 299 
Summa 4324 4129 8453 

Källa: SCB 
 
I tabellen nedan redovisas den årliga befolkningsutvecklingen mellan 2008 och 2013.  
 
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Befolkning 8676 8594 8539 8460 8496 8426 8453 
Förändring 25 -82 -55 -79 36 -70 27 

 

Källa: SCB 
 
 
Andel utländska medborgare 
Enligt KIR uppgår andelen utländska medborgare för närvarande till 23 procent vilket motsvarar 1 
944 personer (vid årsskiftet 2013-2014 var det 1 935 personer och året dessförinnan 1 898). I 
kommunen bor alltså 6 515 personer som är svenska medborgare. Den största enskilda gruppen 
utländska medborgare kommer från Norge: 17,3 % av Edas befolkning har norskt medborgarskap. 
Det motsvarar 1 465 personer.  
 

Andel utländska medborgare 

År 2012 2013 2014 

Andel 22,2% 22,4% 23% 

   Källa: KIR 
 
På andra till fjärde plats kommer: litauer 69 personer, syrier 47, tyskar 43 samt danskar 38. Totalt 
finns hela 46 olika nationaliteter i kommunen. 
 
 
In- och utflyttning 
Under 2013 hade Eda ett negativt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) motsvarande 65 
personer. Det innebär att det flyttat ut fler personer än vad som har flyttat in under perioden. Sett till 



 

 16 

2014 är emellertid flyttningsnettot positivt. Under året flyttade 439 personer ut ur kommunen 
medan 486 flyttade in. Från andra platser i Värmland flyttade 184 personer, från övriga Sverige 
kom 131 och från utlandet kom 171 personer. 
 
Flyttningsnetto 2011 – 2014 

2011 2012 2013 2014 
-27 38 -65 47 

   Källa: SCB 
 
Anledningarna till varför man flyttar till eller från en plats kan vara många. År 2012 undersöktes 
varför man flyttar till eller från Eda (en ny undersökning genomförs och beräknas vara klar under 
hösten). Tabellen nedan visar några vanliga faktorer som påverkar varför man flyttar – eller inte 
flyttar – till och från Eda.  
 

Push Pull 
”Finns inget att göra i Eda” ”Aktiviteter finns” 

”Vill inte bo i Eda” ”Boende på landet” 
”Eda är för litet” ”Trivs/Uppvuxen i Eda” 

”Dåliga kommunikationer” ”Bra kommunikationer” 

”Familj/släkt/vänner bor inte i Eda” ”Familj/släkt/vänner” 
 ”Sysselsättning/arbete” 
  

Källa: Enkät till verksamma inom handeln i Eda 2012 
 
 
Födda och avlidna 
Under år 2014 föddes 89 nya Edabor samtidigt som 118 stycken avled. Det ger ett negativt 
födelsenetto på 29 personer.  
 
 
Födelsenetto 2011 – 2014 

2011 2012 2013 2014 
-32 -1 -3 -29 

   Källa: SCB 
 
 
Prognos 
Vid tiden för delårsbokslutet pekade prognosen mot att Edas befolkning skulle minska något under 
2014. När vi nu summerar året visar det sig istället att befolkningen har ökat med 27 personer. En 
stark trend under första halvåret hjälpte till att motverka tappet under avslutningen av 2014. 

Prognosen för 2015 visar ett litet tapp på helårsbasis. När det gäller den negativa 
befolkningsutvecklingen bör det påpekas att det inte finns några inherenta egenskaper i 
landsbygdsområden som per automatik leder till en negativ befolkningsutveckling, heller inte att 
utvecklingen inte går att vända eller påverka. Viktiga faktorer är en god arbetsmarknad och ett 
välutvecklat näringsliv, goda boendemöjligheter med attraktiva och billiga boenden, samt goda 
kommunikationer. Ett stort antal nya arbetsplatser skapas just nu i Eda kommun och det finns en 
stark potential till att vända eller åtminstone bromsa den negativa trenden. 
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Måluppfyllelse 

Finansiella mål 
Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden 2014 – 2016 är att verksamheternas 
nettokostnader inkl. avskrivningar, inte ska överstiga 97,5 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Ambitionen är dock långsiktigt att ha resultat som medför att verksamheternas 
nettokostnader inkl. avskrivningar inte ska överstiga 95 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
 
•Utfallet 2014 är 100,9 %. 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 2014 ett resultat på 6 
398 tkr. Det redovisade resultatet för 2013 är -1 624 tkr. 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 2014. Målet har uppfyllts. 

Övergripande verksamhetsmässiga mål 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2014 – 2016 fattat beslut om ett antal 
övergripande mål. Dessa bryts sedan ned till verksamhetsmål i de olika verksamhetsområdena där 
sedan ett antal aktiviteter fastställs för att nå dessa. För att bilda sig en uppfattning kring 
måluppfyllelsen finns också ett antal indikatorer för att kunna mäta detta. Nedan följer en 
sammanställning av de olika övergripande målen samt verksamheternas mål, aktiviteter och 
indikatorer för att uppfylla och följa upp dessa. Avslutningsvis ges en sammanfattande bedömning 
kring kommunens måluppfyllelse för år 2014. 

Bra boendemöjligheter 

”Skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer” 

Verksamheternas mål 
Kommunledningsstaben 

•Utveckla attraktiva områden för boende och rekreation 
•Utveckla trygga, säkra och hållbara livsmiljöer 

Bildning 

•Erbjuda förskoleverksamhet i barnens närmiljö. 

•Genom ökad fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor, bidra till 
ökad hälsa hos barn/elever. 

Vård & Stöd 

•Skapa en trygg och bra boendemiljö för kommunens äldre och funktionshindrade. 
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Samhällsbyggnad 

•Utveckla attraktiva områden för boende och rekreation. 

•Öka tillgängligheten vid våra fastigheter och anläggningar. 

•Genom miljöarbete öka kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva 
miljövänligt. 

Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Stöd till kommunstyrelse i det övergripande arbetet med utveckling av kommunen 
•Bedriver och medverkar i omvärldsbevakning samt samhällsplaneringen. 

•Arbetar med att skapa förutsättningar för och utveckla folkhälsoarbetet 

Bildning 

•Alla barn/elever ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet i förskola/skola/fritidshem.  

•Alla barn/elever ska få utbildning i kost och livsstilsfrågor. 

•Arbetsgrupp för ”Bra mat i Eda”. 

•Bildningsverksamheter följer riktlinjerna vad gäller frukost/mellanmål, som ska vara 
näringsriktiga. 

•Inventera skolgårdar och lekplatser så att de lockar till fysisk aktivitetet. 

•Arbeta drogförebyggande där Edas Ansvar är samordnande. 

•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 

•Vid större arrangemang i kommunen genomförs fältarbete tillsammans med andra aktörer. 

•Vårdnadshavare erbjuds förskola nära hemmet i mån av plats. 

Vård & stöd 

•Regelbunden inventering genomfördes avseende behovet av boendeplatser. 

•Effektiv planering genomfördes av en boendegrupp, i nära samarbete med 
biståndshandläggare och närstående, för att tillgodose behovet av boende med rätt 
vårdinriktning. 

•Beslut om boende planerades verkställas inom 3 månader. 

•Önskemål om parboende tillgodosågs enligt gällande lagstiftning. 
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•Särskilda boenden och servicelägenheter med godkänd standard fanns i alla tätorter. 

•Gruppboenden (LSS) med godkänd standard fanns i Åmotfors. 

Samhällsbyggnad 

•Utveckling av Lundens  verksamhet med ökad återanvändning och återvinning. 

•Implementera nya renhållningsordningen samt uppföljning av renhållningsabonneter. 

•Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan. 

•Ett nytt bostadsområde för bostadshus har planlagts i Charlottenberg. 

•Räddningstjänsten ska genom information och uppsökande verksamhet verka för att alla 
boende i Eda kommun skall ha fungerande brandvarnare 

Verksamheternas indikatorer 
Kommunledningsstaben 

 
Indikatorer 

Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 

Befolkning Antal 
invånare 

8 449 8 500 8 500 

Ohälsotal hos 
kommuninvånarna 

Dagar 40 45 35 

Arbetslöshet  %  8,3 8 7,5 
Tryggare medborgare Poäng(100) 60 60 60 
Attraktivt att bo och leva Index(100) 51 50 50 

 
Bildning 

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Plan 2015 

Andel barn som har 
barnomsorg i 
närområdet 

procent 100 97 100 

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

procent - - 
Se nedan 

- 

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

procent 100 Förskolan 100 
Gunnarsby: 
 F-3 4 ggr/v  
4-5 3 ggr/v 
6-9 2 ggr/v 
Hierne 100 

Gärdes ej varje 
dag 

Adolfsfors 100 
Gunnerud 100 

Gymnasiesär 100 
Gymnasiet 30 

vux utb 5 

100 
 
 

 

Faktor i ELSA Läsåret 2012/2013 Läsåret 2013/2014 
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Övervikt åk 4 19% 21% 

Övervikt åk 7 22% 28% 

Fetma åk 4 8% 16 % 

Fetma åk 7 11% 12 % 

Aktiv på idrottslektion åk 4 99% 100% 

Aktiv på idrottslektion åk 7 91% 99% 

Idrottar på fritiden åk 4 96% 89% 

Idrottar på fritiden åk 7 77% 79% 

Psykosomatisk hälsa: ont i magen åk 4 19% 14% 

Psykosomatisk hälsa: ont i magen åk 7 19% 15% 

Psykosomatisk hälsa: huvudvärk åk 4 18% 17% 

Psykosomatisk hälsa: huvudvärk åk 7 31% 20% 

Psykosomatisk hälsa: koncentrationssvårigheter åk 4 20% 30% 

Psykosomatisk hälsa: koncentrationssvårigheter åk 7 23% 23% 
 
Vård & stöd 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Antal platser     
Särskilt boende + korttidsplats demens st 91 + 3 95 + 5 Ny indikator 
Gruppboende LSS st 23 23 Ny indikator 
Antal verkställda beslut inom 3 mån     
Särskilt boende st 35 25 Ny indikator 
Gruppboende LSS st 1 3 Ny indikator 
Antal ej verkställda beslut (kö)     
Särskilt boende st 3 0 0 
Gruppboende LSS st 0 0 0 
 
Samhällsbyggnad 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 
Tillgång byggklara villatomter Antal 80 30 30 

Brand i byggnad Antal 16 <20 <20 

Total antal räddningsinsatser Antal 118 <140 <140 
Antal omkomna i bränder Antal 0 0 utgår 
Miljöarbete NMI - >40 >40 
Renhållning & sophämtning NMI - 80 70 
Attraktiv att bo och leva NRI Index 51 55 55 
 

Kommentarer till måluppfyllelsen 

Definitionen av ohälsotal är antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet bland 
kommunens innevånare har under en serie av år varit högre än genomsnittet för Värmland. Målet 
under 2014 var totalt 35 dagar, medan utfallet blev totalt 40 dagar. Man skall dock komma ihåg att 
ohälsotalet i Eda kommun sakta med säkert har minskat något jämfört med situationen under 2009 
och 2010 då motsvarande siffra var 47 respektive 42 dagar. Folkhälsorådet har under flera år jobbat 
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allt mer proaktivt och förebyggande med folkhälsoarbetet för att få ett trendbrott, men detta arbete 
ger resultat först på lite längre sikt. 

Det finns också sedan tidigare en inriktning att jobba med barn- och ungdomar, för att i unga år för 
att tidigare medvetandet om olika levnadsvanors inverkan på folkhälsan. En liten andel (3 %) av 
barn med förskoleplats har fått det i sin närmiljö om familjen önskat det. Skolorna försöker 
tillhandahålla fysisk aktivitet så ofta det går, SMARTIS-konceptet har inte kunnat genomföras på 
alla skolor under året utan på vissa ställen sker det huvudsakligen genom idrottslektioner och 
friluftsdagar. Glädjande nog visar ELSA-statistik på en hög andel elever som är aktiva på 
idrottslektionerna, många idrottar också på fritiden. Andelen överviktiga eller feta barn i kommunen 
(enligt ELSA) är hög. Viktigt med insikt både hos vårdnadshavare och skolpersonal för att komma 
tillrätta med problemen. I jämförelse med andra värmlandskommuner har Eda ett högt ohälsotal 
kring barns psykiska hälsa, något som måste tas på stort allvar och komma tillrätta med. Det finns 
ofta ett samband mellan den psykiska hälsan och elevernas prestation i skolan och under 2015 
kommer Bildning att fokusera på hur man kan hjälpa barn och unga till en förbättrad psykisk hälsa. 
Tobaksförebyggande arbete bedrivs vid skolorna och både Gunnarsby- och Hierneskolan har s.k. 
”rökkontrakt” för högstadieeleverna. Edas Ansvar arbetar med tobaks-, alkohol- och drogprevention 
genom att bl.a. medverka vid föräldramöten. Glädjande nog minskar antalet rökare. 

Beslut om särskilt boende vekställdes inom 3 månader förutom i två fall där tidsgränsen överstegs 
med några dagar. Behov finns av en långsiktig planering för boende till alla kategorier inom Vård & 
stöd. 

Brand- och olycksförebyggande arbete har genomförts under året. Bland annat genom 
brandvarnarkampanj och utbildning av skolelever i årskurs 2 och 5 i brandsäkerhet. Likaså 
utbildningar i stabsmetodik, för POSOM-gruppen samt kring skydd av vattentäkter. 
Antalet byggklara villatomter i kommunen är drygt 30 men begränsat i Charlottenberg där utfallet 
av kampanjen ”köp en villatomt för en krona” inte är säkerställt ännu. Behov kan därför finnas för 
att planlägga ytterligare villatomter i Charlottenbergsområdet. Nöjd-Region-Index (NRI) är ett 
helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva i. Utfallet ligger strax under målsättningen 
för 2014. Inga undersökningar har genomförts för att följa upp målen enligt NMI.  

Goda kommunikationer 

”Med vägar, järnväg och tele/IT-kommunikation. Bra förbindelser inom och till kommunen för 
arbete, fritid och utbildning.” 

Verksamheternas mål 
Kommunledningsstaben 

•Arbeta för en bra infrastruktur och goda kommunikationer. 

Bildning 

•Skapa god tillgång till digitala verktyg och Internetuppkoppling, för både lärare och elever 
i grund- och gymnasieskola. 

Vård & stöd 

•Skapa bra förbindelser för äldre och funktionshindrade inom kommunen, för arbete och 
fritid. 

Samhällsbyggnad 

•Arbeta för goda kommunikationer inom kommunen 
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Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Medverkar i arbetet att stärka och utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken. 

•Bevakar utvecklingen inom IT-området så att även kommuninvånarna och näringslivet ge 
så bra förutsättningar som möjligt att ta del av den nya tekniken. 

Bildning 

•Det finns en IT-grupp för alla Bildningsverksamheter. 

•IT-gruppen ansvarar för Bildnings IT plan, där det ingår att samordna inköp. 

•Lärare utbildas i att använda digital teknik som ett arbetsredskap 

Vård & stöd 

•Via trafikhuvudmannen Värmlandstrafik AB fanns behovsprövad länsfärdtjänst och 
riksfärdtjänst att tillgå för invånare med funktionshinder, för arbete och fritid. Under året 
verkades för att ett nytt regionalt avtal tecknas, som reglerar bärhjälp mellan kommunens 
olika enheter och för att underlätta genomförandet av resor även när tillgängligheten in/ut ur 
egna hemmet är begränsad. 

•Vid behov fanns resor med taxi till dagverksamheter med biståndsbedömda insatser samt 
till andra gruppverksamheter. 

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

•Behov av bättre allmänna kommunikationer fanns, för att underlätta för invånare att besöka 
sina anhöriga på boenden samt uträtta ärenden i tätorterna, bland annat på apoteket. 

Samhällsbyggnad 

•Anlägger, underhåller och förnyar kommunens gator samt gång- och cykelvägar 

Indikatorer 
Kommunledningsstaben 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 
Trafik över riksgränsen Antal 

fordon 
2 448 830 2 500 000 Ingen indikator 

2015 
Tillgång till fiber Procen

t 
5 5 25 

E-tjänster Antal 25 15 Ingen indikator 
2015 

 
Bildning 

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Plan 2015 
Fungerande 
internetuppkoppling 
finns på alla enheter 

antal 6 av 6 skolor 6 av 6 skolor 6av 6 skolor 

Antal elever/digitalt 
verktyg, datorer 

antal 4 Gunnarsby 5,7 
Hierne 3,1 

5 
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Gärdes 5,3 
Adolfsfors 4,9 
Gunnerud 2,0 

Gymnasiesär 3,5 
Gymnasiet 2,7 

Vux 2,4 
Antal elever/digitalt 
verktyg, surfplattor 

antal 4 Gunnarsby 7,7 
Hierne 3,8 
Gärdes 6,4 

Adolfsfors 4,5 
Gunnerud 1,6 
Gymnasiesär 0 
Gymnasiet 7,0 

Vux 16,9 

5 

 

Vård & Stöd 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Antal enkelresor till dagverksamhet     
SoL - demens, socialpsykiatri 
HSL -rehabilitering, LSS – sysselsättning st 950 1 680 Borttagen 

 
Samhällsbyggnad 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 

Medborgarna om gator och vägar NMI - 55 45 

Medborgarna om gång- och 
cykelvägar 

NMI - 55 50 

 

Kommentarer till måluppfyllelsen 
Antalet e-tjänster har utökats mer än plan men det återstår arbete för att öka användandet, 
information är viktigt här. Tillgången till fiber är beroende av utbyggnaden i kommunen, här har nu 
arbetet börjat med kanalisation men fiberföreningarna är i sin tur också beroende av klartecken från 
Jordbruksverket med bidrag m.m. 

IT-uppbyggnaden har fortsatt under 2014 och en revidering av grundskolans IT-plan har 
genomförts, planen sträcker sig över fem år. Tillgången till datorer för eleverna varierar mellan 
skolorna, Gunnarsbyskolans har dessutom varit med sedan skolan startades för 10 år sedan. IT-
planen anger att man börjar med att utrusta med en klassrumsuppsättning surfplattor per stadie och 
målet är att 2019 ha kommit till en en-till-en-miljö vid alla enheter. Uppbyggnaden av trådlösa 
nätverk har fortlöpt och finns nu i alla grund-, gymnasie- och förskolor. 

Dagverksamhet för dementa avvecklades så antalet resor till dagverksamhet minskade under året. 
Behovet av resor för fritids- och arbetsresor samt resor till dagverksamhet anses tillgodosett. 

Då Eda ej deltog i NMI-studien för 2014 kan inte målen avseende gator och vägar samt gång- och 
cykelvägar följas upp och kommenteras. 

Ett utvecklat näringliv 

”Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja entreprenörskap och innovationer 
och ta tillvara lokala förutsättningar.” 
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Verksamheternas mål 
Kommunledningsstaben 

•Skapa förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv. 

•Öka kommunens servicenivå gentemot företagen 

•Förbättra informationen och dialogen mellan kommunen och företagen 

•Förbättra marknadsföringen av kommunen och näringslivet 

•Värna om och bidra till tillväxt i befintliga företag samt stimulera nyetablering av företag. 

Bildning 

•Genom ett entreprenöriellt ledarskap hos pedagogerna möjliggöra och uppmuntra 
entreprenörskap bland barn/elever i för-, grund- och gymnasieskola. 

Samhällsbyggnad 

•Arbeta med fysisk planering, bygglovsgivning och tillsyn 

Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Framgår av Eda kommuns näringslivsprogram med handlingsplan. 

Bildning 

•Rektor/förskolechef följer upp med arbetslag/den enskilde pedagogen hur de medverkar till 
att ett entreprenöriellt lärande genomsyrar verksamheten  

•Grundskolan och gymnasieskolan samverkar med Ung företagsamhet och Framtidsfrön.  

•Skapa projekt/aktiviteter som uppmuntrar entrepröneriellt lärande. 

•Elever har prao i år 8 och år 9. 

•Turistbyrån medverkar i att samla, marknadsföra och sälja de produkter och tjänster som 
lokala entreprenörer erbjuder. 

Samhällsbyggnad 

•Arbeta med mark och exploateringsfrågor 

•Planberedskap för olika typer av verksamheter 

Indikatorer 
Kommunledningsstaben 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 
(31) Sysselsättningsgrad % 64 75 78 
(33) Nya företag/1 000 invånare Antal 5,7 5 4 
(34) Förändring i antal Antal KKiK har tagit >6,0 >6,0 
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förvärvsarbetande/1 000 invånare bort måttet. 
 
Bildning 

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Plan 2015 
Ökad måluppfyllelse 
hos eleverna i 
grundskolan 

procent 90 79,1 
(åk 9 fullständiga 

avgångsbetyg) 

- 

     
Turistverksamheten: 
Antal besökande vid 
turistbyrån 
Turismindustrins 
omsättning 
Antal årsverken inom 
turismindustrin 

 
Antal 
 
Kronor 
 
Antal  

 
70 000 

 
460 

 
340 

 
61 011 

 
ingen redovisning 

2014 
ingen redovisning 

2014 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 

Planberedskap 
-industri 
-handel 

Nivå 2 nya planer 2 nya planer 2 nya planer 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Sysselsättningsgraden i %  av totala antalet invånare mellan 20 och 64 år var 64,0% 2014. Målet för 
2014 är 75%. Resultatet bygger på SCB:s arbetsmarknadsstatistik och i denna ingår inte de 
kommuninvånare som arbetar i Norge. Om de skulle inkluderas uppnås verksamhetsmålet. Antalet 
nya företag per 1 000 invånare 2014 var 5,5 och målet för 2014 är 5. Målen för 2014 grundas på 
utfallet i Kommunens Kvalitet i Korthet 2013. Nyföretagandet i hela landet ökade under 2014. 

Målsättningen med det entreprenöriella arbetet i skolan är en ökad måluppfyllelse hos eleverna och 
man arbetar bl.a. med Framtidsfrön och att entreprenörskap ska finnas med i alla ämnen. Tyvärr har 
inte måluppfyllelsen avseende fullständiga avgångsbetyg ökat, troligtvis genom brister i stöd till 
varje enskild elev – exempelvis genom modersmålsstöd, svenska som andraspråk och 
studiehandledning på modersmålet för invandrade elever. De särskilda undervisningsgrupperna är 
också borta då man varit tvungna att minska antalet lärare de senaste åren, bland annat med 
konsekvensen att det saknas speciallärare på högstadierna. 
Turistbyråverksamheten bedrivs åter tillsammans med Eidskog. Besöken har minskat något under 
året, förmodligen med anledning av att färre besökande från Ryssland passerat Eda. 

Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft – del av Torget samt kvarteret Staren i 
Charlottenberg. Arbete pågår med nya planer kring Kojan 2, Sedeln, Eda Glasbruk, Vrångsälven 
och Valfjället. Kommunen har för att ha en bra planberedskap försökt förvärva mark i attraktivt 
skyltläge, något som inte har lyckats. Därför ställer sig kommunen i huvudsak positiv till 
ansökningar från privata markägare om planbesked för exploatering inom industri, handel och 
bostäder. 

Upplevelser 

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

Verksamheternas mål  
Kommunledningsstaben 

•Eda kommun ska vara en attraktiv mötesplats för människor. Vi ska skapa förutsättningar 
för ett rikt fritids- och kulturliv som bidrar till en så bra livskvalité som möjligt. Vi ska 
utveckla kommunen som besöksmål för turismen och som destination för shoppingturismen. 

Bildning 

•Vi ska skapa förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturliv.  

•Verksamheterna ska samarbeta med föreningslivet i kommunen, t ex genom ”Smartis”, 
skolskogar, barn- och ungdomsverksamheten och i samband med olika arrangemang. 

•Musikskola ska finnas tillgänglig för alla grundskole- och gymnasieelever i kommunen. 

•Folkbiblioteken ska vara kommunens centrum för litteratur, kultur och information.  

Vård & Stöd 

•Erbjuda ett berikande kultur- och fritidsutbud för kommunens äldre och funktionshindrade. 

