
Årsredovisning 2016



Förvaltningsberättelse..........................................................................................................................3

Omvärldsanalys....................................................................................................................................5

Måluppfyllelse....................................................................................................................................13

Personalekonomisk redovisning.........................................................................................................14

Redovisningsprinciper........................................................................................................................19

Sammanställd redovisning.................................................................................................................21

Verksamhetsberättelser.......................................................................................................................33

Kommunledningsstaben.................................................................................................................33

Bildning..........................................................................................................................................44

Vård och Stöd.................................................................................................................................59

Samhällsbyggnad............................................................................................................................67

Eda Bostads AB..............................................................................................................................83

Eda Energi AB................................................................................................................................85

Valfjället Skicenter AB...................................................................................................................86

2



Förvaltningsberättelse

Årets resultat 

Resultatet för koncernen var 9 470 tkr för 2016. Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: 
Eda Bostads AB +1 787 tkr, Eda Energi AB -1 tkr, Valfjällets Skicenter AB -3 194 tkr, Utveckling i 
Noresund AB -16 tkr och kommunen +7 092 tkr (10 892 tkr före nedskrivningar).

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 10 319 tkr från 2015 till 2016. Avskrivningarna har 
minskat med 178 tkr 2016. 

Verksamheternas största avvikelser mot budget

Det budgeterade resultatet för 2016 var 6 403 tkr. Kommunens resultat på 7 092 tkr visar en total 
avvikelse mot budget på 689 tkr. 

Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en  negativ avvikelse mot budget med 3 472 tkr. De 
största underskotten ligger inom hemtjänst och LSS verksamhet. Inom hemtjänsten rör det sig 
 främst om personalkostnader för att säkerställa en god och säker verksamhet samt för att kunna 
verkställa ökade insatser. För LSS rör det sig främst om sjuklöner till anställda hos privata utförare 
av personlig assistans samt elevhemskostnader. 

Verksamhetsområde bildning redovisar ett underskott gentemot budget med 2 439 tkr. De största 
underskotten ligger inom grundskolans personalkostnader, kostnader för skolskjutsar samt 
utökningar i förskoleverksamheten. Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett överskott, bland 
annat med anledning av ändrad struktur samt mindre tryck på språkintroduktionsprogrammet än 
budgeterat.

Samhällsbyggnad visar ett överskott gentemot budget med 12 016 tkr. Den största anledningen till 
detta är positivt utfall inom verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn där mottagandet inte 
nådde de nivåer som förutspåddes inför 2016. Kommunen bedriver verksamhet i egen regi på ett 
kostnadseffektivt sätt. Positivt utfall också inom kostsektionen samt gata/VA. Plan- och 
fastighetssektionen redovisar ett underskott mot budget pga utebliven ersättning samt anslutning till 
VA Valfjället för kommunens fastigheter. Övriga verksamheter har i huvudsak bedrivits enligt 
budget.

Kommunledningsstaben redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2 708 tkr. Generell 
återhållsamhet med vikariat, vakanser och utbildningsinsatser bidrar till en stor del av detta. 
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett har endast delvis utnyttjats. Fritid och kultur har under året 
mottagit en del bidrag som hjälpt till att täcka kostnader för bl.a. sommarlovsaktiviteter.

Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade  med 20 045 tkr jämfört med 2015 och uppgick 
sammantaget till 469 020 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 301 324 tkr vilket utgör 64,2 
% av de totala intäkterna från skatter och bidrag.

Finansnetto

Kommunens finansnetto ökade från -8 785 (inkl nedskrivningar) tkr 2015 till -2 203 tkr 2016.
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Investeringsredovisning

Kommunen hade en investeringsnivå på 48 477 tkr 2016. Den budgeterade investeringsvolymen var 
83 373 tkr inklusive omföringar från 2015. 

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är ombyggnation av vårdcentralen i 
Åmotfors till HVB-boende, Södra Länken, VA Valfjället samt nya förskolor i Koppom och 
Charlottenberg. Bredbandsprojektet har också fortlöpt och löper vidare även nästa år.

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 393 150 tkr varav 
362 633 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till 22 320  tkr. 
Årets investeringsnivå finansierades med egna medel och kommunen behövde inte ta upp några nya 
lån. Kassa och banktillgångar var 16 340 tkr vid årsskiftet vilket var en minskning med 20 246 tkr 
jämfört med 2015. 