Samhällsbyggnad 

•Öka andel skyddad skog på Eda kommuns marker (areal) av kommunens totala 
skogsinnehav. 

Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Arbeta med att vidmakthålla bra förutsättningar för och utveckla kulturlivet och 
folkhälsoarbetet. 

•Arbeta för att utveckla Eda som ett attraktivt besöksmål för turister. 

Bildning 

•Genom olika samverkansgrupper både internt och externt verka för att utveckla fritids- och 
kulturutbudet i egen regi och i samverkan med föreningslivet 

•Fritidsanläggningar med möjlighet för en rad olika fritidsaktiviteter finns runt om i 
kommunen (kommunala- och föreningsdrivna)  

•Fritidsgårdsverksamhet ska erbjudas i kommunen 

•Genom elevråd och ungdomsråd ge möjlighet till delaktighet för barn/ungdomar i Eda  

•Genom kommunens föreningsstöd ge föreningslivet möjlighet till ekonomiskt stöd 

•Det pågår en översyn av fritidsgårdsverksamheten tillsammans med ungdomsrådet 

•Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla elever och föräldrar har tillgång till 
information och eleverna ges likartade förutsättningar att delta  
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•Bibliotek finns i Charlottenberg, Åmotfors och Koppom 

Vård & stöd 

•Genom avtal med Röda Korset samordnades aktiviteter som sång, musik, bingo, hantverk, 
målning och högläsning, för daglediga och äldre vid ”Träffpunkten” i kommunens tre 
tätorter. 

•Seniorträning anordnades under ledning av rehabiliteringspersonal. 

•Länsdanser för funktionshindrade anordnades i samarbete med övriga kommuner. 

•Inom gruppboende LSS gavs möjlighet att tillsammans med personal åka på olika typer av 
fritidsaktiviteter. 

Samhällsbyggnad 

•Genomföra planerade Lona projekt samt följa den antagna Naturvårdsstrategin där målet 
andel skyddad skog är 19%. 

Indikatorer 
Kommunledningsstaben 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 
Omsättning detaljhandel (HUI) Mkr 2 300 2 100 2 300  
Detaljhandel försäljning (HUI) Index (100) 438 425 425 
Gästnätter (TEM) Antal 131 156 300 000 300 000 

 
Bildning 

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Plan 2015 
Biblioteksverksamheten: 
Antal besökande  
Antal utlån/kommuninvånare 

antal  
90 000 

7,7 

 
72 888 

7,4 

 
90 000 

7,7 
Museerna: 
Antal besökare 

antal  
12 300 

 
6 388 

 
12 300 

Kulturverksamheten: 
Antal kulturarrangemang 
Antal deltagare 

antal  
40 

 

 
15 

7 612 

 
40 
- 

Musikskolan: 
Antal elever  

antal  
220 

 
201 

 
220 

Föreningslivet: 
Antal föreningar 
Antal barn/ungdomsaktiviteter  

antal  
150 

3 100 

 
150 

ca 3 000 

 
150 

3 100 
Fritidsgårdsverksamheten: 
Antal besökande 

antal  
800 

 
1 141 

 
800 

Folkhälsoverksamheten: 
Antal aktiviteter 
Antal deltagare 

antal  
15 

 1 500 

 
14 

2 612 

 
15 

1 500 
Fritidsanläggningarna: 
Antal besökande 

antal  
146 000 

 
157 600 

 
146 000 

Simskolan: 
Antal deltagare 

antal  
80 

 
79 

 
80 

 
Vård & stöd 
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Indikatorer Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Antal deltagare     
Träffpunkten, snitt st 90 70 85 
Seniorträning, snitt st 15 20 25 
 
Samhällsbyggnad 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 

Andel % skyddad skog % - 10 19 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Enligt statistik från Handelns Utredningsinstituts databas ”Handeln i Sverige 2013” omsatte 
handeln i kommunen 2,3 miljarder kr år 2013. Målet 2014 är 2,1 miljarder. Dagligvaror omsatte 1,6 
miljarder kr och sällanköpsvaror 700 miljoner kr. Index för detaljhandelns försäljning enligt HUI 
var 438 år 2013 och målet för 2014 ett index på 425. 

Antalet gästnätter 2013 var 131 156 nätter enligt mätningen HUI Research har gjort. Målet för 2014  
är 300 000 gästnätter och är satt utifrån de resultat som framkommit i mätningen som tidigare 
gjordes av ett annat företag.  

Möjligheterna till ett rikt fritids- och kulturutbud har varit goda där bl.a. folkhälsoverksamheten 
bidragit till flera aktiviteter. Bibliotekets besökssiffror har stigit, delvis med anledning av att 
biblioteken också fungerade som vallokaler under året. Antalet utlån per kommuninvånare har 
minskat då allt fler utlån görs digitalt via webbportalen. Fler nyanlända besöker och nyttjar 
biblioteken vilket lett till ett ökat antal nya lånekort. Antalet besökare vid fritidsanläggningarna har 
ökat under året, en anledning till detta är den nya konstgräsplanen i Charlottenberg. 
Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits i Åmotfors och Koppom men önskemål och behov finns även i 
Charlottenberg. 

Arbetet med att skydda skogsmark har inte kunnat påbörjas som tänkt då någon ny grön 
skogsbruksplan samt organisationen för skogen inte finns på plats. 

Offentlig service 

”En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare.” 

Verksamheternas mål  
Kommunledningsstaben 

•Medborgare, brukare och kunder 

oLevererar tjänster som medborgare, brukare och kunder är nöjda med 

oÖppen dialog med medborgare, brukare och kunder 

oFörvaltningen har hög tillgänglighet och korta handläggningstider 

oTydlighet med vilka tjänster och servicenivå som vi levererar 

•Medarbetare 

oSkapa utvecklingsmöjligheter, stimulerande arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö 

oFörbättra medarbetarnas hälsa 
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oÖkad jämställdhet och mångfald 

oKommunen skall uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

Bildning 

•Bildning ska samverka med övriga verksamheter i förvaltningen kring barn och unga  

Vård & Stöd 

•Vård och stöd ger god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare 
samt de som vistas här då lagstiftningen föreskriver detta 

•Den enskilde ska känna sig trygg i sina kontakter med Vård och stöd. Kontakten ska 
kännetecknas av tydlighet, respekt och tillit. Verksamheten ska verka för kontinuitet, 
tillgänglighet och hög rättssäkerhet. Vårt kunskapsbaserade arbete bygger på en 
omvärldsbevakning, helhetssyn och förebyggande arbete. Verksamheten 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 
förutsättningar för mötesplatser. Kommunens hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet 
och med god hygienisk standard samt tillgodose den enskildes behov av trygghet i vård och 
behandling. 

•En god patientsäkerhet 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. 

•All personal ska ha god kunskap om verksamhetens värdegrund, ha adekvat utbildning och 
erbjudas kompetensutveckling 

Samhällsbyggnad 

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

•Förvaltningen har hög tillgänglighet och korta handläggningstider. 

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

Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Utför service och stöd till politiken, kommunens förvaltning, allmänheten och företag. 
Organiserar sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt 
övriga nämnder. Genomför posthantering, registrering och diarieföring av kommunens 
handlingar samt svarar för kommunens arkiv och arkivtjänst 

•Bedriver medborgarservice med kundtjänst som lämnar information, service och 
vägledning i kommunala ärenden. Genomför gemensamma externa och interna 
informationsinsatser, rådgivning och service i informationsfrågor 
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•Genomför en personaltjänst som tryggar kommunens personal- och kompetensförsörjning 
över tiden. Utarbetar policy och riktlinjer samt genomför strategiskt utvecklingsarbete inom 
personalområdet. Samordnar friskvård, arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete. Genomför 
kommunens personal- och löneadministration. 

•Utför ett kvalificerat stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning som säkerställer en god 
ekonomisk hushållning. Samordnar upphandlings- och inköpsverksamhet. Genomför 
kommunens ekonomiredovisning. 

•Utvecklar och förvaltar kommunens lednings- och informationssystem. Utarbetar strategier 
och policy för IT-verksamheten. Genomför drift av den plattform som ligger till grund för 
IT-verksamheten. Supportar användare i det dagliga arbetet. 

Bildning 

•Utveckla samverkan med IFO samt med andra aktörer genom lokala SSP-team och 
nätverksträffar 

•Fungerande barnhälsoteam finns i alla kommundelar. 

•Familjecentralen ger stöd och service 

Vård & stöd 

Verksamhetsövergripande: 
•Utvecklade arbetet med genomförandeplaner som regelbundet kan följas upp. 

•Genomförandeplaner följdes upp var tredje månad. 

•Fattade beslut planerade verkställas inom tre månader. 

•Insatser följdes upp inom sex månader. 

•Planeringsdagar för personalen genomfördes en gång per år, där skapades gemensamma 
mål, struktur och rutiner avseende det dagliga arbetet. 

•Ökade satsningen på fortbildning/kompetensutveckling av personal för bibehållen kvalité 
på arbetet som utförs. 

•Omvärldsbevakning genom kontakter med andra kommuner och myndigheter. 

•En översyn av anhörigstödsarbetet gjordes under 2014. 

Kommunal hälso- och sjukvård: 
•Skapade en god följsamhet av personal avseende hygienrutiner inom verksamheten. Mättes 
en - två gånger per halvår, på särskilt boende kontroll genom hygienombud och i hemvården 
kontroll genom självskattning. 

•Skapade goda rutiner för en säker läkemedelshantering i verksamheten. Avvikelse mättes 
en gång per halvår, gäller ej avvikelser i samband med egenkontroll. 

•Skapade goda rutiner för en säker kontakt med andra vårdgivare. Avvikelse mättes en gång 
per halvår. 

•Skapade goda rutiner för en säker hantering av hjälpmedel. Avvikelse mättes en gång per 
halvår. 
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Vård & omsorg: 
•Verksamheten ingick i ett Värmlandsprojekt för implementering av nationella riktlinjer för 
demensvård. 

•Planerade färdigställa och följa upp intern demensutredning. 

•Planerade öka samarbetet med Landstinget i Värmland för att utveckla uppsökande 
verksamhet av kommunens demenssjuksköterska. 

•Fortsatte det förebyggande arbetet med uppsökande verksamhet inom viss åldersgrupp, 
t.ex. genom informationsträffar. 

•Bibehöll hemrehabilitering och rehabiliterande förhållningssätt inom hemtjänsten. 

•Vidareutvecklade dokumentation genom system och metoder, till detta behövs utpekad 
systemadministratör. 

•Bibehöll det förebyggande arbete inom samtliga enheter, bl.a. genom registrering i 
kvalitetssystem som ”Senior Alert”, BPSD och fallförebyggande arbete. 

•Utvecklade biståndshandläggning, beslut och uppföljning samt utökade möjligheten för 
den äldre att mer påverka innehållet i insatsen. 

•Fortsatte arbetet med att effektivisera hemtjänsten i enlighet med förslagen i extern och 
intern utredning. 

•Planerade att pröva arbeta med s.k. hemtagningsteam för direkt hemgång efter 
sjukhusvistelse. 

Individ- och familjeomsorgen: 
•Utvecklade aktivt arbetsmetoder, förhållningssätt och samarbetsformer för att bemöta det 
ökade antalet ansökningar om försörjningsstöd. Exempel på samarbete är AME. 

•Fortsatte följa antal anmälningar om barn som far illa, antal utredningar och de insatser 
som följde. 

•Utvecklade det förebyggande arbetet genom införande av öppenvårdsteam och öppnande 
av Familjecentralen i samarbete med verksamheten Bildning och Landstinget i Värmland. 

•Öppenvårdsmottagning för medborgare med alkohol- och drogproblem. 

•Fortsatte samarbetet med Landstinget i Värmland inom psykiatrin. 

LSS-verksamhet och socialpsykiatri: 
•Fortsatte arbetet med att öka rättssäkerheten för brukarna inom verksamheten, genom att 
utöka kunskaperna i social dokumentation hos all personal. 

•Fortsatte arbetet med att införa genomförandeplaner för brukarna. 

•Fortsatte samarbetet med Landstinget i Värmland inom psykiatrin och vuxenhabiliteringen, 
handledning av personal. 

•Fortsatte samarbetet med Individ- och familjeomsorgen för brukarens bästa. 

•Fortsatte skapa en bättre arbetsmiljö för kommunens personliga assistenter. 
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Samhällsbyggnad 

•Uppföljning i samhällsbyggnads ledningsgrupp varje möte genom att gå igenom ev 
frågeställningar från kommuninvånare. 

•Kostsektion tillreder mat från grunden där skolmatens nöjdhet och Bra mat i Eda mäts 
vartannat år med en enkät. 

•Hemkompostkampanjer vid Charlottadagen för ökad andel utsorterad matavfall i hushållen. 

•Samarbete sker med företagshälsovården genom hälsoprofilundersökning, årliga 
medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner för personalen. 

 

Indikatorer 
Kommunledningsstaben  

Tillgänglighet e-post % 93 75 90 
Tillgänglighet telefon % 67 55 55 
Bemötande vid telefonkontakt % 78 85 100 
Valdeltagande % 68,6 67 Inget val 
Webbinfo % 80 80 80 
Medborgare deltagande % 78 65 65 
Sjukfrånvaro kommunen % 5,9 4,0 4,5 
Sjukfrånvaro kommunledningsstab % 2,3 1,8 1,8 

 
Bildning  

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Mål 2015 
Redovisning av vilka forum 
för samverkan som finns 

Antal och 
benämning 

Familjecentral 
Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam  

Familjecentral 
Barnhälsoteam  

Familjecentral 
Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Redovisning av verksamheter 
som deltar i arbetet kring barn 
och unga 

Antal och 
benämning 

SSP-team 
Samverkan 
köpcenter-

polis-kommun 
Samtidigt 

möte 

SSP-team 
Gemensamma 
föreläsningar 
tills med IFO 

Samtidigt möte 
Samverkan 

köpcenter-polis-
kommun 

Familjecentralen 

SSP-team 
Samverkan 

köpcenter-polis-
kommun 

Samtidigt möte 
Familjecentralen 

 
Vård & stöd 

Kommunal hälso- och sjukvård Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Hygienmätning personal     
- särskilt boende och korttidsboende % 75 85 100 
- hemvård % 80 95 100 
Avvikelse läkemedelshantering     
- särskilt boende st 20 15 20 
- hemvård st 6 5 20 
- korttidsvård st 4 3 20 
Avvikelse kontakt andra vårdgivare st 31 15 Borttagen 
Avvikelse säker hantering hjälpmedel st 5 2 5 
 



 

 34 

Vård & omsorg Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Hemvård timmar i Laps Care i Laps Care i Laps Care 
Antal vårdtagare, snitt st 188 180 220 
Antal timmar, snitt st 9 050 7 600 Ny indikator 
Korttidsvård Åmotfors     
Beläggning antal platser, snitt % 82 85 90 
Antal dygn med betalningsansvar till LIV st 14 5 5 
 

Individ- och famileomsorg Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Antal hushåll med försörjningsstöd, snitt st 104 80 90 
Antal anmälningar barn & unga st 185 225 225 
Antal utredningar barn & unga st 73 75 75 
Antal barn i familjehem st 25 25 20 
Antal barn i institutionsvård, HVB st 5 4 4 
 
LSS-verksamhet & socialpsykiatri Enhet Utfall 2014 Mål 2014 Plan 2015 
Antal brukare med genomförandeplan inom 
LSS % 100 100 100 

Antal brukare med personliga assistenter     
- intern utförare st 2 2 Borttagen 
- extern utförare st 13 12 Borttagen 
Antal brukare i daglig verksamhet st 27 22 Borttagen 
Antal brukare inom socialpsykiatrin, snitt st 45 46 50 
 
Samhällsbyggnad 

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 
Tillgänglighet e-post % 93% >80% >80% 
Skolmat nöjdhet Nivå - - 5,0 
Bra mat i Eda Nivå - - 5,0 
Effektivitet i avfallshantering % 40% 70% 70% 
Sjukfrånvaro samhällsbyggnad % 4,34 <2,0% <2,0% 
 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 

Eda kommun har ett utfall på 93 % när gäller tillgängligheten via e-post, vilket är långt över planen 
som var 75 %. Enligt Kommunens Kvalitet i Korthet så ligger rikssnittet på 83 % vilket visar att 
Eda kommun ligger på plats 26 i Sverige när det gäller att få svar på en fråga via-e-post inom två 
arbetsdagar. Motsvarande gällande telefon är 67 % av andelen medborgare som får ett direkt svar på 
en enkel fråga när man ringer till Eda kommun. Planen för 2014 var 55 %, Eda ligger på 11:e plats i 
riket. Dock nås inte planen sett till bemötande vid telefonkontakt, utfallet är 78 % jämfört med 
målet på 85 %. För att förbättra resultatet ska kommunen policy för telefon och e-post revideras och 
återigen spridas bland kommunens anställda. 

Utfallet för valdeltagandet blev en liten, positiv, förbättring med 68,6 procent mot planen på 67 
procent. Eda kommun har av tradition ett lågt valdeltagande. Under ”supervalåret” 2014 med två 
hållna val bröts trenden och valdeltagandet gick upp med några procent. 

När det gäller medborgarnas deltagande i kommunens utveckling hamnar Eda kommun på en fin 
åttonde plats i landet. Kommunfullmäktiges utvecklingsberedning jobbar med medborgardialog för 
att få in medborgarnas synpunkter i beslutsprocessen. I kommunfullmäktige finns allmänhetens 
frågestund med på dagordningen vid varje sammanträde.  

IT-enheten svarar för kommunövergripande drift, underhåll, support och utveckling av kommunens 
IT-miljö. Det övergripande arbetet utförs i samverkan med verksamheterna samt övriga Värmlands 
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kommuner. Genom gemensamma satsningar på strategier, samordning, standardisering och 
information skapar vi förutsättningar för verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

IT-verksamheten har varit intensiv under året med ett flertal stora projekt som pågått under lång tid:  

•Migrering av vår arbetsplattform från Windows XP till Windows 7 med LibreOffice som 
kontorsstöd. 

•Utbyggnad av vår virtuella servermiljö där även nu skolans utrustning kommer att migreras med 
tillhörande gemensam ny lagringsmiljö. 

Vi har under perioden infört dokumentation av våra supportärenden för att kunna mäta, följa upp 
och förbättra vår service mot våra brukare. Vi har haft ett snitt på 129 ärenden/månad sedan 
mätningen började (april 2014). 

Målsättning för sjukfrånvaron inom kommunen fastställdes för 2014 till 4,5 % . Utfallet har blivit 
5,91 %, vilket är ungefär samma siffra som 2013. En serie av olika projekt för att hålla 
tillbakasjukfrånvaron har satts in, men tyvärr är trenden stigande i riket som helhet. Däremot har 
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen minskat något från 9,18 % till 8,39 % . En orsak till detta kan 
vara att en allt större andel av kommunens resurser för bekämpning av sjukfrånvaro koncentrerats 
till denna verksamhet. Dock har sjukfrånvaron för Bildning ökat under 2014, från 3,62 % till 4,41 
%. 

Stabens målsättning för sjukfrånvaron var angiven till 1,8 % för 2014. Detta var en fullt realistiskt 
målsättning. Utfallet blev istället 2,34 %. Anledningen till att målsättningen inte infriades kan 
främst hänföras till att någon enstaka person varit långtidssjukskriven under denna period, vilket 
relativt sett får stora återverkningar på statistiken, med hänsyn till den låga personalnumerären inom 
verksamheten. 

Genom att familjecentralen tillkommit har barnhälsoteamen i kommunen återuppstått. Här möts 
olika professioner, ofta tillsammans med vårdnadshavare, för att tillsammans diskutera och rådgöra 
kring enskilda barns behov. Samverkan med IFO har utvecklats genom året, bl.a. genom 
gemensamma föreläsningar och ”samtidigt möte”. SSP-teamen (Skola, Socialtjänst, Polis) har mötts 
under året men är eventuellt på väg att ersättas av andra forum för samverkan. Arbetet i 
samverkansgruppen kring köpcentret har också fortsatt. Det har varit relativt lugnt på det området 
men då samverkansformen är uppskattad av alla inblandade finns gruppen kvar och kan kallas in 
med kort varsel om behov uppstår. 

Personalens följsamhet avseende hygienrutiner måste förbättras inom vård och omsorg. Antal 
placeringar var högt under första halvåret men minskade sedan under andra halvåret.Ett 
öppenvårdsteam för uppsökande och stödjande insatser till ungdomar och deras familjer startade i 
början av året. Förhoppningsvis leder detta till minskade och kortare placeringar. Anmälningar och 
utredningar om barn och unga minskade men utredningarna var mer komplicerade och omfattande 
än tidigare. Öppenvårdsmottagningen har varit stängd, tjänst köpts från annan kommun. Antal 
brukare i daglig verksamhet ökade och behov finns av annan sysselsättning/andra aktiviteter än vad 
som erbjuds inom nuvarande verksamhet.   

Enkäterna ”Bra mat i Eda” och gällande nöjdheten hos våra gäster genomfördes med bra resultat 
under 2013 och på gästernas önskemål genomförs denna vartannat år varför något resultat inte finns 
för 2014. Gällande effektiviteten i avfallshanteringen påverkas denna av att det inte sker någon 
matavfallsinsamling i kommunen. Den högre sjukfrånvaron förklaras med långtidssjukskrivningar. 

Livslångt lärande 

”Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till 
distansutbildning.” 
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Verksamheternas mål 
Kommunledningsstaben 

•Vi har en utbildning med hög kvalité och stimulerar det livslånga lärandet. 

Bildning 

•Skapa förutsättningar för alla barns/elevers lärande, så att måluppfyllelsen ökar. 
•Genom ett aktivt likabehandlingsarbete skapa en trygg skolgång  

Samhällsbyggnad 

•Genom AME ordna sysselsättning/praktik åt människor som av någon anledning står 
utanför den reguljära arbetsmarknaden för att öka möjligheten till egen försörjning. 

Verksamheternas aktiviteter för att nå målen 
Kommunledningsstaben 

•Stöd till kommunstyrelse i det övergripande arbetet med utveckling av kommunen. 

Bildning 

•Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behörighet och ämneskompetens 
•Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att utveckla undervisningen. 
•Utvecklingsarbetet samordnas av rektor/förskolechef tillsammans med lärledare 
•Alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål, samt undervisning i 
modersmålet och svenska som andraspråk.  
•Kommunen samverkar med andra utbildningsanordnare 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 trygghet lyfts på APT  

Samhällsbyggnad 

•Kartläggningssamtal, individuella handlingsplaner, praktik och vägledning. 

Indikatorer 
Bildning 

Indikatorer Enhet Budget 2014 Utfall 2014 Plan 2015 
Elevernas måluppfyllelse 
avseende betyg 
(fullst.avgångsbetyg) 

procent 100 Gunnarsby 80,4 
Hierne 76,9 

100 

Elevernas måluppfyllelse 
avseende nationella prov 

procent 100 
 

Åk 9: Sv 94 
Åk 9: Ma 90 
Åk 9: Eng 97 
Åk 6: Sv 99 
Åk 6: Ma 92 
Åk 6: Eng 88 
Åk 3: Sv 83 
Åk 3: Ma 73 

100 

Andel elever som är 
behöriga till gymnasiet 

procent 100 
 

Gunnarsby 92,6 
Hierne 88,4 

100 
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SKL enkät år 5 och år 8 
”Jag känner mig trygg i 
skolan” 

procent 100 Åk 5: 96 
Åk 8: 99 

100 

Antal 
likabehandlingsärenden 
per enhet 

antal 0 Gunnarsby 6 
Hierne 4 
Gärdes 1 

Adolfsfors 1 
Gunnerud 0 
Förskolor 3 
Gymnasiet 2 

0 

 
Behörighet till gymnasiet %, vårterminen 2014 Eda Median i riket 

Behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet 85,1 84,3 

Behörighet till ett yrkesprogram 87,8 87,7 

Behörighet till naturvetar- och teknikprogrammet 83,8 82,8 

 
Samhällsbyggnad  

Indikatorer Enhet Utfall 2014 Plan 2014 Mål 2015 

Egen försörjning Antal *48 personer 
**23 personer 

Att den enskilde 
når målen 

Nya mål 

Studier Antal *9 personer 
**5 personer 

Att den enskilde 
når målen 

Nya mål 

*Inskrivna deltagare med målet arbete eller studier 
** Inskrivna deltagare med annat mål, ex. arbetsförmågebedömning. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 
Utvecklingsarbete sker inom samtliga områden genom exempelvis regelbundna pedagogiska träffar. 
Fokus under hösten har legat på språk, både inom förskolan och grundskolan, något som också 
hänger samman med utvecklingsplanerna. Dessvärre påverkar den allt större bristen på förskollärare 
och behöriga lärare måluppfyllelsen på ett negativt sätt. Andelen elever med fullständiga slutbetyg 
har minskat vilket också kommenterades tidigare under ”Ett utvecklat näringsliv”. Resultaten från 
diagnostiska prov i årskurs 3 är fortsatt låga, viktigt att sätta in rätt åtgärder tidigt för att motverka 
motivationsbrist och vikande resultat framåt.  

Behörigheten att söka till gymnasiet varierar utifrån vilka program man söker, här ligger Eda över 
medianen i riket. Gymnasieskolan arbetar med utökad arbetsplatsförlagd utbildning vilket ökar 
medvetenheten bland eleverna om arbetslivet och dess krav. Dessutom genomförs ämnesintegrering 
för att öka motivationen och skapa helhetsbilder. Det finns också möjlighet att studera i flexibel takt 
och på ett flexibelt sätt för att skapa goda möjligheter för alla.  

Likabehandlingsarbetet är ständigt i fokus vid alla enheter. Löpande arbete sker med de 
likabehandlingsplaner som finns. Tyvärr förekommer det ärenden kring kränkning och 
likabehandling, 17 ärenden har rapporterats under året. Vid flera enheter finns särskilda 
likabehandlingsgrupper som ansvarar för åtgärder, huvudansvaret ligger dock kvar hos 
rektor/förskolechef. Elevenkäterna visar dock att Edas elever är trygga i skolan, vilket är en viktig 
parameter för att de ska kunna prestera så bra som möjligt. 
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För närvarande finns 231 barn i grundskolan och 65 barn i förskolan med 23 respektive 15 olika 
modersmål. Dessa barn har rätt till stöd i att använda sitt modersmål, undervisning i svenska som 
andraspråk samt studiehandledning på sitt modersmål. Dessa krav uppfylls inte idag och påverkar 
också måluppfyllelsen gällande slutbetyg. 

Arbetet inom AME med planer för de inskrivna med målsättning om egen försörjning eller studier 
fortsätter. Individuella mål sätts upp för personerna och utfallet är sammanlagt något högre än 
föregående år. 

Sammanfattande kommentar till måluppfyllelsen 
Inget målområde är helt uppfyllt utan endast delvis. Uppfyllelsegraden varierar också mellan de 
olika målen. Detta behöver dock inte enbart vara negativt utan visar också på fortsatta utvecklings- 
och förbättringsmöjligheter. 
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Personalekonomisk redovisning 2014 

Anställda 

Antal anställda / Personalstruktur 
Årsarbetare 141231 536 
Antal anställda (personer) 141231  623 
 
Årsarbetare per verksamhet 2014 
Kommunledningsstab 24 
Bildning 217 
Vård och stöd 234 
Samhällsbyggnad 61 
Totalt  536 
 
Antalet årsarbetare ökade totalt i kommunen med 2 st. Bildning minskade med 7, 
kommunledningstaben oförändrad jämfört med föregående år. Vård och stöd ökade med 6 
årsarbetare och året innan med 4 årsarbetare. Samhällsbyggnad ökade med 3 årsarbetare och var 
året innan oförändrade. 

Könsfördelning 

Könsfördelning personer % 
Kvinnor  85 %  
Män  15 % 

Eda kommun fortsätter att totalt sett vara en kvinnodominerad arbetsplats. Andelen är oförändrad 
sedan föregående år. 
 
Deltidsarbetande antal anställningar %  
Kvinnor 45 % 
Män 4 % 

Deltidsarbetande anställningar fördelat på män är oförändrat och för kvinnor har det ökat med 3% 
sedan föregående år. 

Ålder 
Genomsnitt ålder  
Kvinnor 47 
Män 47 
Totalt 47 

Genomsnittsåldern är lika för män och kvinnor som arbetar i kommunen. Detta innebär en viss 
marginell minskning av medelåldern bland anställda jämfört med föregående år. 

Medelpensionsålder 
Medelpensionsålder för kommunens anställda är 65 år, vilket är ett år mer 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. 
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Verksamhet  

Bildning 39 

Kommunledningsstab 5 

Samhällsbyggnad 18 

Vård och stöd 33 

Totalt 95 

 

Av tabellen ovan framkommer att arbetskraftsbehovet inom en 5 års period är stort i hela 
kommunen. Totalt kommer 95 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 25 178 
Män 28 205 
Totalt 25 647 

Siffrorna visar medellön för heltidsanställda oavsett befattning. Medellönen har totalt ökat med 540 
kr, vilket nästan är samma summa som föregående år. 

Arbetad tid- frånvarotid 

 2011 2012 2013 2014 

Nettoarbetstid 77 % 77 % 77 % 77 % 

Semester 8,6 % 8,7 % 9,2 % 8,4 % 

Sjukdom 4,8 % 4,8 % 5,9 % 5,9 % 

Föräldraledighet 5,6 % 4,6 % 3,5 % 3,6 % 

Tjänstledigheter 2,0 % 2,9 % 3,3 % 3,4 % 

Facklig verksamhet 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Studier 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 

Övrig frånvaro 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 

Total frånvaro 23 % 23 % 23 % 23 % 

(Exempel på övrig frånvaro är kompledighet, närståendevård, olovlig frånvaro m.m.) 

 

Nettoarbetstiden är den tid som blir kvar när all frånvarotid är avräknad från bruttoarbetstiden. De 
senaste åren har den varit mycket stabil. När det gäller facklig ledighet är frånvarouttaget oförändrat 
sedan många år tillbaka. 

Noterbart är att den totalt nettoarbetstiden fortfarande är densamma under åren, trots att 
sjukfrånvaron stigit samt att uttaget av semester minskat stort jämfört med förra året. 

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

Frånvarotimmar per verksamhet och orsak 
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 Bildning KLS Samh.byggn. Vård & Stöd 

Semester 28 881 7 464 12 884 52 096 

Sjukdom 21 815 1 764 5 382 42 614 

Föräldraledighet 19 774 2 590 2 559 19 077 

Övrig tjänstledighet 28 455 1 346 793 11 414 

Facklig verksamhet 1 350 16 15 602 

 

Ovanstående redovisning visar hur frånvarotiden är fördelad på respektive verksamhet. 

Övertid och fyllnadstid 

 Fyllnadstid Övertid Timmar 
totalt 

Kostnad 
totalt kr 

Bildning 3 139 2 710 5 849 1 168 015 

Kommunledningsstaben 176 811 987 213 730 

Samhällsbyggnad 615 1 013 1 628 464 573 

Vård & stöd 19 118 5 185 24 303 5 621 613 

Totalt 23 048 9 719 32 767 7 467 932 

 

Mertidsuttaget för de anställda har totalt minskat i omfattning och detta är en kostnadsminskning 
med ca 793 tkr jämfört med föregående år. Minskningen är störst inom vård och stöd, men är även 
stor inom bildning. Samhällsbyggnad och kommunledningsstaben är i stort sett oförändrade sedan 
föregående år.  

Fyllnadstid är den extra tid som deltidsanställda jobbar 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  
Fyllnadstid 37 
Övertid 15,60 
Total övertid/fyllnadstid 52,60 

 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden per 2014-12-31 uppgick till 19 393 tkr. 
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Sjukfrånvaro 

 2012 2013 2014 

Totalt sjuktal (%) 4,75 % 5,90 % 5,91 % 

    

Sjukfrånvaro per vht (%)    

Bildning 3,75 % 3,62 % 4,41 % 

Kommunledningsstab 4,90 % 3,41 % 2,34 % 

Samhällsbyggnad 1,10 % 3,27 % 4,34 % 

Vård & stöd 6,69 % 9,18 % 8,39 % 

Totalt 4,75 % 5,90 % 5,91 % 

 

Sjukfrånvaron är totalt sett i princip oförändrad sedan föregående år.  

Verksamheterna vård och stöd och kommunledningsstaben har totalt sett minskat medan bildning 
och samhällsbyggnad ökat med motsvarande, vilket gör att siffrorna totalt sett blir oförändrade. 

Dessa siffror ska dock ställas i relation till att sjukfrånvaron i hela landet under de senaste åren varit 
stigande. 

 

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

 2012 2013 2014 

Bildning 33,06 % 32,09 % 35,40 % 

Kommunledningsstab 76,76 % 85,95 % 36,45 % 

Samhällsbyggnad 0 % 29,77 % 45,25 % 

Vård & stöd 36,83 % 48,17 % 50,07 % 

Totalt 36,61 % 43,61 % 44,90 % 

 

Trenden är att antalet långtidssjukskrivningar ökar inom hela kommunen förutom 
kommunledningsstaben där minskningen är stor. Sedan föregående år har alla verksamheter ökat i 
sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer utom kommunledningsstaben. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på åldersintervall 

 2012 2013 2014 

< 29 år 3,76 % 3,74 % 5,23 % 

30 – 49 år 4,37 % 4,81 % 5,14 % 

> 50 år 5,22 % 7,13 % 6,71 % 

Totalt 4,75 % 5,90 % 5,91 % 

Slutsats sjukfrånvaro 

De åtgärder som kommunen främst har jobbat med för att bibehålla och sänka sjuktalen under 2014 
är följande:  



 

 43 

 
•Anställda erbjuds 1 tim/vecka för friskvård på betald arbetstid. 

•Punktinsatser utifrån behov som framkommit. Ex utbildningar och handledning 

•Stödinsatser pga. upprepad korttidsfrånvaro 

•Handledning av arbetslag med psykisk ohälsa 

•Stresshantering t.ex. mindfulness 

•Motionskampanjer med bonuspriser 

•Utbildning i lyftteknik och ergonomisk genomgång av arbetsplatser 

•Hälsoinspiratörer, 4 halvdagar per år med olika tema 

•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 sjukvårdsrådgivning 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 

•Viktväktarna 

•Livsstilskurser och viktminskningskurser 

•Prova på aktiviteter tex yoga 

•Hälsosamtal 

•Föreläsningar för alla anställda med olika tema t.ex. kost och hälsa 

Utmaningar 

För att kunna få ett bara personalekonomiskt ”bokslut” i framtiden finns en rad utmaningar inom 
personalområdet 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 sökvägar än de traditionella för att klara arbetskraftsbehovet. Samtidigt behövs 
”ambassadörer” som kan tala gott om oss som arbetsgivare för att långsiktigt kunna klara 
arbetskraftsbehovet. 

Kompetensutveckling 
Kraven på den kommunala verksamheten skärps successivt hela tiden, både vad kommunerna ska 
klara och även med vilken kvalité olika tjänster ska levereras till kommuninnevånarna. 
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Denna utveckling ställer allt högre krav på medarbetarna. En avgörande förutsättning för att klara 
av de ökade kraven är att fortbildning och kompetensutvecklingen 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 begränsar rörligheten är sedan länge borttagna, men i 
praktiken så utnyttjas denna potential relativt begränsat. En utmaning är därför att försöka få 
utveckla motivationen och viljan att öka personalrörligheten i förhållande till behovsförändringar. 
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala Redovisningslagen 

Eda kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med något undantag. Undantagen, som beskrivs nedan, 
gäller vissa avskrivningstider, periodisering av anslutningsavgifter samt dokumentation av 
redovisningssystemet.  

Materiella anläggningstillgångar 

Har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk. Under år 2014 påbörjades arbetet med 
komponentavskrivning, 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 omklassificering 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 avloppsanslutningar ska enligt RKR 18 rekommendation 
intäktsredovisas i takt med avskrivningstiden på anläggningen. Eda Kommun har valt att inte följa 
dessa rekommendationer 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 2014 redovisar kommunen de 
preliminära skatteintäkterna (enl SKL:s prognos), dels den justerade slutavräkningen för år 2013. I 
balansräkningen redovisas 2014 års avräkningslikvid som en kortfristig fordran, liksom 
slutavräkningen för 2013 års skatteintäkter. 

Periodiseringar 

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet men som är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2014 års redovisning. Löner som intjänats i 
december 2014 men utbetalas i januari 2015 (timlöner, OB-ersättning och övertidsersättning) har 
periodiserats som kortfristig skuld och belastar 2014 års resultat. Arbetsgivaravgiften för december 
2014 har också periodiserats som en kortfristig skuld.  
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Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar, okompenserad övertid och därpå upplupen 
arbetsgivaravgift. Semesterlöneskulden har klassificerats som kortfristig skuld.  

Pensionsskuld och pensionskostnader 

Årets pensionsutbetalningar, som utgörs av inbetalningar till KPA och alternativa lösningar, 
redovisas bland verksamhetens kostnader, liksom den preliminära 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 kostnad i resultaträkningen. Den individuella delen 
som intjänats under 2014 och som utbetalas i mars 2015 redovisas som kortfristig skuld. Under 
ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser, inklusive löneskatt, som är intjänade av 
arbetstagare och pensionstagare 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 
rekommendation 2.1 som ansvarsförbindelse.  

Internredovisning 

Personalomkostnadspålägg 
Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom procentuellt 
påslag i samband med löneutbetalningen. Följande procentpåslag har använts under 2014: 
Anställda 38,46 
Förtroendevalda 35,92 

Kapitalkostnader 

Nämndernas driftkostnader belastas med en internt kalkylerad kapitalkostnadsränta. Räntan 
beräknas på bokfört värde och räntesatsen har varit 2,50 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 sammanställda redovisningen ska vara uppställd, i den 
gemensamma förvaltningsberättelsen görs vissa avvikelser. 
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Sammanställd redovisning 

Koncernens resultaträkning 
       

  RESULTATRÄKNING           

  (Belopp i tkr)   Koncernen Eda kommun 

      2014 2013 2014 2013 

  Verksamhetens intäkter Not 1 168 835 165 411 122 075 116 893 

  Jämförelsestörande intäkt Not 2 0 7 188 0 7 188 

  Verksamhetens kostnader Not 3 -561 970 -552 127 -529 762 -519 267 

  Jämförelsestörande kostnad Not 4 0 -461 0 -461 

  Avskrivningar Not 5 -32 477 -29 262 -22 877 -20 961 

  Verksamhetens nettokostnader  -425 612 -409 251 -430 564 -416 608 

         
  Skatteintäkter Not 6 285 024 280 184 285 024 280 184 

  Generella statsbidrag och utjämning Not 7 141 528 132 252 141 528 132 252 

  Finansiella intäkter Not 8 1 989 1 502 2 938 2 292 

  Finansiella kostnader Not 9 -5 449 -7 012 -550 -1 642 

  Resultat före extraordinära poster  -2 520 -2 325 -1 624 -3 522 

         
  Extraordinära intäkter       
  Extraordinära kostnader       

  Årets resultat 
Not 
10 -2 520 -2 325 -1 624 -3 522 

       
 Förändring ansvarsförbindelse pensioner  9 930 -11 441 9 930 -11 441 

       

 

Res. pensioner enl. 
fullkostnadsmodell   7 410 -13 766 8 306 -14 963 
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Koncernens finansieringsanalys 

KASSAFLÖDESANALYS           

(Belopp i tkr)             

        Koncernen Eda kommun 

LÖPANDE VERKSAMHET   2014 2013 2014 2013 
          
Årets Resultat   -2 520 -2 325 -1 624 -3 522 
Avskrivningar    32 477 29 262 22 877 20 961 
Förändring pens avs  689 772 629 772 
Förändring övriga avsättningar Not 11 846 1 917 -35 0 
Reavinst / reaförlust Not 12 -1 416 -25 -1 167 -25 
          
Medel från verksamheten före förändr  30 076 29 601 20 680 18 186 
av rörelsekapital       
          
Kortfristiga fordringar  -3 915 11 557 -4 656 10 204 
Förråd   -481 -94 -93 -56 
Kortfristiga skulder  -11 117 -5 630 -13 043 6 874 

          
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 563 35 434 2 888 35 208 
          
INVESTERINGAR       
          
Investering av materiella tillgångar  -34 078 -41 946 -29 545 -33 880 
Försäljning av materiella tillgångar Not 13 668 0 668 0 
Investering av finansiella tillgångar  -82 0 0 0 
Försäljning av finansiella tillgångar  0 14 0 0 
Investeringsbidrag övr inkomster Not 14 1 291 300 1 291 300 

          
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 201 -41 632 -27 586 -33 580 

          
FINANSIERING        
          
Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag Not 15 48 068 35 750 868 0 
Amortering av långfristiga skulder Not 16 -50 850 -30 000 0 0 
Förändring av långfristiga fordringar  0 0 0 0 
Förändring av kortfristiga placeringar  6 697 3 130 6 697 3 130 
Förändring av långfristiga placeringar  1 996 11 384 1 996 11 384 
Aktieägartillskott  3 400 0 0 0 
Reavinst / förlust   1 416 25 1 167 25 
          
Kassaflöde från finansverksamheten  8 727 20 289 10 728 14 539 
          
Årets Kassaflöde  -8 911 14 091 -13 970 16 167 
Likvida medel vid årets början  55 344 41 243 43 839 27 672 
Likvida medel vid årets slut   46 433 55 334 29 869 43 839 
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Koncernens balansräkning 

BALANSRÄKNING           

(Belopp i tkr)   Koncernen Eda kommun 

      2014 2013 2014 2013 
Tillgångar       
         
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 17 588 189 593 501 352 634 353 268 
  Maskiner och inventarier Not 18 24 505 19 403 19 274 13 828 
Finansiella anläggningstillgångar Not 19 14 474 17 848 33 396 35 392 
Bidrag till infrastruktur Not 20 2 266 2 369 2 266 2 369 

Summa anläggningstillgångar  629 434 633 121 407 570 404 857 
         
Omsättningstillgångar       
Exploateringsmark och förråd Not 21 5 058 4 576 4 574 4 481 
Kortfristiga fordringar Not 22 61 826 59 020 60 374 55 718 
Kortfristiga placeringar Not 23 17 604 24 301 17 604 24 301 
Kassa och bank Not 24 46 433 55 334 29 869 43 839 

Summa omsättningstillgångar  130 191 143 231 111 691 128 339 
         
Summa tillgångar  760 355 776 352 519 991 533 196 
         
         
Eget kapital, avsättningar och skulder       
         
Eget kapital  445 366 446 353 413 263 414 887 
  Därav årets resultat  -2 520 -2 325 -1 624 -3 522 

Summa eget kapital  445 366 446 353 413 263 414 887 
         
Avsättningar Not 25      
  Avsättning för pensioner  15 430 14 737 15 366 14 737 
  Andra avsättningar  18 778 19 501 9 085 9 120 

Summa avsättningar  34 208 34 238 24 451 23 857 
         
Skulder       
  Långfristiga skulder Not 26 186 968 189 234 868 0 
  Kortfristiga skulder Not 27 93 813 106 527 81 409 94 452 

Summa skulder  280 051 295 761 81 547 94 452 
         
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 760 355 776 352 519 991 533 196 
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   Koncernen Eda kommun 
       

Panter och ansvarsförbindelser  2014 2013 2014 2013 

       
 Panter och därmed jämförliga säkerheter      
 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland  Not 28 222 421 232 351 222 421 232 351 
 skulder eller avsättningar      

       

 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser      

    Ansvarsförbindelser Not 29 15 916 18 710 15 700 18 500 

       

    Koncerninterna Not 30 186 100 190 900 186 100 190 900 
    Övriga förpliktelser Not 30 2 885 3 102 2 885 3 102 

   188 985 194 002 188 985 194 002 

       

 Leasingavtal, boende  7 622 0 0 0 
 Leasingavtal, bilar  2 822 1 704 2 822 1 704 
 Hyresavtal kopieringsmaskiner, faxar, datorer  848 638 848 638 
   11 292 2 342 3 670 2 342 
       
       

 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 2014-12-31 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 2014 / 2015 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,091 procent.   
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NOTER      
  2014 2013    
Not 
1 Verksamhetens intäkter       
 Kommunen      
   Taxor och avgifter 43 300 39 959    
   Hyror och arrenden 14 888 13 699    
   Bidrag 40 113 34 784    
   Reavinster 445 25    
   Övriga intäkter 23 329 28 426    
  122 075 116 893    
       
Not 
2 Jämförelsestörande intäkt      
 Kommunen      
 Återbetalning från Fora för AFA försäkring 0 7 188    
       
Not 
3 Verksamhetens kostnader      
 Kommunen      
   Årets pensionskostnad:      
   Nyintjänade pensionsförmåner -10 642 -9 729    

   Uppl löneskatt på nyintjänade  pensionsförmåner -2 582 -2 360    
   Avsättning för pensioner -506 -621    

   Upplupen löneskatt på avsättning för pensioner -123 -151    
   Pensionskostnader KAP-KL -454 -779    
   Löneskatt på pensionskostnader KAP-KL -110 -189    
   Pensionsutbetalningar -8 137 -7 356    
   Löneskatt på pensionsutbetalningar -1 974 -1 785    
   Just individuell del  -905 191    
   Just slutlig löneskatt på pensionsutbetalningar -220 46    
  -25 653 -22 733    
       
   Personalkostnader inklusive sociala avgifter -300 721 -295 925    
   Kostnader för material och köp av tjänster -184 662 -181 446    
   Bidrag -18 726 -19 163    
  -529 762 -519 267    
       
Not 
4 Jämförelsestörande kostnad      
 Avgångsvederlag 0 -461    
       
Not 
5 Avskrivningar      
 Koncernen      
   Eda kommun -22 877 -20 961    
   Eda Bostads AB -6 948 -6 039    
   Valfjället Skicenter AB -688 -498    
   Eda Enegi AB -1 964 -1 764    
  -32 477 -29 262    
 Kommunen      
   Maskiner och inventarier -3 767 -3 463    
   Fastigheter och anläggningar -19 110 -17 498    
  -22 877 -20 961    
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  2014 2013    
Not 
6 Skatteintäkter       
 Kommunen      
 Preliminära skatteintäkter 285 892 282 074    
 Beräknade upplupna/förutbetalda skatteintäkter  59 -2 075    
 Justering slutlig skatt 2013:      
   Prognos i bokslut 2013                             2 074      
   Slutavräkning enligt Skatteverket           -3 001      
   Slutavräkning 2013 års skatteintäkter    -927 -927 185    
  285 024 280 184    
       
Not 
7 Generella statsbidrag och utjämning      
 Kommunen      
 Strukturbidrag 3 365 2 500    
 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 128 254 128 227    
 Kommunal fastighetsavgift 16 571 17 553    
 Regleringsbidrag 1 961 3 874    
 Avgift för kostnadsutjämning -1 869 -13 518    
 Utjämningsavgift LSS -6 754 -6 384    
  141 528 132 252    
       
Not 
8 Finansiella intäkter       
 Koncernen      
   Eda kommun 2 938 2 292    
   Eda Bostads AB 29 71    
   Valfjället Skicenter AB 6 31    
   Eda Energi AB 10 8    
   Eliminering interna intäkter -994 -900    
  1 989 1 502    
  Kommunen      
 Ränteintäkter på rörliga bankmedel 47 314    
 Ränteintäkter på kundfordringar 80 106    
 Ränteintäkter på lånefordringar 585 690    
 Övriga ränteintäkter 153 160    
 Borgensavgift Eda Bostads AB 754 789    
 Borgensavgift Eda Energi AB 160 0    
 Borgensavgift Valfjället Skicenter AB 21 0    
 Övriga finansiella intäkter 1 138 233    
  2 938 2 292    
Not 
9 Finansiella kostnader      
 Koncernen      

   Eda kommun -550 -1 642    
   Eda Bostads AB -4 918 -5 560    
   Valfjället Skicenter AB -125 -87    
   Eda Energi AB -850 -623    
   Eliminering interna kostnader 994 900    
  -5 449 -7 012    
 Kommunen      
   Ränta på pensionsskuld -158 -1 249    
   Räntekostnader för leverantörsskulder -16 -19    
   Räntekostnader för lån 0 0    
   Bankkostnader -204 -142    
   Övriga kostnader -172 -232    
  -550 -1 642    
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  2014 2013    
Not 
10 Avstämning av balanskravet      
 Kommunen      
 Årets resultat enligt resultaträkningen -1 624 -3 522    
   Avgår: samtliga realisationsvinster -1 167 -25    
   Tillägg: realisationsvinster enligt undantag 0 0    
 Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §:      
   Sänkt diskonteringsränta på pensionsskuld 0 1 147    
  inkl löneskatt      
   Tillägg: ianspråktagande av       
 resultatutjämningsreserv 0 1 515    
   Tillägg:realisationsförluster enligt undantag 0 0    
 Justerat resultat -2 791 -885    
 Justerat resultat från föregående år -3 370 -2 485    
 Kvar att återställa -6 161 -3 370    
       
       
Not 
11 Förändring övriga avsättningar      
 Eda kommun, Sluttäckning soptipp -35 0    
 Eda Bostads AB, skatter 0 459    
 Eda Energi AB, skatter 881 1 458    
  846 1 917    
       
Not 
12 Reavinst / reaförlust      
 Eda kommun -1 167 -25    
 Eda Bostads AB -202 0    
 Valfjället Skicenter AB -47 0    
  -1 416 -25    
       
Not 
13 Försäljning av materiella tillgångar      
 Kommunen      
 Staren 10 668 0    
       
       
Not 
14 Investeringsbidrag övr inkomster      
 Kommunen      
 Statliga investeringsbidrag 1 065 0    
 Eidskog Näringsservice KF 226 300    
  1 291 300    
       
Not 
15 Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag      
 Eda kommun, statliga investeringsbidrag 868 0    
 Eda Bostads AB 42 700 22 000    
 Eda Energi AB 0 13 750    
 Valfjället Skicenter AB 4 500 0    
  48 068 35 750    
       
Not 
16 Amortering av långfristiga skulder      
 Eda Bostads AB -49 700 -30 000    
 Eda Energi AB -900 0    
 Valfjället Skicenter AB -250 0    
  -50 850 -30 000    
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  2014 2013    
       
Not 
17 Mark, byggnader, tekniska anläggningar      
 Koncernen      
 Eda kommun 352 634 353 268    
 Eda Bostads AB 191 207 197 383    
 Eda Energi AB 43 520 42 850    
 Valfjället Skicenter AB 828 0    
  588 189 593 501    
 Kommunen      
 Fastigheter och anläggningar      
 Ingående balans 353 268 338 953    
 Årets utgifter 20 332 19 534    
 Avskrivningar -19 110 -17 498    
 Årets inkomster -1 959 -300    
 Bidrag infrastruktur 103 103    
 Pågående arbeten 0 12 476    
 Utgående balans 352 634 353 268    
       
       
 Specifikation (tkr)      
       
  2014 2013    
       
 Markreserv 4 398 3 681    
 Verksamhetsfastigheter 17 437 16 079    
 Skolfastigheter 119 020 115 871    
 Servicehus 46 087 44 107    
 Fritidsfastigheter 14 488 10 026    
 Fastigheter för affärsverksamhet 953 0    
 Va-verkets anläggningar 49 414 46 510    
 Reningsverkets anläggningar 15 426 16 233    
 Gator, vägar, allmänna platser 61 709 55 615    
 Fastigheter för annan verksamhet 1 131 1 227    
 Industri- o hantverkshus 19 824 20 830    
 Övriga fastigheter o anläggningar 2 747 3 300    
 Pågående arbeten 0 19 789    
  352 634 353 268    
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  2014 2013    
Not 
18 Maskiner, inventarier, transport-      
 medel, konstverk och samlingar      
 Koncernen      
 Eda kommun 19 274 13 828    
 Eda Bostads AB 1 333 1 116    
 Valfjället Skicenter AB 2 337 3 231    
 Utveckling i Noresund AB 1 228 1 228    
  24 172 19 403    
 Kommunen      
 Maskiner, inventarier, transport-      
 medel, konstverk och samlingar      
 Ingående balans 13 828 15 421    
 Årets utgifter 9 213 1 870    
 Avskrivningar -3 767 -3 463    
 Årets inkomster 0 0    
 Pågående arbeten 0 0    
 Utgående balans 19 274 13 828    
       
 Specifikation (tkr)      
 Maskiner 3 855 3 041    
 Inventarier 13 419 8 884    
 Bilar, övriga transportmedel 1 139 1 814    
 Konstverk o samlingar 89 89    
 Övriga maskiner och inv 772 0    
  19 274 13 828    
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Not 
19 Finansiella anläggningstillgångar 2014 2013    
 Koncernen      
   Eda kommun 33 396 35 392    
   Eda Bostads AB 273 191    
   Eliminering interna poster -19 195 -17 735    
  14 474 17 848    
 Kommunen      

 Finansiella anläggningstillgångar      
   Värdepapper, andelar      
     Aktier Eda Bostads AB 2 652 2 652    
     Aktier Valfjället Skicenter AB 4 005 3 945    
     Aktieägartillskott Valfjället skicenter AB 3 400 2 000    
     Aktier Eda Energi AB 4 000 4 000    
     Aktier och andelar i  Utveckling i Noresund AB 3 938 3 938    

 
    Aktier Förenade Småkommuners 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 271 271    
     Visit Värmland 44 0    
   Långfristiga kapitalplaceringar 1 300 1 300    
   Långfristiga fordringar      
     Region Värmland, värmlandstrafik 597 597    
     Eda Golfklubb 2 833 2 833    
     Föreningen Folkets Hus, Charlottenberg 0 0    
     Vägverket 6 570 10 070    
     Perfecta Holding 0 0    
     Valfjället skicenter AB 1 200 1 200    
     Överföring till kortfristiga fordringar 0 0    
  33 396 35 392    
       
       
 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening     
 avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk     
 förening har därefter beslutat om insatsemission.     
 Eda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest     
  ekonomisk förening uppgår till 2 178 584 kr.      
       
       
Not 
20 Bidrag till infrastruktur      
 Ombyggnad länsväg 631 i Korterud.  2 266 2 369    
 Bidraget avskrivs på 25 år.      
       
Not 
21 Exploateringsmark och förråd      
 Kommunen      
   Bostadsmark under exploatering 4 284 4 286    
   Varulager i Morokulien turistbyrå 290 195    
  4 574 4 481    
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  2014 2013    
Not 
22 Kortfristiga fordringar      
 Koncernen      
   Eda kommun 60 374 55 718    

   Eda Bostads AB 1 707 1 947    

   Valfjället Skicenter 627 517    
   Eda Energi AB 1 233 1 838    
   Eliminering interna poster -2 115 -1 000    
  61 826 59 020    
 Kommunen      
 Kundfordringar 18 663 5 284    
 Interimsfordringar 18 066 18 559    
 Momsfordran 6 080 11 614    
 Kommunal fastighetsavgift 10 234 11 255    
 Uppl skatteintäkter 2013 / 2014 0 1 949    
 Skatteverket 412 0    
 Kortfristig del av långfristig fordran 4 660 5 000    
 Övriga fordringar 2 259 2 057    
  60 374 55 718    
       

       
Not 
23 Kortfristiga placeringar i Kommunen 2014 2014  2013 2013 
  Marknads  Anskaffnings  Marknads  Anskaffnings  
 Carnegi fonder (värde säkrat) 0 0  5 756 5 400 
 Värmlands Kredit Garanti Förening 580 1 000  580 1 000 
 Mina Fonder 17 627 14 904  8 164 6 404 
 Stukturinvest 1 175 1 200  1 162 1 000 
 Bankkonton      
 Westra Wermlands Sparbank 921 921  917 917 
 Ålandsbanken 0 0  10 000 10 000 
  20 303 18 025  26 579 24 721 
       
Not 
24       
 Kassa och bank      
 Koncernen      
   Eda kommun 29 869 43 839    
   Eda Bostads AB 13 111 10 137    
   Valfjället Skicenter 2 906 628    
   Eda Energi AB 547 730    
  46 433 55 334    
       
 Kommunen      
 Plusgirot 26 233 37 504    
 westra Wermlands sparbank 1 936 4 637    
 Handelsbanken 156 157    
 Skandinaviska Enskilda Banken 211 212    
 Danske Bank 1 333 1 329    
  29 869 43 839    
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Not 
25 Avsättningar  2014 2013    
 Koncernen      
    Eda kommun, pensioner 15 366 14 737    
    Eda kommun, återställande av soptipp 9 085 9 120    
    Eda Bostads AB, uppskjuten skatt 0 1 569    
    Eda Energi AB, uppskjuten skatt 9 693 8 812    
    Valfjället Skicenter AB, pensioner 64 0    
  34 208 34 238    
       
  Kommunen, förändring pensionsavsättning      
 Ingående avsättning 14 737 13 965    
   Pensionsutbetalningar -569 -290    
   Nyintjänad pension 993 1 007    
   Ränte- o basbeloppsuppräkningar 159 270    
   Övrig post -77 -355    
   Förändring av löneskatt 123 140    
 Utgående avsättning 15 366 14 737    
       
  Kommunen, specifikation pensionsavsättning      
 Förmånsbestämd ÅP 7 950 7 308    
 Ålderspension PA-KL 2 832 2 922    
 Pension till efterlevande 175 0    
 Visstidspensioner 1 409 1 631    
 Löneskatt avsättning 3 000 2 876    
 Utgående avsättning 15 366 14 737    
       
  Kommunen, visstidsförordnaden      
 Politiker 1 1    
       
 Aktualiseringsgrad 92% 91%    
       
       
Not 
26 Långfristiga skulder      
 Koncernen      
 Eda kommun, statliga investeringsbidrag 868 0    
 Eda Bostads AB 150 700 157 700    
 Valfjället Skicenter AB 5 450 1 184    
 Eda Energi AB 31 150 31 550    
 Eliminering interna poster -1 200 -1 200    
  186 968 189 234    
       
       
Not 
27 Kortfristiga skulder      
 Kommunen      
 Leverantörsskulder 15 654 28 163    
 Anställdas skatter och intresseavdrag 4 629 4 676    

 Upplupna sociala avgifter 5 602 5 434    

 Interimsskulder 7 459 13 955    

 Semesterlöneskuld 19 393 18 083    

 Upplupna löner inkl sociala avgifter 3 974 3 947    

 Momsskuld 2 146 934    

 Förutbetalda skatteintäkter 2 943 0    
 Uppl pensionsskuld, individuell del 10 642 9 729    
 Uppl löneskatt på pensionskostn ind del 2 582 2 360    
 Övriga kortfristiga skulder 6 385 7 171    
  81 409 94 452    
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Not 
28 Pensionsförpliktelser 2014 2013    
 Kommunen      
   Ansvarsförbindelse      
   Ingående ansvarsförbindelse 232 351 220 910    
     Pensionsutbetalningar -7 568 -7 356    
     Ränte- o basbeloppsuppräkning 1 851 19 250    
     Förändring av löneskatt -1 938 1 844    
     Aktualisering m m -2 275 -2 297    
  Utgående ansvarsförbindelse 222 421 232 351    
       
       
Not 
29 Ansvarsförbindelser      
 Koncernen      
   Eda kommun 15 700 18 500    
   Eda Bostads AB 216 210    
  15 916 18 710    
       
 Kommunen      
   Charlottenbergs Energi AB 0 18 500    
    Länstyrelsen 15 700 0    
       
       
Not 
30 Borgensåtaganden      
 Koncernen      
  Eda kommun      
    Borgensåtaganden Eda Bostads AB 150 700 157 700    
    Borgensåtaganden Eda Energi AB 31 150 33 200    
    Borgensåtaganden Valfjället Skicenter AB 4 250 0    
    Övriga förpliktelser 2 885 3 102    
  188 985 194 002    
       
 Kommunen      
   Under året har inga utbetalningar      
   skett avseende borgensansvar      
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Driftredovisning (Tkr)        

  Urspr. ram Ombudg. Tilläggs- Total budget Utfall 
Budgeta
v- 

   Fr 2013 anslag   vikelse 
        

Kommunstyrelsen 36 409 0 0 36 409 35 818 591 
Gemensam förvaltning 21 483  21 483 21 779 -296 
Politisk verksamhet 5 405  5 405 4 463 942 
Infrastruktur, näringsliv m m 2 631  2 631 2 603 28 
Fritidsverksamhet 390  390 390 0 
Värmlandstrafik 6 500  6 500 6 583 -83 
        

Bildning  191 408 0 0 191 408 193 427 -2 019 
Gemensam förvaltning 41 486  41 486 43 659 -2 173 
Politisk verksamhet 0  0 117 -117 
Turistverksamhet 611  611 422 189 
Fritidsverksamhet 2 921  2 921 2 746 175 
Kulturverksamhet 854  854 741 113 
Musikskola 1 971  1 971 2 049 -78 
Bibliotek 4 850     4 850 4 853 -3 
Fritidsgårdar 833  833 853 -20 
Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 13 693  13 693 13 423 270 
Grundskola inkl grundsärskola 80 365  80 365 81 777 -1 412 
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 39 232  39 232 38 351 881 
Vuxenutbildning o övrig utbildning 2 853  2 853 2 741 112 
Vård o omsorg 516  516 30 486 
Bostadsverksamhet 1 223  1 223 1 665 -442 
        

Vård och stöd 157 396 0 0 157 396 170 450 -13 054 
Gemensam verksamhet 6 243  6 243 5 836 407 
Vård och omsorg 103 400  103 400 104 754 -1 354 
Individ- och familjeomsorg 24 126  24 126 33 546 -9 420 
LSS/Psykiatri 23 627  23 627 26 314 -2 687 
        

Samhällsbyggnad 38 672 0 0 38 672 31 166 7 506 
Gemensamma Lokaler 2 593  2 593 3 893 -1 300 
Gemensam verksamhet 2 241  2 241 1 337 904 
Gator, vägar, parker 14 452  14 452 15 170 -718 
Miljö och hälsoskydd 2 252  2 252 2 104 148 
Räddningstjänst 7 221  7 221 7 396 -175 
Fritidsverksamhet 5 099  5 099 5 424 -325 
Särskilt riktade insatser 5 397  5 397 4 412 985 
Flyktingmottagande 65  65 -3 193 3 258 
Vatten och avlopp 22  22 -4 097 4 119 
Avfallshantering -451  -451 -1 250 799 
Övrig verksamhet -219  -219 -30 -189 
        

Summa utskotten 423 885 0 0 423 885 430 861 -6 976 
        

Finansförvaltningen -1 947  -1 947 -2 685 738 
Finansiering -1 947  -1 947 -2 685 738 
        

Verksamhetens nettokostnader 421 938 0 0 421 938 428 176 -6 238 
        

Skatter och avgifter -426 978  -426 978 -426 552 -426 
        

Summa / resultat -5 040 0 0 -5 040 1 624 -6 664 
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Driftredovisning per verksamhet      
            
        
  Budget Utfall Avvikelse Utfall   
  2014 2014 2014 2013   
        
SERVICEVERKSAMHET 24 630 25 466 -836 25 396   
        
POLITISK VERKSAMHET 5 405 4 580 825 4 373   
        
INFRASTRUKTUR, SKYDD M M 29 696 30 195 -499 28 646   
        
FRITID OCH KULTUR 16 918 17 055 -137 17 458   
        
PEDAGOGISK VERKSAMHET 177 103 179 310 -2 207 174 935   
        
VÅRD OCH OMSORG 157 912 170 475 -12 563 166 079   
        
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 5 462 1 219 4 243 1 877   
        
AFFÄRSVERKSAMHET 7 561 2 560 5 001 6 029   
        
FINANSIERING -429 727 -429 236 -491 -421 271   
        
        
  -5 040 1 624 -6 664 3 522   
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Investeringsredovisning (Tkr)      

  Total Redovisning:   Avvikelse   

  budget Inkomst utgift    

        

Serviceverksamhet* 23 781 0 13 661 10 120   

Infrastruktur, skydd mm 5 096 125 7 271 -2 050   

Fritid och kultur 975 940 1 687 228   

Pedagogisk verksamhet 1 429 0 1 431 -2   

Vård och omsorg 1 087 0 472 615   

Affärsverksamhet* 13 094 226 4 926 8 394   

Justeringspost 0 0 97 97   

  45 462 1 291 29 545 17 208   

        

            

      

*      

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      
        
RESULTATRÄKNING  2014-12-31   2014 2013 
          
Verksamhetens intäkter   21 090 18 621 
Verksamhetens kostnader   -12 120 -15 763 
Avskrivningar    -3 792 -3 792 
Verksamhetens nettokostnader   5 178 -934 
          
Finansiella kostnader (kap kostn ränta)  -1 696 -1 907 
          
Årets resultat       3 482 -2 841 
        
Verksamhetens intäkter      
 Konsumtionsavgifter   16 080 14 924 
 Intern överföring slam   1 400 2 600 
 Anslutningsavgifter   3 323 912 
 Övr intäkter   287 185 
     21 090 18 621 
        
Verksamhetens kostnader      
 Löner bokf 865   -3 325 -2 923 
 Anläggn mtrl   -2 220 -1 969 
 Entr o konsulttjänster   -2 422 -4 419 
 Övr verksamhetskostn  -3 530 -5 828 
     -11 497 -15 139 
        
 Fördeln kostn SB-förvaltn  (8%)  -283 -292 
 Fördeln kostn KL-förvaltn  -340 -332 
  Red sekr     (40%) -180   
  Övr adm kostn -160   
     -12 120 -15 763 
BALANSRÄKNING  2014-12-31      
     2014 2013 
Tillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar:      
Fastigheter och anläggningar   64 839 62 743 
        
Summa tillgångar    64 839 62 743 
        
Skulder och eget kapital      
        
Avräkningspost Eda kommun   61 357 65 584 
   Årets resultat    3 482 -2 841 
        
Summa skulder o eget kapital   64 839 62 743 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Resultat perioden 2011-2014    
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 År  Resultat   
Kvar att återställa 

2015 
       
 2011  -3 178  0  
 2012  -983  -679  
 2013  -2 841  -2 841  
 2014  3 482  0  
     -3 520  
       
       
 VA-kollektivet ska självfinansieras. Under åren 2011-2013 var det minusresultat.  
 Kvar att återställa efter år 2014 är 3 520 tkr.   
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Redogörelse över kommunens pensionsförpliktelse       

        Tkr 

          

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser   15 366 

Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte     

upptagits bland avsättningar     222 421 

Finansiella placeringar, bokfört värde    17 024 

Totala förpliktelser ./. Finansiella placeringar (kommunens återlån)  220 763 

          

Finansiella placeringar, marknadsvärde    19 722 

Finansiella placeringar, markn värde ./. Finansiella placeringar, bokfört värde 1,16 

                

        

Aktualiseringsgrad      92,0% 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG       
         
         
         
                  
     2014 2013 2012 2011 2010 
           
           
Antal invånare 31/12   8 453 8 426 8 496 8 460 8 524 
           
Skattesats kommunen, kr  22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 
           
Skattesats Landstinget, kr  11,20 11,20 11,20 10,75 10,75 
           
Årets resultat, tkr   -1 624 -3 522 1 742 -4 906 6 062 
           
Budgetavvikelse   -6 664 -9 580 -1 679 -10 648 1 177 
           
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, % 100,9 101,0 99,9 101,3 99,3 
           
Nettokostnad per invånare, kr  50 654 49 366 46 790 47 045 45 566 
           
Nettoinvesteringar, tkr   28 254 33 581 9 872 34 565 8 160 
           
Långfristiga skulder, tkr   868 0 0 0 0 
           
Soliditet, %    79,5 77,8 79,1 79,5 80,7 
           
Soliditet inkl pensionsåtagande, %  55,7 54,2 55,8 56,1 58,8 
           
Balanslikviditet, %   138 136 143 129 119 
           
Borgens- och ansvarsförbindelser, inkl 427 106 444 853 427 534 423 501 393 119 
åtagande för pensionsförpliktelser, tkr        
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Verksamhetsberättelser 

Kommunledningsstaben 
Sommarskôj i Köla 2015 

Årets verksamhet 
Administrativa avdelningen ansvarar för service både till våra kommuninnevånare och till 
kommunens anställda, tar emot besökare till kommunkontoret och medborgarkontoret, bemannar 
och svarar i huvudväxeln och lämnar ut allmänna handlingar från diariet. Administrativa 
avdelningen sköter administrationen och sekreterarskapet kring alla kommunpolitiska 
sammanträden. 2014 har kallats ”supervalåret” vilket också präglat verksamheten. Under året har vi 
administrerat två val, i maj valdes ledamöter till Europaparlamentet och i september var det val till 
riksdag, kommun och landsting. Valdeltagandet i Eda kommun ökade något, vilket är glädjande. I 
oktober inledde den nya fullmäktigeförsamling sitt arbete som pågår fram till 2018. I december 
valdes ledamöter till kommunfullmäktiges presidium och alla nämnder.  

Ekonomi och planerings arbete med sammanställning och färdigställande av den strategiska planen, 
årsredovisning, delårsrapport och prognoser har utgjort en väsentlig del av arbetet under året. 
Avdelningen hanterar även den löpande ekonomiadministrationen i två av kommunens bolag, 
Valfjällets Skicenter AB och Eda Energi AB.   

Ekonomi och planering har även ansvaret för att samordna upphandling av varor och tjänster för 
kommunen. Detta har skett i samverkan med andra kommuner och myndigheter för att uppnå 
ekonomiska fördelar genom ramavtal eller samlade specifika inköp. Under året genomfördes ett 
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trettiotal upphandlingar bland annat: Städ, pellets, konferensarrangemang, porslins- och 
köksutrustning, el, insamling av hushållsavfall, leasingbilar, beläggningsentreprenad, kalkning, 
leasingfinansiering av bilar, fiberstamnät, maskindiskmedel, bankgaranti, verktyg och maskiner, 
hotellavtal, inredningsavtal, tjänsteavtal med drift- och servicenämnden, fasta och mobila 
operatörstjänster samt transmissionstjänster och tjänster för inkommande elektroniska fakturor.   

Personalavdelningen stod som beställare av en medarbetarundersökning för samtliga anställda i 
Eda kommun. En sådan undersökning sker vart 3:e eller 4:e år.  Syftet är att få feedback på hur 
medarbetarna ser på sin arbetsgivare vad beträffar arbetsmiljö och ledarskap. Avsikten är 
naturligtvis också att få ett underlag till ett förbättringsarbete som varje arbetsplats och verksamhet 
är skyldiga att upprätta med anledning av enkätsvaren. Förbättringsplaner med anledning av 
enkätens resultat kommer att upprättas tillsammans med de fackliga organisationerna senast den 
28/2 2015. 

Samtliga chefer har fått en tvådagarsutbildning i lokal lönebildning och hur lönekriterierna kan 
utvecklas för att bättre kunna stå i samklang med verksamhetsmålen. Utbildningen fokuserade även 
på samtalsmetodik vid lönesamtal. 

Under 2014 har man försökt att jobba allt mer proaktivt för att förebygga höga sjuktal. En allt större 
del av företagshälsovårdens resurser har styrts till de verksamheter - i form av olika projekt - som 
har den högsta sjukfrånvaron. Projektet ”tidig rehab” har även i år rullat på som innebär att fler 
punktvisa insatser sätts in tidigare, för att fånga upp och åtgärda problem som begränsar 
möjligheten att återgå i jobb efter sjukskrivning.  

Ett nytt projekt för långtidssjuka har starts under 2014, där syftet är att på flera olika sätt 
uppmärksamma och kommunicera med de långtidssjuka, för att hitta en långsiktigt hållbar lösning 
att komma vidare med rehabilitering och ut i annat alternativt arbete eller utbildning som de har 
medicinska förutsättningar till. Projektet innebär både föreläsningar, kamratstöd, aktiv hjälp med att 
komma vidare med och utveckla sin restarbetsförmåga. Projektet har varit framgångsrikt om man 
ser på hur många som kommit vidare och brutit sin långtidssjukskrivning till förmån för jobb, 
utbildning eller annan aktivitet.   

Personalavdelningen har tillsammans med verksamhetscheferna reformerat och reviderat 
arbetsvärderingssystemet med Kommunal. Syftet har varit att få ett system för lönesättningen med 
större flexibilitet, och med en bättre tydlighet vilka utbildningskrav som påverkar löneutvecklingen 
för olika personalkategorier. 

Ett arbete har skett tillsammans med verksamheterna med att förbättra och utveckla 
kemikaliedatabasen och dess riskbedömningar för att säkerställa lagkraven från arbetsmiljöverket. 
Parallellt härmed har också ett arbete påbörjats med att byta ut miljöfarliga kemikalier till mer 
miljövänliga alternativ.   

Utvecklingsavdelningen ansvarar för kommunens strategiska utvecklingsarbete som omfattar 
näringslivsutveckling, besöksnäring, informationsverksamhet, infrastruktur, samhällsplanering, 
omvärldsbevakning och EU-frågor. Arbetet sker strategiskt och i samarbete med andra aktörer för 
att skapa tillväxt och ett bra företags- och innovationsklimat. Nedan följer ett axplock av de 
viktigaste händelserna under året: 

•I Pilotkommunprojektet för serviceutveckling har beslut fattats om att upprätta två servicepunkter i 
kommunen under 2015. Under året har förslag till innehåll och avtal för servicepunkterna tagits 
fram. Målet är att starta en till två servicepunkter med ett kommunalt grundservicepaket under en 
två års prövoperiod.  

•Under våren 2014 anordnades i samarbete med Communicare en starta eget-kurs som kallas 
”Starta Eget 2.0”.   

•Att kunna erbjuda en coach lokalt har uppfattats som mycket värdefullt och uppskattat bland 
idébärarna som i övrigt ofta hänvisas till ALMI, med flera i Karlstad. Coachen har dessutom 
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deltagit aktivt i kommunens starta eget-kurser, företagarträffar med mera.  

 

•Företagarföreningen Eda Näringsliv och kommunen samarbetar och försöker hitta former för att 
tillsammans utveckla kommunen.  

•I december skickades en enkät ut till företagare i kommunen. Undersökningen syftar till att 
undersöka hur företagarna ser på kommunen ur ett företagarperspektiv. Några variabler är hur nöjda 
man är med kommunens näringslivspolitik, informations- och marknadsföringsinsatser och 
bemötande. Resultatet kommer att ligga till grund för näringslivsarbetet det kommande året. En 
sammanställning av resultatet kommer att kommuniceras med näringslivet men också politiker och 
tjänstemän. 

•Ett omtag har gjorts under året för att förbättra samverkan mellan Charlottenbergs 
Köpmannaförening och kommunen. Både i Charlottenberg och Åmotfors träffas företagen på 
affärsluncher varje månad där kommunen deltar. 

•Västra Värmlandskommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng skissar på ett ”Norgeprojekt”.  
Projektet syftar till att finna företag i Norge som är intresserade av etablering och samarbeten med 
västra Värmland. Arbete fortsätter och kommunerna siktar på att ansöka om medel i början av 2015. 

•Kommunen har arrangerat företagsträffar för jord- och skogsbrukare samt för växt- och 
trädgårdsodlare. Träffarna har varit välbesökta. 

•Hushållningssällskapet och kommunen arrangerade sex seminarier med olika teman för 
skogsbruksföretagare. Träffarna samlade 20-25 deltagare per tillfälle.  

•En kurs i grundläggande bokföring hölls för 11 småföretagare efter önskemål från deltagarna på 
skogsseminarierna. 

•Eda, Filipstad, Sunne och Torsby kommuner har genomfört ett projekt kring platsutveckling. Det 
sker i samverkan med företag, föreningar och köpmän. Det finns intresse för ett fortsatt arbete. 

•Kommunens närvaro på sociala medier ökar. Inte minst på Facebook där Eda kommun har mer än 
850 gillare. Flera verksamheter har egna konton där de marknadsför kommunen. 

•Deltagande i det gemensamma Värmlandsprojektet med ny plattform för e-tjänster innebär att 
kommunen idag kan erbjuda ett 20-tal e-tjänster. Fler är beställda och det kommer att bli fler än 100 
e-tjänster framöver som våra kommuninvånare kan använda via hemsidan.  

•Under hösten skickades ett antal enkäter ut till boende i kommunen men också till personal på 
Charlottenbergs Shoppingcenter. Syftet med enkäterna var att skapa en bild av hur efterfrågan av 
olika boendemöjligheter ser ut, vilka faktorer som påverkar hur man vill bo, varför man vill eller 
inte vill bo i Eda med mera. 

•Kommunens kvalitetsnätverk arrangerade tillsammans med Sveriges kommuner och landsting ett 
kvalitetsseminarium för chefer och politiker i kommunen. Seminariet var ett sätt att lyfta vikten av 
kvalitetsfrågorna.  

•Inför EU:s nya programperiod har kommunen aktivt deltagit i Region Värmlands EU-
nätverksträffar och kompetensutveckling. 

•Kommunen var värd för Västsveriges årliga EU-nätverksträff. Årets tema var ”Gränssamarbete – 
en väg för framtiden”.  Mycket arbete lades ner på att arrangera träffen med deltagare från Halland, 
Värmland och Västra Götaland. Besök och guidning vid Fredsmonumentet och Morokulien 
Infocenter rönte stort intresse.   

•Eda kommun har medfinansierat Interregprojektet Kortreist mat. Projektet avslutades i augusti och 
målet var att samordna intresset för mat produktion och skapa skapa ett samarbete över gränsen. En 
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matmässa arrangerades på Morokulien i samband med 100 årsjubiléet. 

 

Utvecklingsavdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens översiktsplan. Arbetet sker i 
nära samarbete med samhällsbyggnad. Under tiden 6 november 2013 – 17 januari 2014 har ett 
förslag till ny översiktsplan varit utställt. En av synpunkterna som inkom var att vindbruksplanen 
inte skulle ingå som en del i översiktsplanen utan omarbetas och ställas ut separat. Det inkom också 
synpunkter på att göra en trafikanalys i Charlottenberg. Översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige i december. Ett förslag till vindbruksplan togs fram under året och den har 
ställts ut och antas under våren 2015. 

Det finns planområden för industri i kommunen men områden för handel är starkt begränsade. Det 
är privata fastighetsägare som har mark i attraktiva skyltlägen. Kommunstyrelsen har gett 
plantillstånd till en privat aktör under 2014 för en handelsetablering. Plantillstånd har också getts 
för byggnation av hus i Valfjällsområdet.  Kommunen har tagit fram en detaljplan för byggnation av 
flerbostadshus i Charlottenberg. Våren 2015 är det byggstart för två hyreshus med 32 lägenheter. 

Sammanlagt elva fiberföreningar är bildade i hela kommunen. I Charlottenberg och Åmotfors 
kommer Telia att själva installera fiber. Kommunen är ansvarig för stamnätet och stöttar 
föreningarna. Byggnation av stamnätet har påbörjats med delen Flogned-Skillingsfors och fortsätter 
söderöver mot Järnskog. 

Kommunens näringslivsprogram syftar till att främja tillväxt i befintliga företag och göra hela 
kommunen attraktiv för nyetableringar. De målområden som prioriteras är servicenivå, information, 
dialog och marknadsföring. För att nå målen finns ett handlingsprogram. Programmet kommer att 
omarbetas i början av 2015 för att synkas med kommunens nya politiska ledning och de interna 
organisationsförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunledningsstaben redovisar ett överskott mot budget med 592 tkr. 

Drift Budget 2014  Utfall 2014  Budget 2015   Budget 2016
Intäkter -746 -1947  -1 991   

Kostnader 37 155 37 764  51 566   

Nettokostnader 36 409 35 817  49 575 49 575
Avvikelse mot budget   592     

         

Kommunchef 1 335 1 350  2 030   

Ekonomi och planering 11 098 10 765  12 018   

IT 6 541 6 467  6 996   

Administrativa 8 713 7 927  8 503   

Personal 6 211 6 824  6 541   

Utveckling 2 511 2 484  2 984   

Näringslivsenheten  679   

Fritid & kultur  9 824   

 
Administrativa avdelningens resultat visar på en positiv avvikelse mot budget med 786 tkr. De 
största positiva avvikelserna återfinns inom den politiska verksamheten och beror till största delen 
på kortare sammanträden. Övriga överskott återspeglas av återhållsamhet vad gäller inköp, kurser 
och konferenser. Den verksamhet som visar på ett negativt resultat är överförmyndarnämnden. Det 
negativa resultatet handlar dels om att antalet gode män ökar, dels att antalet gode män som får 
arvode genom kommunen ökar.  
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Totalt visar ekonomi och planering ett överskott på 333 tkr. Överskottet beror främst på en 
föräldraledig personal och återhållsamhet med inköp samt lägre deltagande på kurser och 
konferenser.  

Personalavdelningen uppvisar ansvaret ett underskott på totalt 613 tkr. Flertalet verksamheter ligger 
i linje med vad som anslagits och det som presterats, men det finns några verksamheter där 
underskottet finns. Underskottet beror bland annat på den extra anställning som 
personalavdelningen fått inrättad för att dels komma ikapp med visst arbetet som blivit eftersatta p g 
a en tung arbetsbörda, dels för att få ett minskat övertidsuttag på den egna personalen. 

Den övertid som tidigare kompenserat i pengar har minskat markant sedan personalavdelningen 
erhåll extraresursen, men alla uppgifter som orsakat övertidsuttag har inte kunnat överföras till 
denna resurs under den relativa korta tiden som den varit inrättats.  

Anslaget för fackliga förtroendemän uppvisar även i år ett underskott. Under en serie av år har de 
medel, som avser den lagstadgade fackliga rättighet till betald ledighet, varit underfinansierad. 
Detta beror till en del på att löneökningskostnaderna inte räknats upp i samma takt som 
löneutvecklingen. 

Även verksamheten med företagshälsovård uppvisar högre kostnader än de budgeterade. Den 
främsta orsaken till detta är att det startats ett antal nya projekt för att komma till rätta med 
sjukfrånvaron i kommunen i allmänhet och inom vård och stöd i synnerhet. Ett av projekten har 
varit en rehabcirkel för långtidssjuka med syfte att deltagarna ska uppmärksammas för att försöka 
hitta en lösning på sina problem som påverkar möjligheten att komma vidare med rehabilitering och 
alternativa sysselsättningar. De ekonomiska konsekvenserna av detta arbete kan dock 
verksamheterna tillgodogöra sig av i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Utvecklingsavdelningen har varit mycket restriktiv med nya projekt och utgifter under det gångna 
året, detta resulterar i ett budgetöverskott med 28 tkr. 

IT-enheten uppvisar ett överskott på 74 tkr. Enheten bär kostnader för många av kommunens 
verksamhetssystem och på grund av ökade licenskostnader samt att oförutsedda kostnader 
uppkommit under året prognostiserade vi ett underskott. De uppkomna extrakostnaderna har till stor 
del kunnat finansieras genom omdisponering av medel från andra projekt. Ekonomisk restriktivitet 
har rått under stor del av året vilket medfört att planerade inköp har skjutits upp och kostnaderna för 
denna återhållsamhet skjutits på framtiden. Minskade personalkostnader på grund av personalbyte 
samt att vi haft en tjänstledighet på 3 månader har bidragit till att vända ett prognostiserat 
underskott till ett litet överskott. 

Framtiden 
Under året har vi märkt av en ökad efterfrågan på att ta del av allmänna handlingar både från 
politiker, kommuninnevånare, studenter och media. För att vi snabbt ska kunna tillmötesgå detta 
krävs ett strukturerat arkiv utifrån fastställda former. Det behövs dessutom rutiner för leverans av 
äldre allmänna handlingar till kommunarkivet. Den digitala långtidslagringen är ytterligare en stor 
och viktig fråga som behöver lösas inom de närmaste åren. För att säkerställa vår arkivkompetens 
behöver kommunen se över sin organisation. Hitintills har vi köpt in denna kompetens i form av 
konsulttjänster men med de framtida behov som beskrivs behövs det arkivkompetens i 
organisationen. Det finns även ett stort behov i hela organisationen av rutiner för 
dokumenthantering och diarieföring. Administrativa avdelningen ska under året arbeta med 
internutbildning för att säkra verksamheten. 

 

För Ekonomi och planerings del så fortsätter bland annat projektet angående gemensamt datastöd 
för uppföljning- alternativt beställningssystem inom upphandlingsfunktionen för Värmland. Nästan 
samtliga kommuner i Värmland deltar i projektet. 
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Under mars 2015 kommer en politikerutbildning i ekonomi att ske i samband med den nya 
mandatperioden.  

Kommunen försöker att synas i olika sammanhang för att marknadsföra oss som en bra 
arbetsgivare. En ökad omfattning av internutbildning kan vara en nödvändig framtidsåtgärd för att 
klara uppgiften. 

Arbetstidsfrågorna är en given framtidsfråga där det finns utmaningar. Det handlar om både att 
förlägga arbetstiden utifrån vad som är mest optimalt ur verksamhetssynpunkt och även att schemat 
ska uppfattas som attraktiv för arbetstagarna. Även arbetstidsrapporteringssystemet behöver i 
samband med detta ses över, då kravet på arbetskraftens rörlighet ökar.  

En trend inom ramen för ett modernt ledarskap är att ledaren skall få mer tid åt utveckling av 
verksamheten och ägna sig mindre åt detaljfrågor. Det blir därför allt vanligare att ett arbetslag av 
olika medarbetare tar hand om fler enklare, med nödvändiga uppgifter som är ledar- och 
planeringsrelaterade samt vissa processer. Detta förutsätter också i förlängningen en klarare 
målformulering för organisationen. Här finns en stor utmaning att skapa en kultur där detta känns 
naturligt för omgivningen.      

En trend är att den psykiska ohälsan ökar bland medarbetarna inom hela landet. Vi behöver därför 
bli bättre att ”fånga upp” sådana tendenser tidigare vid arbetsplatserna. Detta är något som kommer 
att i högre grad diskuteras med de fackliga organisationerna hur detta arbete metodmässigt kan 
förbättras.   

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

•Fler e-tjänster 

•Nya IT-system och IT-utrustning 

•Digitaliseringen i skolan 

•eHälsaprojektet 

Ovanstående är alla exempel på ökade ambitionsnivåer som i sin tur vidgar IT-enhetens 
verksamhetsuppdrag.  

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 stöd i allt fler verksamheter, (ex. baspersonal 
Vård och Omsorg). 

Utbildningsnivån internt inom IT-området måste ökas om vi ska lyckas med våra satsningar, mycket 
tid och energi läggs på support till användare som skall använda IT-stöden. Kunskapsnivån är 
generellt sett låg inom flera verksamhetsområden. 

En trend i samhället är att man bör kunna jobba varifrån som helst och komma åt nätverkets data 
och system var än man befinner sig där det finns uppkopplingsmöjligheter. Detta ställer oss inför 
stora utmaningar när det gäller att bibehålla säkerheten i vårt nät samtidigt som vi har små 
personella resurser att tillgodose alla dessa önskemål. 

Eda kommuns IT-miljö med Novellplattform i botten, samt LibreOffice som kontorsstöd, 
överensstämmer inte med övriga Värmlandskommuners IT-miljö. De har/ska byta till en 
sammanhängande IT-miljö byggd på Microsofts produkter. Detta kan försvåra framtida samverkan 
för oss. 

 

Ansvaret för arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet ligger på utvecklingsavdelningen. 
Kommunen deltar i projektet, som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL), sedan år 
2008. Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet 
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kommunen har på den service som levereras. Ett internt nätverk med representanter från 
verksamhetsområdena arbetar med det interna utvecklings- och förbättringsarbetet och har 
analyserat varför resultatet ser ut som det gör. En översyn görs av indikatorerna i 
verksamhetsplanen och en enkel handlingsplan tas fram för att tydliggöra vad som ska förändras i 
verksamheten för att målen ska uppnås. Under våren 2014 arrangerades ett kvalitetsseminarium för 
politiker och tjänstemän i samverkan med SKL. Temat för seminariet var ”Att styra för hållbar 
kvalitet”. Syftet är att ha ett uppföljningsseminarium våren 2015. Kvalitetsgruppen har fått i 
uppdrag att arbeta med de områden som är kommunövergripande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 att verksamheten Kultur, fritid och turism flyttas 
till kommunledningsstaben. Förändringen träder i kraft 1 januari 2015. Skälet till detta är att de 
strategiska och övergripande frågorna avseende kommunens utvecklingsmöjligheter sammanförs till 
en enhet. Förslaget innebär att verksamheterna näringsliv, internationellt arbete, turism, kultur, fritid 
och folkhälsoverksamheten samlas i en avdelning som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. 
En sammanslagning av verksamheterna ger samordningsvinster i form av minskat merarbete, ökad 
samordning, frigörande av resurser och ökad kvalitet. 
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Bildning 

Hierneskolan  

Årets verksamhet 
Bildnings verksamhetsområde omfattade 2014 förskola, pedagogisk omsorg (f d familjedaghem), 
förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, Svenska för invandrare, musikskola, bibliotek, kultur, fritid, turism och folkhälsa. 
 
Förskoleverksamheten har utökats med ca 40 platser, dels med en 5-årsavdelning ”Gullan” i 
Charlottenberg, lokaliserad i Gunnarsbyskolan och dels med nybyggda lokaler. Den nya förskolan 
Hagåsen i Koppom, som inrymmer tre avdelningar invigdes i september och ersätter de två 
avdelningarna på Brobacken som varit en ”tillfällig” lösning sedan 1981. Förskolan Nova som finns 
intill Hierneskolan är numera en 5-årsavdelning och heter Stjärnan. Ytterligare en nybyggd 
förskoleavdelning har öppnats i Adolfsfors och den ersätter den 5-årsverksamhet som tidigare fanns 
i skolans lokaler. 

Ett försök med kvällsöppet vid en förskola i Charlottenberg har pågått under hösten, men på grund 
av liten efterfrågan av denna verksamhet upphörde försöket vid årsskiftet. För att möta det ökade 
behovet av förskoleplatser under våren 2014 tvingades förvaltningen att genomföra förtätningar vid 
många förskolor, något som inte uppskattades av vårdnadshavare eftersom miljön för deras barn 
blev stressigare och oroligare. 

Bristen på förskollärare har blivit påtaglig i många förskolor under året, detta har redan fått 
konsekvenser för det pedagogiska arbetet som ska ledas av förskollärare. Som stöd för arbete med 
barn i behov av särskilt stöd har en specialpedagog anställts. 

Under året har det funnits fyra familjedaghem i kommunen, ett i varje tätort samt ett i Köla. 
Familjecentralen ”Famnen” som drivs tillsammans med landstinget startade sin verksamhet i 
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januari. Bildning ansvarar för den öppna förskolan som haft drygt 2 000 besökande det första året. 
En officiell invigning genomfördes den 12 mars, med medverkan av barn, personal, politiker från 
landsting och kommun med flera. Cirka 100 personer deltog denna festliga dag. I anknytning till 
familjecentralen har barnhälsoteam åter startats i kommunen.  

Vårdnadsbidraget har nyttjats av 11 familjer, hela eller delar av året. 

En IT-plan för förskolorna har utarbetats, syftet med den är att komplettera den digitala utrustningen 
vid förskolorna samt planera vilken fortbildning som behövs för att IT än mer ska bli ett 
pedagogiskt verktyg. Även en utvecklingsplan för kommunens förskolor har tagits fram, denna ska 
nu vara alla förskolors ledstjärna de närmaste åren. Det första fokusområdet handlar om 
språkutveckling. 

Grundskolorna i kommunen har implementerat en utvecklingsplan som ska vara skolornas 
ledstjärna de närmaste fem åren. Även här fokuseras främst på språkutveckling. IT-utvecklingen i 
grundskolan och gymnasiet har fortsatt under året och en reviderad IT-plan har antagits. 

Förskolan och grundskolan har gått med i ett NT-utvecklingsarbete som drivs nationellt av 
Skolverket. I praktiken innebär det att förskolan och skolan har varsin NT-utvecklare och arbetet 
syftar till att höja kvalitén i arbetet med de natur- och teknikorienterande ämnena. 

Grundskolan har även under 2014 genomfört kommunövergripande möten för lärare, i 
ämnesgrupperingar samt kring betyg/bedömning av nationella prov, detta för att skapa samsyn och 
likvärdighet i kommunens skolor.  

Antalet elever i behov av särskilt stöd är stort och det kräver annorlunda arbetssätt, förändrad 
organisation och ibland nya, utökade, personella resurser. I en del klasser har man provat att ha två 
lärare i klassrummet och det har gett goda effekter på elevernas resultat. En granskning av 
grundskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd har genomförts med hjälp av KPMG på 
uppdrag av kommunens revisorer. Rapporten visar att arbetet sker enligt de riktlinjer som finns, från 
hösten finns nya direktiv kring särskilt stöd och åtgärdsprogram som kommunens skolor numera 
följer. Ett aktivt likabehandlingsarbete pågår på alla skolor. Även detta arbete granskades av KPMG 
med gott betyg. 

Hierneskolan, Adolfsfors skola och Gunneruds skola samordnar sina verksamheter både när det 
gäller grundskolan och fritidshemmen så att de utvecklas tillsammans. Skolorna har också 
gemensam ledningsgrupp och gemensam utvecklingsplan. 

Arbetet kring mottagande av nyanlända elever har intensifierats under hösten och den handlingsplan 
som finns sedan tidigare har reviderats för att skolorna på ett bättre sätt ska ta emot de elever som 
kommer till kommunen från andra länder. En förberedelseklass på Gärdesskolan kommer att vara 
den första verksamhet som dessa elever möter i Eda kommun. Gärdesskolan har under 2014 tagit 
emot 15 nyanlända elever. 

Fritidshemmen i kommunen genomförde ”Fritidshemmens dag” i maj. Fritids i Charlottenberg har 
startat upp samarbete med föreningar som finns i området. 

Gymnasieskolan fick vid årsskiftet tillgång till mera lokaler i vårdcentralen och genomförde en 
rockad som innebär att SFI numera är i vita villan, bildning hyr alltså inga skollokaler i Folkets Hus 
längre. Vuxenutbildningen har ökat i omfattning, främst SFI, men även gymnasievux har utökats. 

En jobbmässa i kommunens regi genomfördes i januari i gymnasieskolans lokaler. Mässan fick gott 
betyg bland arbetssökande, elever från SFI samt andra intresserade. Syftet var främst att locka 
människor till vikariat inom skolan och vården. Restaurangskolans elever fanns med och serverade 
snittar och dryck till alla besökare. Media uppmärksammade dagen på ett positivt sätt. 

Den allmänna fritidsverksamheten har bland annat bedrivit sommarsimskola och 
skollovsaktiviteter. Här ingår också föreningsservicen och upplåtelsen av kommunens 
fritidsanläggningar.  
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Kulturverksamheten har genomfört Open Art, ung kultur möts (UKM), äldre kultur möts (ÄKM) 
med seniordag och teater samt allsångsträffar, barnteaterföreställningar, Nobelfest mm. Open Art är 
ett stort konstprojekt i samarbete med olika konstnärer/ hantverkare. Under Open Art-veckorna 
pågick flera olika kulturarrangemang för både barn och vuxna, t ex prova-på gammalt hantverk, 
målerikurs och olika musik underhållningar. I år medverkade 102 st konstnärer/hantverkare på åtta 
olika platser runt om i Eda kommun. 

Bibliotekens samverkan i länet fortsätter med gemensamt bibliotekssystem, server, webbportal, 
mediatransporter m.m. Ett stort kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmland 
avslutades under året. Biblioteken fungerade som vallokal för förtida röstning under ”supervalåret”. 

Turistbyråverksamheten bedrivs tillsammans med Eidskog och här finns all information som har 
med turism att göra, det mesta finns samlat i en turistguide och turistkarta för Eda kommun. 

Folkhälsoarbetet bedrivs utifrån kommunens hälsoplan och det fanns en aktivitetsplan för 
folkhälsoåret 2014 som bland annat innehöll motionsaktiviteter, föreläsningar, recepttävlingar, 
matmässa, seniorcruising, Edaklassikern m.m. 

Bildning har under året tagit emot och handlagt totalt 4 synpunkter/ klagomål från vårdnadshavare 
och andra kommuninvånare. Till det ska också fogas att 4 ärenden kommit in till skolinspektionen 
från missnöjda vårdnadshavare eller elever. 

Årets ekonomiska resultat  
Den totala bildningsverksamheten redovisar ett underskott för 2014 med  
ca 2 000 tkr. Året har präglats av stor återhållsamhet och restriktivitet kring anställningar 
och inköp. 
 

Drift Budget 2014  Utfall 2014  Budget 2015   Budget 2016
Intäkter -18 346 -24 766     

Kostnader 209 754 218 193     

Nettokostnader 191 408 193 427   185 693 185 693
Avvikelse mot budget   -2 019     

         

Verksamhetschef 39 813 41 963  46 136   

Gärdesskolan 8 921 9 649  8 738   

Gunnarsbyskolan 44 165 44 411  43 240   

Fsk Adolfsfors, Koppom, Åmotfors 19 591 20 129  22 613   

Hierneskolan, Adolfsfors, Gunnerud 28 594 28 627  26 620   

Fsk Charlottenberg, Bysjön 19 002 19 209  20 454   

Gymnasieskolan, vuxenutbildning 21 319 19 705  17 892   

Fritid & kultur 10 003 9 734    

 

Verksamhetschefen:  
Verksamheten redovisar ett underskott med ca 2 150 tkr. 
De största negativa avvikelserna handlar om interkommunala kostnader och intäkter, främst för 
gymnasiet och grundskolan men även för förskolan och gymnasiesärskolan. Vid prognostillfällena 
under 2014 har fokus legat på att gymnasiets kostnader ökar men ökningen för helår blev lägre än 
förvaltningen befarat. Grundskolans ökade kostnader härrör främst från att ca 20 högstadieelever 
från Eda valt att gå på Estetiska skolan i Arvika. 

Även skolskjutskostnader samt personalkostnader för ledningsgrupper har blivit högre än 
budgeterat. Skolskjutsar har utökats under året främst med anledning av att nya turer behövt sättas 



 

 77 

in. Personalkostnadernas ökning härrör främst från att mycket övertid utgår till rektorer. 

Bland de positiva avvikelserna kan nämnas att medel för personalavveckling inte behövt nyttjas 
under året och att förvaltningen valt att inte tillsätta de specialpedagogtjänster som funnits centralt. 

Ökade kostnader för interkommunala ersättningar under 2015 kommer att finansieras med delar av 
de fyra miljoner som bildning fick i utökad ram. 

Förskoleverksamheten: 
Förskoleverksamheten i Åmotfors, Koppom och Köla redovisar ett underskott med ca 530 tkr. 
Förskoleverksamheten i Charlottenberg och Bysjöområdet redovisar ett underskott med ca 200 tkr. 

Inför 2014 fick verksamheten en miljon tilldelad för utökade behov av förskoleplatser i området. 
Trots detta tillskott har inte tilldelad ram varit tillräcklig, ett underskott har uppstått. Den främsta 
orsaken till underskottet är att förskolorna har haft betydligt fler barn placerade än man budgeterat 
för. Under våren genomfördes förtätningar för att kunna erbjuda plats för alla barn och inför hösten 
utökades verksamheten både i Koppom och Åmotfors, dessutom öppnades en 5-årsavdelning vid 
Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. En annan faktor som bidrar till underskottet är att flera barn med 
särskilda behov behöver en resurs för att kunna fungera i barngruppen, något som inte rymts i 
tilldelad budgetram.En faktor som ändå hållit kostnaderna nere är att det anställts outbildade 
vikarier istället för förskollärare på grund av rekryteringsproblem.  

De utbyggnader som beslutades inför hösten skulle finansieras inom tilldelad ram under 2014 och 
inför 2015 skulle tilldelning ske med delar av de fyra miljoner som bildning fick i utökad ram. 

Grundskolan inklusive förskoleklassen, fritidshemmen och grundsärskolan: 
Gärdesskolan redovisar ett underskott med ca 730 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. 
Kostnaden för städning har ökat dels på grund av reviderad städplan där frekvens ändrats och ytor 
lagts till men även utifrån att Gärdesskolan har ansvar för städning av gymnastiksalen alla 
veckodagar, då lokalerna utanför skoltid nyttjas av föreningslivet. Mottagandet av nyanlända elever 
har under 2014 inneburit ökade kostnader för Gärdesskolan. Planerat statsbidrag för 
elevhälsoinsatser uteblev eftersom man inte kunde få statsbidrag för specialpedagog utan 
legitimation, detta medförde en kostnad som istället fick tas av skolan själv. 

Gunnarsbyskolan redovisar ett underskott med ca 250 tkr. Ett ökat elevunderlag inför hösten 
innebar att grupper kunde bli större utan att kostnaderna ökade, men tyvärr visade det sig att många 
av de nya eleverna hade behov av extra anpassningar som därför innebar ökade kostnader i 
slutändan. Det finns många elever i behov av särskilt stöd som behöver ett ”hjälpjag”, skolan har 
därför behövt anställa fler elevassistenter än vad budgeten medgav. En annan utökad kostnad som 
skolan inte kan påverka är städningen av Gunnarsbyhallen. Hallen nyttjas både kvällar och helger 
av föreningslivet och en utökad städning blev resultatet av en tillsyn som kommunens mijöstab 
genomfört under året. Minskade intäkter på musikskolan har inneburit att man inte kunnat prestera 
enligt budget i denna verksamhet. 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 verksamheten ”sparat” ca 300 tkr.  

Hierneskolan, Adolfsfors, Gunneruds skolor, samt förskolan Duvan redovisar ett underskott med ca 
30 tkr. Underskottet beror främst på att personalsituationen har varit besvärlig, en anledning till det 
är att Hierneskolan fått ett antal elever med annat modersmål som krävt resurser som inte gått att 
förutse. Elever i behov av särskilt stöd omfattar lite drygt 20% av alla elever vid skolorna. 
Bedömningen är ändå att eleverna uppnått bra resultat utifrån de förutsättningar och resurser som 
skolorna har att tillgå. Resultaten i åk 9 är inte tillfredställande och måste analyseras ytterligare, en 
del i detta är att det finns behov av att anställa en speciallärare på högstadiet. Även dessa skolor har 
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känt av svårigheter att rekrytera personal till fritidshemmen, vilket gjort att kostnaderna avseende 
personal har hållits nere. Städkostnaderna för Hierneskolan har varit lägre än budgeterat medan 
kostnader för skolpersonal och skolbibliotekarie har varit högre. 

En utökning av grundskolornas skolpengstilldelning har skett inför 2015, för att försöka möta de 
ökade behov som uppstått. 

Gymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och SFI: 
Verksamheten redovisar ett överskott med ca 1 600 tkr. 

De ekonomiska neddragningarna inom personalkostnadsdelen 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. Nu behöver 
städkostnader ses över samtidigt som man behöver förbättra uppföljning av interkommunala 
kostnader samt inackorderingsbidrag och reseersättning till elever som studerar utanför kommunen. 
Ökade kostnader för vuxenutbildning, främst avseende omvårdnadsutbildningar, måste tas med i 
budgetarbetet inför 2016, eftersom det finns stor efterfrågan på vuxenutbildning. 

Fritid och kultur: 
Verksamheten redovisar ett överskott med ca 270 tkr. 

Den allmänna fritidsverksamheten samt kulturverksamheten redovisar ett litet överskott, medan 
folkhälsoverksamheten, biblioteken och fritidsgårdsverksamheten har förbrukat något mer pengar 
än de hade i sin budget. 

Framtiden 
Förskoleverksamheten 
Eda kommun står inför två stora utmaningar inom förskoleverksamheten, att möta behovet av fler 
förskoleplatser runt om i kommunen och att rekrytera tillräckligt många förskollärare för att 
upprätthålla en god kvalité och utveckla verksamheten vid förskolorna. 

Behovet av fler förskoleplatser finns just nu främst i Charlottenberg och Åmotfors, men även i 
Kölaområdet finns ett behov också delvis beroende på att dagbarnvårdaren i området kommer att gå 
i pension under året. 

Förskolans utvecklingsplan och IT-plan kommer att vara de planer vars innehåll kommer ha en hög 
prioritet under de närmaste åren. Under 2015 kommer arbete främst att ske kring barns språk, att ge 
alla barn i Eda en likvärdig förskoletid samt att utveckla ämnena natur och teknik, allt för att öka 
måluppfyllelsen. 

När det gäller digitalisering i förskolan behöver alla förskoleavdelningar en likvärdig 
grundutrustning som de kan använda som pedagogiska verktyg. Medel för detta finns avsatt i 
budgeten för 2015. 

Den fortbildning som genomförs kommer också att anknyta till ovan nämnda planer, under våren 
blir även inkludering ett viktigt ämne. Förskolorna kommer även att använda boken ”Att undervisa i 
förskolan” som fortbildningslitteratur. 

Det finns stora behov av särskilt stöd till barn i förskolan. 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 förskolan ska ge. I den granskning som KPMG gjort av grundskolan påtalas 
vikten av att man sätter in stöd tidigt, för att slippa ”brandkårsutryckningar” när barnen kommer i 
högstadieålder och ska ha nått målen i grundskolan. Det behövs alltså mer resurser till förskolan för 
att sätta in stöd i tidiga åldrar. 

Grundskolan inklusive förskoleklass, särskola och fritidshem 
Den största utmaningen som grundskolan i Eda nu står inför är att klara skollagens krav på behöriga 
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lärare, 1 juli 2015 ska alla lärare ha behörighet för det ämne och den årskurs man undervisar i. Det 
blir även en utmaning 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, främst vid kommunens högstadieskolor. 

Den utvecklingsplan som tagits fram för grundskolorna i Eda kommer att sträcka sig minst fem år 
framåt i tiden och det är viktigt att skolan får behålla detta fokus under åren som kommer, allt för att 
öka måluppfyllelsen 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 verksamheten 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 arbetsmiljöundersökningar som genomförts under 2014 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 måste därför prioriteras under 2015.  

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 genomfört under fjolåret framkommer 
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. 

En elevgrupp som också måste styrkas är de som verkligen är studiemotiverade, de behöver stöd för 
att förbättra sina resultat ytterligare. 

Det finns även allt fler elever med annat modersmål än svenska och de behöver dels 
modersmålsstöd samt studiehandledning på modersmålet och dels undervisning i svenska som 
andraspråk. I nuläget får dessa elever inte det stöd de har rätt till på grund av resurs- och 
kompetensbrist. 

Skolan kommer att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen t ex genom att ha 
flera datorer/iPads för eleverna, SMARTboards, bloggar, lärplattformen edWise, sociala medier osv. 
Fortbildning för att alla lärare ska kunna använda dessa verktyg är nödvändig och även för detta 
finns en plan. 

I början av 2015 startas en förberedelseklass för elever i åk 4-9 i Gärdesskolans lokaler. 
Förberedelseklassens verksamhet är kommunövergripande och syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för mottagande av nyanlända elever. Förberedelseklassens personal kommer även att 
kunna ha en handledande funktion i mottagandet av nyanlända elever som placeras i förskoleklass – 
åk 3. 

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 
kvalitetsförsämringar inom verksamheten. 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan, elevhemmet, vuxenutbildningen samt SFI 
Gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag, sökbilden inför hösten 2015 visar ändå glädjande 
nog att vi åter har elever som söker till det industritekniska programmet. Målet är att skapa ett ökat 
intresse för Eda gymnasieskola, ett utökat rekryteringsarbete pågår bland annat genom att skapa 
intresse för teknikämnet hos grundskoleelever. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete avseende 
undervisningen på skolan och att arbeta ihop skolans olika verksamheter är också prioriterat. 
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Det finns ett stort intresse bland vuxna att studera på vuxenutbildningen. Nya studerande på 
Svenska För Invandrare (SFI) kommer ständigt och de som avslutar sina studier på SFI har nu 
möjlighet att gå direkt över till studier på grundläggande vuxenutbildning. För att 
vuxenutbildningen ska fungera för så många elever är det en utmaning att organisera bra 
undervisning. Om elevantalet fortsätter att öka, kan det finnas en risk att verksamheterna blir 
trångbodda. Ett annat dilemma är även här att rekrytera behöriga lärare till alla olika utbildningar. 

Gymnasiesärskolan upplever en stor nedgång i elevantal eftersom färre unga ingår i skolans 
målgrupp. En nedtrappning av verksamheten är därför på gång och förmodligen blir följden att 
gymnasiesärskolan endast kommer att erbjuda det nationella hotell, restaurang och 
bageriprogrammet samt de individuella programmen på sikt. 

Elevhemmet mister de flesta av sina elever efter vårterminens slut och därmed läggs verksamheten 
ner i juni 2015. 

Musikskolan 
En satsning på att erbjuda fler elever möjlighet att delta i musikskolans undervisning fortsätter även 
detta år. Dessutom finns ett förslag om att nyttja delar av musikskolans resurser för att utveckla en 
musikprofil vid Gunnarsbyskolans högstadium, en fråga som kommer att lyftas i budgetarbetet inför 
2016. 

Biblioteken:  
Den nya bibliotekslagen som gäller från och med 1 januari 2014 medför att Eda kommuns 
biblioteksplan behöver revideras. Samverkan inom Bibliotek Värmland kommer att fortsätta och är 
den viktigaste förutsättningen för att utveckla biblioteksverksamheten i kommunen. Digitaliseringen 
av media och tjänster kommer att få en allt större betydelse och påverkan i biblioteksverksamheten. 

Allmänkulturen:  
Det finns ett behov av att utveckla den allmänna kulturverksamheten inom kommunen och ett 
sådant arbete bör utgå från ett politiskt beslut. Förslagsvis utarbetas en kulturplan för Eda kommun 
under 2015. 

Fritidsverksamheten:  
En satsning på fritid och kultur är självfallet 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 kommuns strategi för besöksnäring och turism i Eda kommun är en viktig grund för det 
fortsatta arbetet. 

Eda kommun är i stort behov av ett nära samarbete med organisationer, föreningar och företag. 

Framförallt 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. 

De olika studieförbunden, Värmlands Idrottsförbund och nätverket för fritidschefer och kulturchefer 
inom Region Värmland, Nätverket i Folkhälsofrågor i Värmland och internt med 
verksamhetsområde Samhällsbyggnad och Arbetsmarknadsenheten är mycket viktiga 
samarbetspartners inom de olika verksamhetsgrenarna. 

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 föreningslivet. Trenden 
är en kraftig minskning av föreningslivets 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. 
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Fritidsgårdsverksamheten:  
Ett politiskt beslut som togs i januari 2015 innebär att fritidsgårdsverksamhet nu bedrivs i Åmotfors 
och Koppom, medan ett ungdomscafé kommer att startas i Charlottenberg 

Folkhälsoverksamheten:  
Det behövs en fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i kommunen. Man behöver verka för en 
utveckling av fritidsutbudet genom att till exempel utveckla Smartis och underlätta möjligheter till 
spontanaktiviteter. 
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Vård och stöd 
Seniordag 2014 

Årets verksamhet 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning och utveckling av verksamheten vård och stöd 
som består av följande huvudgrupper: 

•Individ och familjeomsorg (IFO) - försörjningsstöd, stöd till barn och unga samt vuxna 
missbrukare, öppenvårdsmottagning och familjerätt.   
•Myndighetsenhet - fattar beslut om insatser enligt styrande lagar som SoL och LSS för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 
•Vård och omsorg - särskilt boende, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, korttidsvård, 
rehabilitering och bostadsanpassning. 
•Stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)/socialpsykiatri - gruppbostäder, daglig 
verksamhet, personlig assistans, ledsagare, kontaktpersoner, korttidsvistelse, elevhem i annan 
kommun och boendestöd. 
 
Centralt bedrevs arbetet under 2014 med att bygga en hållbar ledningsstruktur utifrån de problem  
med personalomsättning framförallt på ledningssidan som fanns med från 2013. Ny 
verksamhetschef tillträdde sin tjänst på heltid fr o m mars månad. Flera nya områdeschefer tillsattes 
under första halvåret. Den nya ledningsgruppen började genomföra sitt uppdrag dels genom att hitta 
en långsiktig hållbar struktur och dels genom att aktivt arbeta för en ökad kvalitet i verksamheten. 
Under hösten 2014 var återigen två områdeschefspositioner vakanta. Arbetsuppgifterna fick 
fördelas mellan kvarvarande områdeschefer under rekryteringsperioden som påbörjades under 
hösten. Vakanserna påverkade det planerade utvecklingsarbeten negativt. Ett område som inte 
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kunde utvecklas som planerat var databaserad dokumentation för baspersonal, både inom vård och 
omsorg samt inom LSS. Organisationsförändringen med att slå samman IFO, LSS och 

socialpsykiatri till ett gemensamt område med en områdeschef gjordes under våren 2014. Positiva 
effekter var bl.a. ökad metodutveckling, fokus på bemötande och kvalitet. Under året har en LOV-
utredning gjorts som finansierats med medel från Socialstyrelsen. I december fattade 
kommunstyrelsen ett beslut att inte införa LOV. Nytt ställningstagande kommer eventuellt tas under 
2015. 

Ett uppföljningsinstrument togs fram där parametrar för kvalitet, produktion och ekonomi finns 
med, dels på områdesnivå och dels på gemensam nivå för hela verksamhetsområdet. 
Uppföljningsinstrumentet gav möjlighet att följa utveckling, se trender och därmed ökad 
egenkontroll. 

Fokus på förbättringsområden under 2014 var: 

•lägre sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro 
•minskat övertidsarbete 
•att arbeta efter gemensamma processer och dokumentera dessa 
•förbättrad samverkan internt och externt 
•utveckling av organisationen inom hemtjänsten. 
 
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet, som enligt lagstiftning måste finnas, togs fram.  
Ledningssystemet säkerställer kvaliteten på lång sikt. Det gäller hela verksamhetsområdet. 
Tillsyn och granskningar utifrån anmälningar genomfördes av Inspektion för Vård och Omsorg 
(IVO) på flera av verksamhetens enheter. Alla ärenden avslutades efter att verksamheten presenterat 
handlingsplan och verkställt åtgärder där IVO haft påpekanden. 

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten 
Under 2014 arbetade myndighetsenheten med att tydliggöra verksamhetens uppdrag, tog fram 
riktlinjer, utvecklade samverkansformer internt och externt. De samverkansparter som var aktuella 
internt var AME och Bildning. Nya mötesforum och handlingsplaner skapades för att ytterligare 
förbättra samverkan. Externa samverkansparter var Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt olika 
enheter inom Landstinget. Samverkansformer med barn och ungdomspsykiatrin inom Landstinget 
var bristfällig trots ett aktivt arbete från vår verksamhet.  

Medarbetarna har arbetat under stor press dels p.g.a. personalomsättning och dels beroende på 
ärendemängden. Detta innebar att det var problem att hålla de lagstadgade handläggningstiderna. 
Det har periodvis varit underbemannat då det fanns svårigheter att få sökande till tjänsterna. Under 
slutet av 2014 anlitades en konsult för att handlägga några barn- och ungdomsutredningar, för att 
öka möjligheten att klara handläggningstiderna. Socialsekreterare och medarbetare på 
öppenvårdsteamet hade processhandledning. Under våren 2014 infördes en beredskapslinje inom 
IFO. De största vinsterna var att personal med rätt kompetens handlade akuta ärenden från start 
istället för som tidigare då en politiker kontaktades först. 

Försörjningsstöd: Antal ärende ökade och ärende arten har förändrats under 2014. I genomsnitt var 
det 104 ärende per månad. De grupper som hade ett ökat behov av försörjningsstöd var ungdomar 
som saknade försörjning och bostad samt personer med annan härkomst. Enskilda med psykisk 
ohälsa och beroende problematiken ökade också. Samverkan bedrevs för att skapa möjlighet till 
egen försörjning. 

Barn o familj: Antal placerade barn på institution och i familjehem minskade under året mycket 
tack vare utbudet av egna öppenvårdsinsatser. Antal anmälningar av barn och unga som riskerade 
att fara illa var fortsatt högt i genomsnitt 17 per månad. 

Öppenvårdsteam: De startade sin verksamhet i januari 2014 och har idag kontakt med 55 
barn/ungdomar/familjer. Kommuninnevånaren kom i kontakt med dem genom ”öppen dörr” eller 
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genom beslutad insats från socialsekreterare. Verksamheten var en viktig del i Eda kommuns 
”hemmaplanslösningar” med tidiga insatser och mål för färre institutionsplaceringar. 

Myndighetsenheten för biståndshandläggning 
Enheten startade förberedelsearbetet med att även biståndsbedöma insatser i särskilda boende enligt 
ny lagstiftning som troligtvis kommer att börja gälla 2015. Denna förändring har syftet att 
behovsanpassa bemanningen på de särskilda boendena i större utsträckning. 

Vård och omsorg 
Hemtjänst: I september 2014 startade planerarenheten som var en av åtgärderna som beslutades från 
”Hemtjänstutredningen”. Starten blev inte friktionsfri mycket beroende på att ansvarig chef  inte 
fanns på plats p.g.a.  sjukdom. Bristande struktur och information i det nya arbetssättet skapade oro 
och skepsis i hemtjänstgrupperna. Förväntade positiva effekter bl.a. effektiv planering med bra 
kontinuitet dröjde därför. Utredningen för att se konsekvenser av att skilja service- och 
omvårdnadsinsatserna försenades p.g.a. flera nya chefer och vakant områdeschefspost under hösten. 
Detta arbete planeras slutföras 2015. Arbetet med tydliga biståndsbeslut och genomförandeplaner 
som bygger på biståndsbesluten påbörjades och fortsätter 2015.  

Fler multisjuka vårdtagare med behov av avancerad omvårdnad främst inom ordinärt boende ökade 
markant under året. Verksamheten hade hög vårdtyngd i förhållande till personalresurserna därför 
var förstärkning av bemanningen nödvändig för att kunna verkställa beviljade insatser. Under våren 
påbörjades en del praktiska förändringar i sättet att lägga schema, vilket fick positivt genomslag på 
övertidsarbetet och följsamhet till budget under årets sista månader.  

Hög sjukfrånvaro var ett problem som tillsammans med andra orsaker till ledigheter skapade brist 
på vikarier. Riktade åtgärder gjordes för att rekrytera fler timvikarier. Som åtgärd för att sänka och 
förebygga sjukfrånvaron påbörjades ryggskola för samtliga inom hemtjänsten under hösten 2014. 
Insatsen kommer att var slutförd i januari 2015. Ytterligare en åtgärd för alla medarbetare var en 
planeringsdag med fokus på Mindfulness, ett verktyg för att hantera stress. Rehabcirkel för 
långtidssjukskrivna genomfördes också. 

Särskilt boende: Förstärkning av personal behövdes i perioder, då personaltätheten var låg, för att 
säkerställa tryggheten hos andra boende och personalens arbetsmiljö. På ett av kommunens 
särskilda boende var vårdbehovet hos de boende mycket stort, merparten 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 utifrån kvarvarande funktioner. Det har varit full beläggning under 
hela året. Vid två tillfällen under året kunde plats inte erbjudas inom lagstadgad väntetid (tre 
månader). Detta har rapporteras till IVO. Inget vite beslutades vilket troligen berodde på att plats 
kunde erbjudas någon vecka efter angiven tidsram. De som behövde vänta på att ett beslutat boende 
verkställdes fick korttidsplats under tiden. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering/hjälpmedel: Svårigheter med att rekrytera 
sjuksköterskor med specialkompetens innebar omfördelning av uppdrag för att tillgodose behovet 
av sjuksköterska riktat mot socialpsykiatri och LSS. Demenssjuksköterskan slutade vid 
halvårsskiftet, uppdraget har därefter varit vakant. Detta innebar brist på utveckling inom 
demensvården. Extra satsningar på semestervikarier gjordes under sommaren 2014 vilket bidrog till 
att alla ordinarie sjuksköterskor hade möjlighet till sommarsemester och att övertid begränsades. På 
detta sätt kunde högre nivå av kontinuitet och säkerhet uppnås för medborgaren. 

Markant ökning av palliativ vård medförde stora och snabba hjälpmedelsinsatser. Ökat samarbete 
med Arvika kommun där man lånade hjälpmedel av varandra bidrog till att begränsa kostnader för 
hjälpmedel. Personer med psykisk ohälsa och behov av hjälpmedel ökade vilket medförde ökad 
efterfrågan av kognitiva hjälpmedel. De vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna var trösklar, 
stödhandtag, duschplatser och tillgänglighet vid entréer. De mer omfattande anpassningarna har 
gjordes i småhus. 
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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 
personalförstärkningar periodvis. Baspersonal fick i slutet av året vara pilotgrupp för att kunna läsa 
hälso- och sjukvårds dokumentation i journalsystemet Procapita. Detta var en del av IT-planen för 
verksamhetsområdet. 

LSS/Socialpsykiatri 
Under hösten 2014 blev det klart att LSS och socialpsykiatri fick del av sjukskötersketjänster vilket 
säkerställde de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna inklusive habilitering för brukarna. 

LSS: Under 2014 påbörjades ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete. Som innebar att all 
baspersonal fick utbildning i tydliggörande pedagogik, handledning i metodarbete och i att upprätta 
genomförandeplaner. Syfte med satsningen var att den enskilde på ett rättssäkert sätt skulle få sina 
behov tillgodosedda och att personalresurserna användes på ett effektivt sätt. 

Gruppledare tillsattes hösten 2014 som ett led i att underlätta kommunikationen mellan 
områdeschef och medarbetarna då enhetschefsuppdraget var vakant. Detta visade sig ha en positiv 
inverkan på kommunikationen internt då även den förbättrades. Kompetenskraven för medarbetare 
inom verksamheten höjdes och titulatur ändrades. Vilket i ett långsiktigt perspektiv innebär att 
verksamheten har medarbetare med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. 

Socialpsykiatri: Eda kommun har för andra året i rad fått ta del av prestationspengar från 
Socialstyrelsen för Priosatsning ”Psykisk ohälsa”. Under 2014 har en medarbetare från 
socialpsykiatrin gått en utbildning ”Vård och stödsamordning” på Karlstads universitet som 
finansierades av denna prestationsersättning. 

Årets ekonomiska resultat 

Drift Budget 2014  Utfall 2014  Budget 2015   Budget 2016
Intäkter -20 441 -24 901  -21 414   

Kostnader 177 837 195 351  183 523   

Nettokostnader 157 396 170 450  162 109 162 109
Avvikelse mot budget   -13 054     

         

Verksamhetschef 11 770 10 641  13 119   

Individ- och familjeomsorg 25 458 34 927    

Hemtjänst och säbo Koppom 19 478 19 988  19 450   

Hemtjänst och säbo Åmotfors 18 692 19 327  19 837   

Hemtjänst och säbo Charlottenberg 18 685 18 613  18 204   

Korttidsvård, rehab, ssk, nattpatrull 24 590 24 306  25 452   

Demensenheten Charlottenberg 13 546 14 688  13 554   

LSS/Socialpsykiatri 25 177 27 960    

IFO/LSS och Socialpsykiatri  52 493   

 

Verksamhetsområdet Vård och stöd hade sedan beslut i kommunstyrelsen maj 2014 restriktioner 
bl.a. vad gällde inköp, nyanställningar och övertid. Särskild rapportering och uppföljning gjordes 
utifrån detta varje månad. Utfallet för verksamheten vård och stöd visade på ett underskott delvis 
beroende på högre personalkostnader inom vissa verksamhetsdelar än förväntat. De delar som inte 
har lyckades hålla budget för personal är hemtjänsten och LSS-boenden. Åtgärder gjordes under 
året inom hemtjänsten med schemaläggning, planering och vikarieanskaffning för att säkerställa 
kostnadseffektiv verksamhet. Det negativa utfallet minskad successivt under året och i december 
höll hemtjänsten sin personalbudget. Verksamheten var svår att prognostisera eftersom den är 
behovsstyrd och omfattningen av insatser varierade stort under året vilket bidrog till underskottet. 
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Inom LSS-verksamheten genomfördes nödvändiga utbildningsinsatser för medarbetarna vilket 
ökade behovet av vikarier. Även förstärkningar 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 2014. 

Särskilt boende visade ett underskott. En vårdtagare med svåra demenssymtom genererade höga 
kostnader för vård på annan ort. Rätt kompetens för vård av personer med svåra beteendemässiga 
och psykiska symtom saknades på hemmaplan. 

Individ och familjeomsorgen visade på ett stort underskott som kan härledas till kostnader för 
placering av barn och unga i familjehem och på institution. Antalet placeringar minskade jämfört 
med 2013 eftersom ”hemmaplanslösningar” ökade, bl.a. med att öppenvårdsteamet startade. De 
flesta placeringarna var uppväxtplaceringar och svåra att klara med öppenvårdsinsatser. Antalet nya 
placeringar minskade dock. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade detta från relativt låga 
nivåer. Översyn av processer, beräkningsunderlag och följsamhet till regelverk påbörjades för att 
trygga en rättssäker hantering utifrån behov. 

LSS-verksamheten visade ett underskott som till stor del berodde på tre 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 kommunen insatserna. 
Omprövning av ärendena påbörjades enligt gällande regelverk 2014. 

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. 

Underskott gällande bostadsanpassningsbidrag vilket delvis kompenserades av lägre kostnader av 
hjälpmedel. Det var ett aktivt arbete för att minska hjälpmedelskostnader genom samarbete med 
Arvika kommun, strikta rutiner för att förskriva inom sortimentet samt ett aktivt arbete med att följa 
upp hjälpmedelsförskrivningar och därmed öka återinflödet av hjälpmedel till förrådet för att 
undvika inköp. 

Framtiden 

•Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för att stödja verksamhetens 
processer samt att förankra dem ute hos medarbetarna. 
•Fortsatt arbete med att införa datoriserad dokumentation för samtlig baspersonal. 
•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.  
•Samverkan med sjukhuset i Arvika och höjd beredskap främst vid övergångarna av olika 
vårdinsatser/nivåer krävs, inte minst pga att sjukhusen i Värmland stänger vårdplatser. 
•Nya kompetenskrav som beslutades 2014 innebär att kommunens behöver se på olika möjligheter 
att bidra till att de medarbetare som inte har rätt kompetens får möjlighet till utbildning. 
•Som grund för en fortsatt utveckling planeras gemensamma medarbetardagar under våren 2015 
med tonvikt verksamhetsutveckling och chefs- och medarbetaransvar. Ny modell för 
medarbetarsamtal och lönesamtal nämligen Resultatet och Utvecklings Samtal (RUS) kommer att 
införas 2015. Där ingår att upprätta en handlingsplan både för egen kompetensutveckling samt 
bidrag till verksamhetsutveckling. 
•Utveckla den nya 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 
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arbete för att kunna möta variationerna inom hemtjänsten på ett mer flexibelt sätt, och kunna 
planera verksamheten optimalt.  
•En schemagrupp där chefer, medarbetare och fackliga representanter finns med kommer att utreda 
och belysa vilken strategi för schemahantering som skall finnas inom både äldreomsorgen och LSS 
verksamheten. 
•För äldreomsorgen finns ett fortsatt behov av att utveckla arbetet med genomförandeplaner och 
kontaktmannaskap. Inför 2015 kommer eventuellt en ny lagstiftning som ställer stora krav på beslut 
och uppföljning på särskilt boende. Demensvården i kommunen måste ses över så att den kan möta 
framtida krav och behov då varje person ska ha individuellt beviljade insatser.  
•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 metodutveckling 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-verksamheten. 
•För att kunna möta brukare med komplexa behov som kommer att finnas inom socialpsykiatrin 
även i framtiden är det ytterst viktigt att hitta samverkansformer som är hållbara. Planer finns för att 
starta ett projekt ”återbruket” med meningsfull sysselsättning och arbetsförberedande åtgärder. 
Detta projekt kommer att drivas i samverkan med AME.  
•All baspersonal inom socialpsykiatri, handläggare och sjuksköterska kommer att gå en 
grundutbildning i metoden ”vård och stöd” under året. Utbildningen kommer att finansieras av 
prestationsmedel för 2015. 
•Under året utbilda medarbetare inom socialpsykiatri, IFO, myndighetsenheten och legitimerad 
personal i IT-stödet Meddix till SIP (Samordnad Individuell Plan). En arbetsmetod som erbjuder 
vårdtagarna/brukarna/klienterna en plan för att förbättra samordningen och ger en helhetsbild av 
stödet samt ökar delaktighet för brukaren. 
•Det är av stor vikt att rekrytera rätt person till den vakanta demenssjukskötersketjänsten för att 
utveckla demensvården i ordinärt boende i samverkan med arbetsterapeut med flera. Det finns en 
utvecklingspotential för att öka teamsamverkan internt och externt inom demensområdet. Behov 
finns av en konkret plan för att möta framtidens medborgare med demens.  
•Fortsatt samverkan med Arvika kommun där vi lånar hjälpmedel av varandra är en 
framgångsfaktor för att begränsa kostnader för hjälpmedel. 
•Viktigt att myndighetsenheten fortsätter arbetet med samverkan internt och externt. Arbeta 
förbyggande genom gruppverksamheter i samarbete med bildning och landstinget i Värmland och 
tidigt möta barn och unga med psykisk ohälsa. 
•Starta upp en ”första linje” för unga vuxna med psykisk ohälsa tillsammans med Bildning och 
Landstinget för snabb hjälp direkt, utan remiss och mellanhänder. 
•Bemanning av socialsekreterare med rätt dimension för utredning i barnavårdsärende behövs för 
att uppnå rättssäker handläggning. 
•Avsluta de utredningar som finns beslutade dels en översyn av hur serviceinsatser, så som städ och 
tvätt, kan organiseras på alternativa sätt och vad en vårdhund skulle bidra till/medför i 
verksamheten. 

Investeringsredovisning 
Planerade investeringar verkställdes inte under 2014. En starkt bidragande orsak var att det inte 
fanns någon detaljerad planering och att ledningsgruppen inte var komplett. Angående digital 
dokumentation för baspersonal tydliggjordes målen, problemområden identifierades och 
projektplanen konkretiserades. En delaktivitet slutfördes dock genom att de sista arbetsgrupperna 
började registrera avvikelser digitalt. Under 2015 och 2016 fortsätter arbetet enligt fastställd plan 
för samtlig baspersonal med mål att genomföra all social och hälso- och sjukvårdsdokumentation 
digitalt. Ett första steg var att enhet under hösten som pilotgrupp fått behörighet att läsa hälso- och 
sjukvårdsjournal. 
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Samhällsbyggnad 

Charlottadagen 2013 

Årets verksamhet 
I samhällsbyggnad ingår: plan/fastighetsektion, miljösektion, gatusektion, kostsektion, 
arbetsmarknadsenheten (AME) och räddningstjänsten. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, 
samordning och utveckling av verksamheten. 

Verksamhetschef 
Morast Handelsplats invigdes planenligt den 9 april. En tillfällig lösning med en bro över 
Vrångsälven för gående blev akut då många kom gående på riksväg (RV) 61 för att ta sig till den 
nya handelsplatsen. Planarbetet pågår innehållande en ny bro för fordon och gående intill befintlig 
bro RV 61. 

Det finns fortfarande ett stort intresse av exploatörer att expandera eller etablera sig längs RV 61 
från Riksgränsen till Charlottenberg. Trafikverket är mycket restriktiva till ytterligare expansioner 
utan att det görs trafikanalyser med förslag till ev åtgärder. 
Trafikverket bjöd därför in kommunen, Region Värmland samt exploatörer till ett möte där 
förutsättningar för ytterligare expansioner diskuterades samt att förstudien Charlottenberg-
Riksgränsen presenterades. Syftet med mötet var att få en gemensam samsyn kring hur vi planerar 
för en hållbar trafiksituation längs med RV 61 genom Eda Kommun i förhållande till nya 
etableringar. Arbetet pågår fortfarande med att komma fram med förslag till olika trafiklösningar 
som medger en fortsatt expansion i området. 

Arbetet med att färdigställa kommunens översiktsplan har skett i samarbete med 
utvecklingsavdelningen. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i december. Ett förslag till 
vindbruksplan togs fram under året och den har ställts ut och antas under våren 2015. 
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Miljösektion 
Miljösektionens verksamhet har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med verksamhetsplan 
”Miljömålsstyrd verksamhetsplan för miljösektionen Eda kommun 2014”. 

Den planerade hälsoskyddstillsynen har i stort sett följt planeringen under 2014. Under året har 
solarier, strandbad och utvalda tillfälliga boenden tillsynats. Kommunen deltar under 2014-2015 i 
ett nationellt tillsynsprojekt angående städning och ventilation i skolor. Under året inkom ungefär 
dubbelt så många ansökningar om tillstånd för inrättande av enskilt avlopp än genomsnittligt. Detta 
kan eventuellt förklaras med en allmänt ökat medvetenhet om att en enskild avloppsanläggning ska 
ha längre gående rening än slamavskiljning. 

Avseende målen i vår egen verksamhetsplan uppnås inte de uppsatta målen för 
livsmedelskontrollen, 83 av de 144 anläggningarna i kommunen fick inspektion under år 2014. 
Även om flera verksamheter fick minst ett besök under 2014 fick de inte all tillsyn de skulle fått 
under året. Resterande tid har lagts över till år 2015. En del besök var i form av extra offentlig 
kontroll för avvikelser observerade under år 2013. Kontrollskulden har ökat så att den nu är i 
princip lika stor som ordinarie tillsyn. Miljösektionen har under året inte haft personalresurser för 
att utföra all den planlagda tillsynen i verksamhetsplanen, i första hand pga två 
långtidssjukskrivningar. Det är svårt att erhålla vikarier på de tjänsterna vilket medför att vi kommer 
efter i tillsynen. 

Tidsmässigt har händelsestyrd tillsyn dominerat verksamhetsåret bl a har ett stort antal ansökningar 
om dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren inkommit till miljösektionen i 
och med att sophämtningssystemet ändrats och soptunnor nu ställts ut till fritidshusägare i 
kommunen. Rent generellt så ökar den händelsestyrda tillsynen kontinuerligt inom hela miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Ett LOVA projekt har avslutats under året, Biodammar i Åmotfors, Koppom och Charlottenberg. 
Biodammar har skapats och förbättrats efter avloppsreningsverken för att utöka reningen av 
avloppsvattnet till våra recipienter. 

Gatusektion 
VA-verksamheten fick under andra kvartalet ny VA-taxa som efter tre år ska ge en självfinansierad 
VA-verksamhet med visst utrymme för reinvesteringar. De sista dagvattenkontrollerna utfördes 
under året och arbetet övergår nu i faktiska åtgärder. 

Demontering av landsbygdsbelysning har skett enligt den antagna policyn. Gärdesgatan i 
Charlottenberg är färdigställd med nyasfaltering efter VA-saneringen. Det extra investeringsanslaget 
till asfaltering har använts till toppbeläggning av nedslitna lokalgator. 

Avfallshanteringen i kommunen består av två grenar. Renhållningskollektivet är det som 
abonnenterna ingår i som rör hushållens slamtömning, grovavfall samt kärlavfall. 
Affärsverksamheten är verksamhetsutövarnas avfallshantering.Vid årsskiftet byttes 
renhållningsentreprenör enligt upphandlingen. Verkställande av beslutet om abonnemangskrav för 
fritidshus skedde under sommaren. Ca 500 kärl har körts ut. Befintliga renhållningskärl har så långt 
det är möjligt märkts upp med etikett och ny ID-tagg. 

Fastighetssektion 
Förvaltningen av kommunens fastigheter görs av Eda Bostad AB genom förvaltningsuppdrag och 
under 2014 har arbete med att se över förvaltningsavtalet med bostadsbolaget inletts. Under 
fastighetssektionens ansvar bedrivs kommunens energirådgivning, det systematiska 
brandskyddsarbetet, drift och skötsel av fd. kultur- och fritidsnämndens fastigheter inklusive 
kommunens alla badplatser, kommunens försäkringsfrågor samt fastighetstaxering och kommunens 
mark- och skogsinnehav. Under året fanns inte mindre än 10 stycken investeringsprojekt av 
skiftande karaktär. Av projekten var 4 nya objekt och 6 pågående objekt sedan föregående år. 
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Plansektion 
Plansektionen har under året handlagt 178 bygglov av skiftande storlek, allt från mindre 
tillbyggnader till shoppingcenter på flera hektar. Under året har sektionen förstärkts med en GIS-
ingenjör. Även 2014 har varit ett år med mycket arbete med pågående planarbeten runt 
handelsetableringar m.m. 

Kostsektion 
Under året har fler portioner tillagats än vad som planerats, främst till förskolorna och 
äldreomsorgen. Ytterligare en färsmaskin är inköpt för att minska inköpen av helfabrikat. Mer mat 
från grunden har ökat kvalitén på våra måltider. Kostsektionens personal har utbildats kring 
specialkost då vi ser att behovet har ökat inom detta område. Det har producerats 18 298 frukostar, 
309 800 lunch/middagar och 15 100 mellanmål. 

AME & Flykting 
AME står för leveranser av mat, medicin och varor till ett flertal kommunala 
verksamheter i kommunen, dessa uppdrag har ökat under året. 

Informationsansvaret innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna 
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Det kommunala informationsansvaret är en 
övergripande kommunal angelägenhet och kräver ett stort nätverk av samarbetspartners inom och 
utanför kommunen. Dessa är en förutsättning för att kunna erbjuda ungdomarna de individuella 
åtgärder de är i behov av. AME, skolan och IFO samarbetar för att kunna genomföra detta på bästa 
sätt. Informationsansvaret i denna form kommer att försvinna 2015 och ersättas med 
”aktivitetsansvaret”. 

Feriepraktik för ungdomar födda 1998 anordnades. Ambitionen var att alla sökande skulle kunna 
erbjudas en feriepraktik, vilket vi också kunde genomföra. 27 ungdomar tackade ja, och vi kan 
konstatera att nivån på sökande är fortsatt låg. 

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.om. 24 år, AME tillhandahåller 
jobbsökaraktiviteter med coachning och hjälp att hitta lämpliga praktikplatser. 

Blommor och planteringar sköttes även 2014 av AME. Även detta år kan vi lägga till handlingarna 
som ett av de mest lyckade blomsteråren. 

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 själva väljer att bosätta sig i kommunen. Under år 2014 har vi främst mottagit 
flyktingar från Syrien men även kvotflyktingar från Eritrea. Det är första gången som Eda tar emot 
kvotflyktingar som då befinner sig i särskilt behov av asyl och är utsedda av FN:s flyktingorgan 
UNHCR. Sammanlagt mottogs 21 nyanlända via anvisning från AF eller Migrationsverket vilket 
innebär att vi fullgjort vårt avtal. Dessutom flyttade 10 nyanlända personer till Eda på egen hand, 3 
personer kom hit på anknytning - de hade alltså anhöriga här - och 3 barn föddes i 
flyktingfamiljerna. 

Ett projekt kallat ”Flyktingguide Eda” har startas upp. Flyktingmottagningen i Eda har sökt och 
blivit beviljad medel för att driva ett projekt där man har för avsikt att skapa kontakter med svenska 
familjer och föreningar och på så vis öppna upp förståelsen för varandras kulturer samt främja 
språkinlärningen. Projektet har som målsättning att skapa nätverk och ett system där de nyanlända 
kan erbjudas flyktingguider och därigenom underlätta integrationen och överbrygga motsättningar 
mellan olika kulturella/etniska grupper. 
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Ett samarbete har inletts med berörda enheter inom Bildning och IFO där syftet är att klarlägga vem 
som gör vad när de nyanlända bosätter sig i kommunen. Vi har haft två möten  under 2014. Det är 
viktigt att vi tillsammans skapar fungerande rutiner när det gäller t ex ekonomiskt bistånd och andra 
behov av ekonomisk och social karaktär som kan förekomma. 

HVB-Trädgårdsgatan (ensamkommande flyktingbarn) 
Avtalet med Migrationsverket för 2014 blev uppfyllt, och två extra asylplatser har tagits i anspråk. 
De pojkar som flyttat till Arvika har både innan och efter sin flytt uttryckt uppskattning för tiden i 
boendet på Trädgårdsgatan. Under året har flera nya boenden öppnat i Värmland, och killarna i 
Åmotfors har vid olika tillfällen fått möjlighet att umgås med andra i samma situation. Bland annat 
genom deltagande i en fotbollscup för alla Värmlands HVB-hem, där man reste hem med en 
segerpokal.  

Samarbetet inom kommunen har totalt sett varit bra, och sommarsysselsättningen i samarbete med 
AME var särskilt uppskattad av de boende. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare till 
IFO är dock en utmaning även för HVB-hemmets verksamhet. Några pojkar har vid statlig 
inspektion tagit möjligheten att få bli intervjuade kring sina upplevelser av verksamheten. Bilden de 
ger är ett boende som enligt deras mening ligger lite avsides i relation till större städer, men ändå 
ger en känsla av att leva tillsammans som i en familj. 

Räddningstjänsten 
Inför 2014 togs beslut att minska bemanningen i Charlottenberg med en brandman. Detta beslut 
upphävdes under våren och bemanningen hölls oförändrad. Brandmän från Eda bistod i 
brandsläckningen vid skogsbranden i Västmanland under augusti. Strax innan jul inträffade ett 
strömavbrott i Åmotfors. Särskilt Älvgården drabbades under flera timmar och räddningstjänsten 
kopplades in för att bistå med att klara att hålla igång verksamheten. 

Årets ekonomiska resultat 
 

Drift Budget 2014  Utfall 2014  Budget 2015   Budget 2016
Intäkter -111 578 -117 293  -118 340   

Kostnader 150 250 148 459  160 746   

Nettokostnader 38 672 31 166  42 406 41 896
Avvikelse mot budget   7 506     

         

Verksamhetschef 1 498 1 543  1 677   

Gator & VA 12 006 7 747  12 968   

Kost -203 -748  -167   

Räddningstjänst 7 221 7 396  7 533   

Miljö 2 252 2 104  2 670   

AME, Flykting 5 462 1 222  5 250   

Plan & fastighet 10 436 11 902  12 475   

 

Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnads totala resultat blev ett positivt resultat på ca 7 500 tkr. 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef visar ett negativt resultat på ca 45 tkr. Underskottet härrör sig främst till köp av 
konsulttjänster - jurister samt kostnader för översiktsplan. 

Miljösektion: 
Miljösektion visar på ett överskott på ca 150 tkr. 
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Naturvård har ett överskott då projekt ”Bysjön” har gått med överskott och avslutats under året. 

Ett underskott på gemensam administration miljö och hälsa dels pga att lön för miljöskydd har 
belastat verksamheten. 

Entreprenörskalkning har gått med ett underskott beroende på att vi har haft högre 
kalkningskostnader än budgeterat under året. Kostnaderna för båt- och helikopterkalkningen har vi 
85 % statsbidrag för medan doseraren i Lillforsälven har 95 % statsbidrag. 

Gatusektion: 
Gatusektion visar totalt ett positivt resultat på ca 4 260 tkr. 

Ett negativt resultat inom verksamhet gator & vägar på 437 tkr pga. politiskt beslut om att ta 
projektering av LBC-Åkaregatan på driften. Inom VA är det ett positivt resultat på 4 127 tkr som till 
stor del beror på anslutningsavgifter men även på återhållsamhet inom verksamheten. Positiv 
avvikelse inom avfall på 799 tkr beroende på skrotförsäljning över budget. 

Plan/fastighetssektion: 
Plan/fastighetssektion visar totalt ett negativt resultat på ca 1 470 tkr. Verksamheten har belastats av 
högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat, dock har övriga delar klarat sig bra, främst genom lägre 
kostnader för energi och uppvärmning. 

Kostsektion: 
Kostsektionen visar ett positivt resultat på ca 750 tkr. Överskottet beror  på ökad försäljning av 
måltider till äldreomsorgen, förskolorna, allmänheten och personal. 

AME & Flykting 
Osa/LB visar ett överskott på ca 670 tkr. Överskottet är en effekt av flera pensionsavgångar och 
långtidssjukskrivningar, samt ett resultat av goda förhandlingar med Arbetsförmedlingen om nivåer 
på bidrag som har gett ett positivt utfall. Feriepraktik gav ett nollresultat 2014. 

Flyktingverksamheten visar ett överskott på ca 2 100 tkr. Överskottet har flera delar, en del är 
medförda medel från 2013 på ca 1 200 tkr, en del bättre utfall kring återsökta medel och övriga 
schablonintäkter från Migrationsverket. 

HVB-Trädgårdsgatan (ensamkommande flyktingbarn) visar ett positivt överskott på nära 1 100 tkr. 
Prognoserna har under året pekat på ett överskott, men osäkerhet kring en del faktorer har gjort 
läget svårbedömt. Exempelvis beslutade Arvika kommun först efter budgetarbetet att ”ta hem” de 
pojkar som hörde till Arvika kommun under samarbetet mellan Arvika och Eda.  

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar ett negativt resultat med ca 175 tkr. 
Pga beslut inför 2014 om att minska bemanningen med en brandman i Charlottenberg har 
verksamheten varit underbudgeterad med 230 tkr under året då beslutet drogs tillbaka. Både 
kostnader (särskilt kostnaderna för fordon) och intäkter var högre än budgeterat. Under 2014 hade 
räddningstjänsten dessutom kostnader för materiel som inte blev inköpt under 2013 på grund av 
inköpsstopp. 

Framtiden 
Verksamhetschef 
Tunga transporter, turism, handel och arbetspendling har över tid ökat i länet och del av denna 
ökning belastar vägnätet i Eda kommun. Trafikverket är därför mycket restriktiva till ytterligare 
expansioner utan att det görs trafikanalyser med förslag till eventuella åtgärder. Denna problematik 
är och kommer att vara ett hinder för fortsatt utveckling i Eda kommun. Satsningar på 
lokaltrafiklösningar som avlastar eller underlättar framkomligheten på riksväg och landsväg är 
därför nödvändiga för framtida expansioner och boenden i alla dess former. 
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Alla frågor som handlar om infrastruktur (väg, järnväg, fiber mm) är mycket viktiga för hela 
kommunens tillväxt. Dessa frågor äger inte kommunen själva i sin helhet utan de måste bearbetas 
tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Grunden till dessa diskussioner är Eda 
kommuns strategiarbete och planarbete, det är därför av stor vikt för den framtida utvecklingen för 
Eda att dessa frågor lyfts fram än mer framåt. 

Miljösektion 
En femårig tillsynsplan över hälsoskyddsobjekt har tagits fram som visar att den planerade 
hälsoskyddstillsynen kommer att kräva en knapp halvtid/ år. 
Det viktigaste för kommande år är att vi har full bemanning på miljösektionen. Klarar vi det ska vi 
också klara att uppfylla målen i verksamhetsplanen. 
Förändringar i lagstiftning samt ökad kunskap hos allmänhet och verksamhetsutövare om gällande 
regler, innebär att fortsatt hög belastning avseende händelsestyrda ärenden kan förväntas. 

Gatusektion 
Stor återhållsamhet i inköp under året har medfört att lagren med reservdelar minskat.  Detta är ett 
problem för verksamheten då sårbarheten blir större. På Charlottenbergs avloppsreningsverk finns 
behov av att anlägga ett biofilter eftersom tätorten kommit närmare anläggningen samt att 
naturreservatet bildats med mer människor som rör sig i närområdet. Allmänheten 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 ombytesutrymme finns för båda könen. 
Efter kontroll med GDP (god desinfektionspraxis) synliggörs behovet av att ha högre barriärhöjd 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. 
Underhållsasfaltering behöver göras då kommunens gator på många ställen är i uselt skick. 
Belysningsanläggningarna i tätorterna bör kartläggas och i möjligaste mån kopplas isär för att 
lättare kunna söka fel. Kartläggning av kabelbrott som orsakar driftstörningar behöver göras.  
Det finns behov av att utöka ramen för snöröjning då den låga standarden medför stora problem 
med halka och missnöjda medborgare. 

Behov finns av översyn av de mindre lekparkerna i kommunen både avseende säkerhet och antal. 
Att satsa på färre och större parker som är tillgänglighetsanpassade enligt lagkraven föreslås som 
framtida investering och kommer att föreslås i kommande budgetberedning. Behov finns av utbyte 
av lekutrustning på många av lekparkerna samt allmän uppgradering av lekparksmiljön. 

Genomgång av renhållningsregistret för uppdatering av fastighetsbeteckning och/eller 
anläggningsregister behöver göras. Total översyn av båda slamtömningsregistret och 
sophämtningsregistret krävs.  Inom några år behövs även utbyte av debiteringssystemet för va och 
renhållningen. 

Plan/fastighetssektion 
För att Eda Kommun ska kunna möta upp till den pågående utvecklingen och ta vara på chanserna 
kommunen har med anledning av handelsutvecklingen i vårt område så är det avgörande att ha rätt 
kompetens och resurser inom plansidan. När det gäller kommunens fastighetsbestånd så har tidigare 
lokalöversyn visat att Eda Kommun i jämförelse med andra kommuner i samma storlek är 
välbeställda när det gäller lokaler i förhållande till befolkning och ekonomi. Det är därför av stor 
betydelse att se på hur lokalstrukturen skall se ut inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Kostsektion 
Kostsektionen har som vision att öka matlagningen från grunden och att öka kvalitén på våra 
måltider. Enkäter kommer att skickas ut till våra gäster under 2015 för att kunna mäta nöjdheten. 
Enkäten omfattar bedömningar av både mat, bemötande och service. 
En annan målsättning är att kunna minska matsvinnet genom att delta i temadagar i skolorna där vi 
påvisar hur både miljön och kostnader påverkas. 
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Under 2015 kommer fler upphandlingar att genomföras tillsammans med Arvika kommun.  
Inom den ekonomiska ramen kommer inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel att ökas. 

AME & Flykting 
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. Inom handeln har 
vi kunnat se en viss minskning av arbetskraftsbehovet, detta hoppas vi givetvis ska stabilisera sig 
under nästkommande år och att nya etableringar ska ge ytterligare arbetstillfällen. 
Vilken arbetsmarknadspolitik som ska komma att bedrivas under 2015 var synnerligen oklart och 
utifrån vad vi vet idag kommer det att ändras inriktning på politiken vid halvårsskiftet. 
AME kommer fortsatt att ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen under 2015, men vet inte i 
dagsläget vilka avtal eller samarbetsformer som blir aktuella. 

Från 1 januari 2015 ska kommunerna samla in och föra register över ungdomar som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte fyllt 20 år och som 
inte har fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskolan, nationella eller 
specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande. Skolverket har utarbetat en modell 
enligt vilken kommunerna ska upprätta ett datasystem där ungdomarna registreras. För Edas del 
innebär detta ett merarbete både för AME och gymnasieskolan. 

Vi har även sett en ökning av personer som har sin ersättning via NAV i Norge, men har sin 
bostadsort i Eda kommun. Ansvaret för bedömningarna ligger på svenska Försäkringskassan som i 
sin tur anvisar till AME för en arbetsförmågebedömning. AME har också satsat på så kallad ”grön 
rehabilitering” som har visat sig effektiv i återgång till arbetsmarknaden, detta kommer att fortsätta 
under 2015. I dagsläget finns inget avtal för UGA (ungdomsgarantin) och JOB (jobb och 
utvecklingsgarantin), men förhoppningen är att ett sådant kan skrivas för 2015. 

Flyktingmottagningen 
Avtalet idag innebär att vi ska ta emot 20 personer men enligt Migrationsverkets prognos behöver vi 
ta emot 57 nyanlända under 2015 på anvisning. Avtalet säger också att vi ska ta emot 5 personer 
som bosätter sig på egen hand men det är inget vi kan styra på egen hand.  Troligen kommer ett nytt 
avtal att tecknas under första delen av 2015 vilket innebär att vi behöver stärka resurserna vid 
flyktingmottagningen. Ett utökat mottagande ställer också krav på en större tillgång på lägenheter 
än vad vi har idag. 

Under verksamhetsåret 2015 kommer grundersättningen från Migrationsverket att vara 222 tkr. Den 
prestationsbaserade ersättningen är 15 tkr per individ som mottas via anvisning. Därutöver kan 
kommunen få ytterligare en prestationsbaserad summa för varje inflyttad flykting som avgörs av 
hur mottagandet har sett ut året före. Under 2014 fick vi 5 000 kr per individ men denna summa kan 
variera mellan 0 och 15 000 kr. I skrivande stund är det oklart vilken summa vi får 2015 eftersom 
statistiken över mottagande och inflyttning ännu inte är komplett. 

Projekt Flyktingguide Eda kommer att pågå under hela 2015. En så kallad ”kick-off” genomförs i 
januari 2015 med besök från Eskilstuna kommun som driver ett nationellt flyktingguideprojekt. 

HVB-Trädgårdsgatan (ensamkommande flyktingbarn) 
Statens möjligheter att anvisa ensamkommande unga har ökat, och innebär i praktiken att det 
fördelningstal som räknas ut för varje kommun gäller oavsett kommunens möjligheter. För 2015 
innebär detta en fördubbling av antalet asylplatser; från 5 till 10. Kommunen förväntas vidare 
erbjuda förlängd vård upp till 21 år för de boende som så önskar och har fått uppehållstillstånd före 
18 års ålder. Detta kommer leda till behov av ytterligare lokaler samt rekrytering av mer personal. 

Under verksamhetsåret har ett omfattande arbete påbörjats med att säkerställa kvalitet och rutiner 
för arbetet på HVB. Boendet lyder under många statliga föreskrifter och rekommendationer. Ett 
exempel på detta är upprättande av lokal arbetsordning för läkemedelshantering i samarbete med 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det är en tydlig ambition inom verksamheten att allt fler bitar 
ska falla på plats i kvalitetsarbetet under 2015. 
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Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten i Sverige har stora problem att rekrytera deltidsanställd personal för 
beredskapstjänstgöring. Detta är en utmaning även i Eda. Ett arbete för ökad jämställdhet och 
mångfald inom räddningstjänsten är en del av lösningen på detta men inte hela lösningen. 
Ytterligare dellösningar är möjligheten till rekrytering av kommunanställd personal till 
beredskapstjänstgöring inom räddningstjänstens samt aktivt arbete för att marknadsföra yrket. 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. 

Utbyte av släckbilar måste påbörjas under kommande år. Fordonen är av årsmodellerna 1986 och 
1989. Svårigheter finns att få tag i reservdelar. Fordonen används i akuta sammanhang och behöver 
dessutom vara tillförlitliga, särskilt vid rökdykning. 

Investeringsredovisning 

Räddningstjänsten 
RAKEL-Under året har införandet av RAKEL som kommunikationssystem slutförts. 

Fastighetssektion 
Förskola Koppom-Fastighetssektionen genomförde under året en nybyggnad av en treavdelnings 
förskola på Hagåsvägen i Koppom. Förskolan invigdes under augusti 2014 och den nya personalen 
är mycket nöjda med sina nybyggda lokaler. Projektet visar ett litet minusresultat då oförutsedda 
utgifter avseende bl.a. sprängningsarbeten var tvungna att vidtas. 

Multiplan Koppom-Fastighetssektionen påbörjade arbetet med en multisportarena vid 
Hierneskolan i Koppom under året. Då vädrets makter påvisade viss förbättringspotential i planens 
dräneringsförmåga kommer dessa åtgärder vidtas när våren nalkas och planen kommer färdigställas 
fullt ut innan sommaren 2015. Budgeterade pengar ser ut att räcka för projektet. 

Konstgräsplanen Charlottenberg-Den nya konstgräsplanen har under året blivit invigd och 
kompletterad med ny belysning. Planen blev mycket uppskattad av alla fotbollsspelande föreningar 
i kommunen och förhoppningsvis även av de andra. Projektets budgeterade medel ser ut att precis 
täcka de kostnader som kvarstår. 

Gatusektion 
Vägbelysning- de nybyggda anläggningarna slutbesiktades under året. Vissa utförandebrister i 
projektet medför längre garantitid eftersom kabelbrott redan inträffat på nybyggda delar. I projektet 
återstår Haga Handel, Häljeboda IP och Håvilsruds anläggningar att demontera. En mindre 
nybyggnation återstår vilket ger att projektets resultat beräknas bli +/- 0. 

Valfjället VA- Upphandlingen fick avbrytas under sommaren 2014 eftersom lämnade anbud 
översteg den budget som fanns för projektet. Projekteringen av VA hade brister vilket har medfört 
en ökad kostnad pga. omprojektering av annan konsult. Kostnadsökningen ingår i en tvist med 
berörd projektör för att kommunen inte ska drabbas ekonomiskt. Även om inte utbyggnaden av 
stugbyn genomförs finns behovet enligt vattentjänstlagen att allmän VA ska ordnas på området. 

Dagvattensanering- alla områden har kontrollerats avseende felkopplade dagvattenledningar. I 
projektet återstår ett omfattande arbete med att följa upp de som har felkopplat samt att anlägga 
dagvattenmagasin/reningsanläggningar. Ett helhetsgrepp behövs kring dagvattenhanteringen genom 
att få med ytvattenflöden i stadsplaneringen som en buffert vid de prognostiserade ökade 
nederbördsmängderna. Det krävs ytvattensystem parallellt med dagvattenledningssystemen, som 
inte kan dimensioneras för 100 årsregn. 
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Kommunrevisionen 

Årets verksamhet 
Kommunrevisionens uppgift enligt kommunallagen är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska 
”all verksamhet” i styrelser och nämnder under året.  

Detta sker genom att revisionsgruppen varje år träffar samtliga utskott, nämnder och styrelser och 
med stöd av en risk- och väsentlighetsbedömning genomför fördjupande granskningar inom olika 
områden.  

För 2014 har sakkunnigt biträde varit KPMG. För bedömning av ansvarsutövningen besökte vi KS 
och överförmyndarnämnden. Efter att sakkunnigt biträde begärt in dokumentation på särskilda 
riktlinjer som finns för att bl.a. säkerställa den interna kontrollen så diskuterades detta i respektive 
styrelse och nämnd. En rapport lämnades till KF i november. 

Revisorerna har också gemensamt träffat KF:s presidium samt representanter för kommunens bolag. 

Allt sammantaget, som revisionsgruppen gör under året, ska sedan utmynna i en revisionsberättelse 
som skall ge vägledning till kommunfullmäktige inför dess beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Vi har under 2014 deltagit i en granskning, gemensam för landstinget och fjorton andra kommuner, 
”vårdkedjor och läkemedel för äldre”. Denna rapport kommer att lämnas under våren 2015.  

Övriga fördjupade granskningar har varit:  

- Biståndsbedömning inom äldrevården 

- Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

Dessutom ingår årligen den lagstadgade uppgiften att granska kommunens bokslut och 
delårsbokslut. 
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Eda Bostads AB 

Verksamheten   

Allmänt om verksamheten 

Verksamheten i bolaget 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 fastighetsbestånd för vilket förvaltningsersättning erhålls. Verksamheten i bolaget ska 
bidra till att främja bostadsförsörjningen inom Eda kommun. 

Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO, Fastighetsbranschens 
Arbetsgivarorganisation Fastigo och Husbyggnadsvaror förening HBV. Det egna fastighetsbeståndet 
består av följande antal enheter:  

 
   2014-12-31  2013-12-31  

Lägenheter         834            836  

Lokaler           47               52  

Garage           58                57  

Bilplatser med eluttag        370           370  

Summa uthyrningsobjekt     1 309      1 315   
 
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Under året har planerat underhåll enligt företagets underhållsplan skett. Underhålls-kostnaderna 
uppgår till 9 829 tkr varav 4 863 tkr avser inre underhåll. Ett av de större projekten och som även 
pågår över årsskiftet är utbyte av balkongpartier inklusive dörrar och fönster samt tilläggsisolering 
på 14 lägenheter inom fastigheten Blåklinten. 
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Ett investeringsprojekt som genomförts under året är byte av värmekälla inom fastigheten Bete 
1:292. 

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 1,75 % inför år 2014 och genomsnittlig hyresnivå för 
bostäder är 894,54 kr/m2. Fr o m januari 2015 har hyrorna höjts med 1,25%. Intäkterna från externa 
förvaltningstjänster är i allt väsentligt oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Andelen outhyrda lägenheter uppgick 2014-12-31 till 1,3 %. Totalt sett har hyresbortfall för 
outhyrda lägenheter medfört ett intäktsbortfall med 995 kkr (1 200). Efterfrågan på lägenheter har 
varit stabil i Charlottenberg men marknaden är betydligt kärvare på övriga orter i kommunen. För 
att minska vakanserna har marknadsföring skett både i Norge och Sverige och det webb baserade 
uthyrningsprogrammet som installerades förra året har gjort att vi som bostadsföretag blivit mer 
tillgängliga på marknaden. 

Den genomsnittliga räntekostnaden, beräknad på kvarvarande skuld, är 3,25 % jämfört med 3,4 % 
föregående år (inkl borgensavgift på 0,5 %). Trots låga räntor ligger kapitalkostnadens andel av 
hyran kvar på samma nivå beroende på höga produktionskostnader för senaste årens nyproduktion. 

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: 
 
  2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2011-01-01 
  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 
Nettoomsättning          61 263         59 911         58 465         57 042 
Resultat efter finansiella poster    2 201           1 611              552           1 091 
Soliditet           21,6%         20,2%          18,1%          17,7% 
 
Bolaget upprättar för första gången årsredovisning enligt BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2). De uppgifter som avser tidigare räkenskapsår har framtagits i enlighet med tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper.   
 
Koncernuppgifter 
Eda Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Eda Kommun. 
 

Resultatdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserat resultat                                                             20 963 193  
Årets resultat          2 201 893  

Totalt        23 165 086 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras 
enligt följande: 
 
Balanseras i ny räkning: 23 165 086 
 
I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar och till dessa hörande noter och bilagor.  
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Eda Energi AB 

Årets verksamhet 
Eda Energi AB har under 2014 anslutit 11 fastigheter till fjärrvärmenätet vilket innebär att antalet 
anslutna fastigheter för närvarande uppgår till sammanlagt 116 st. Samtliga av kommunens och Eda 
bostads AB fastigheter är anslutna. Av fastigheterna är 10 st flerbostadshus, 12 st lokaler, 3 st 
industrier (2 till Norma) och 91 st villor. 

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. 

Rörgravslängden har ökats med 0,8 km vilket innebär att fjärrvärmenätets längd nu uppgår till 9,1 
km. Under 2014 levererades totalt 7,1 GWh varav 1,7 GWh till flerbostadshus, 1,4 GWh till 
småhus, 2,0 GWh till industri och 2,0 GWh till offentliga lokaler.  

Personalstyrkan i bolaget uppgick under januari och februari till endast en person, nämligen VD 
som var anställd på 20 tim per vecka. From 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. har köpts genom avtal från Eda kommun. 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. 

Kostnaderna har under 2014 uppgått till 5 075 tkr medan driftintäkterna under året har uppgått till 5 
956 tkr fördelat på fasta brukningsavgifter 2 058 tkr, rörliga brukningsavgifter 3 304 tkr och 
anslutningsavgifter 588 tkr. dessutom tillkommer inkassoersättningar med 6 tkr. Detta innebär ett 
resultat för Eda Energi AB på 881 tkr före bokslutsdispositioner.  

Anläggningstillgångarna, som består av fjärrvärmenätet, panncentralerna vid Älvgården och kv. 
Patronen med reservoljepannor samt bolagets distributionsanläggning vid Åmotfors Energi AB, 
uppgår till sammanlagt 43,5 milj. kr.  

Bolagets låneskuld uppgår vid utgången av året till 31 150 tkr. 

Lönsamheten i bolaget är fortsatt god. Det är också positivt att även fortsättningsvis kunna erbjuda 
fler kunder fjärrvärmeanslutning. Man ska dock vara uppmärksam på att fortsatta villaanslutningar 
medför en betydligt sämre lönsamhet än de anslutningar som tidigare har gjorts av samhällets större 
fastigheter, det syns i årets lägre resultat. Även det mycket varma 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 bokförs årligen som en ren driftintäkt. Den låga räntenivån på våra lån är naturligtvis positiva 
för resultatet.  

Under året har bolaget ansökt från skattemyndigheten, och fått återbäring, för mängden förbrukad 
olja som går till värme i de tillverkande industrierna, Norma och Coffe Queen. 

Det negativa för bolaget beträffande möjligheten till fler framtida fjärrvärmeanslutningar är att så 
många fastigheter redan investerat i alternativa uppvärmningssystem som pellets- och 
värmepumpanläggningar.  

Årets investeringar 
Utbyggnad av fjärrvärmenätet 2014 2,1 milj kr 
Reservoljepanna  0,5 milj kr 
Summa:  2,6 milj kr 
Pay-offtiden för årets investeringar beräknas till 10 år. 
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Framtiden 
Osäkra faktorer för framtiden är skatter, avgifter och andra till fjärrvärmeleveranserna hänförliga 
pålagor från myndigheter. Eventuella kostnader för utsläppsrätter är ett exempel på 
myndighetspålagor som bolaget kan drabbas av. 

Investeringstakten bedöms sakta att avta och i huvudsak bestå av förtätning av fjärrvärmekunder 
inom redan utbyggda områden. En temporär större utbyggnad kan komma att ske om vi får en kall 
vinter, höga elpriser eller andra faktorer som driver villaägarna att se över sina 
uppvärmningskostnader. 
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Valfjället Skicenter AB 

 

Förvaltningsberättelse  

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

Verksamheten under räkenskapsåret  
Säsongen 2014 var problematisk med regn och mildväder, säsongen blev kort; 17 januari -16 mars. 
Snön regnade bort under dec 2013. Under januaris första hälft producerade vi snö till anläggningen. 
Under hösten blev det aldrig någon längre sammanhängande köldperiod, vilket medförde att 
anläggningen inte öppnade förrän den 28 december. Detta medförde betydande tapp av intäkter.   

Väsentliga händelser och åtgärder under året  
Eda kommun har gått i borgen på 3,5 miljoner kronor för en satsning på skidnära boende i 
Valfjället.   
 
•Under sommaren 2014 genomfördes en upphandling av villavagnar enligt LOU under sommaren. 
Två företag lämnade vardera in två anbud. Drömbyn AB vann upphandlingen, det beställdes 28 
villavagnar av märket Willerby modell Villa de Lux. Vagnarna blev inte färdiglevererade. 
•Valfjället investerade i en ny hemsida med onlinebokning av boende och liftkort.  
•Ett internt avloppsnät har grävts  
•Husvagnscampingen minskades till ca 20 platser  
  
Bolaget har nått en förlikning i ett personalärende som startade 2013.  
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Resultat och finansiell ställning  
Då säsongen blev kort med minskade intäkter och stora kostnader blev resultatet en förlust. Vi har 
därför tvingats påkalla kapitaltäckningsgarantin som utfärdats av Eda kommunfullmäktige. 