Pensionsskuld

Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 4 399 tkr till 22 019 tkr. 
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 8 220 tkr till 
204 619 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade.

Avstämning av balanskravet

Det redovisade resultatet 2016 uppgår till 7 092 tkr.

Avstämning av balanskravet 2016 2015

Årets resultat enligt resultaträkningen 7 092 -9 215

  Avgår: samtliga realisationsvinster -765 -1 213

  Tillägg: realisationsvinster enligt undantag

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §:

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 11 110

Justerat resultat 6 327 682

 Avgår medel till resultatutjämningsreserv -848

Årets balanskravsresultat 5 479

Justerat resultat från föregående år -5 479 -6 161

Kvar att återställa 0 -5 479

Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från resultatet på 765 tkr vilket 
innebär ett justerat resultat på 6 327 tkr för 2016. Kvar att återställa från föregående år är 5 479 tkr. 
848 tkr sätts av till resultatutjämningsreserven. Detta innebär att balanskravet uppfylls.
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Omvärldsanalys

Gynnsam arbetsmarknad 

Som gränskommun till Norge har Eda kommun ett gynnsamt läge för arbetsmarknad och 
företagande. Många edabor pendlar dagligen över gränsen för att arbeta. Med den ombyggnad som 
skett av riksväg 2, mellan gränsen och Oslo, förkortas pendlingstiden och underlättar dagpendling. 
Den enskilt största arbetskommunen för värmländska inpendlare är Oslo. Värmlänningarna pendlar 
till arbeten inom byggverksamhet, tillverkning samt vård och omsorg. Förvärvsfrekvensen i 
Värmland påverkas starkt av den stora gränspendlingen. I nationell statistik räknas inte 
gränspendling utanför riket med. Det leder till att länet och Eda kommun får en lägre 
förvärvsfrekvens än vad som egentligen är fallet. I Eda är det nästan var femte i arbetsför ålder som 
har sitt jobb i Norge, vilket medför att Edas förvärvsfrekvens redovisas som 64,4 procent i stället 
för 79,3 procent. 

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 visar att efterfrågan på arbetskraft i länet fortsätter öka med 
800 personer samtidigt som arbetslösheten minskar något. Det är inom offentlig verksamhet och de 
privata branscherna bygg, handel, hotell- och restaurang, information och kommunikation, 
finansiell verksamhet samt företagstjänster som jobben förväntas bli fler. Trots att det finns många 
som söker jobb får arbetsgivarna inte tillräckligt med sökande till de lediga jobben. Det är svårt att 
rekrytera till yrken inom vård, utbildning och teknik. Företagen i Värmland är ganska optimistiska 
när det gäller efterfrågan på varor och tjänster det kommande året. Konjunkturen fortsätter att 
förstärkas. Förväntningar på en ökad efterfrågan är god inom både industrin, byggbranschen och 
övriga privata tjänster. 

Arbetslösheten den 31 december 2016:

Källa: arbetsformedlingen.se

Arbetslösheten i kommunen är lägre jämfört med samma tidpunkt förra året då den var 7,8 procent 
och ungdomsarbetslösheten 14,9 procent. I december 2016 hade Eda lägst ungdomsarbetslöshet i 
länet.

Satsningar på infrastruktur   

Riksväg 61 är en viktig pulsåder för kommunen och en del i tillväxtstråket mellan Stockholm-Oslo. 
Under perioden 1999 till 2015 ökade antalet fordon från 1 414 100 till 2 688 500 fordon per år. Det 
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är en ökning med 90 procent som antas bero på den ökande gränshandeln. Även industrin och 
turismen har under perioden haft en stor tillväxt som bidragit till trafikökningen.

Sammanlagt passerade 2 750 803 fordon Tullstationen vid Eda under 2016. Av dessa var 181 611 
fordon lastbilar. Trafiken ökade med ca 62 300 fordon under året jämfört med år 2015. Av 
Tullverkets statistik framgår att flest fordon passerade gränsen under juli månad, totalt 335 000 
fordon. Påskveckan inföll 21-27 mars och under skärtorsdagen uppmättes 12 163 fordon. Det är den 
högsta dygnssiffran som uppmättes förutom fredagen den 13 maj då 12 865 fordon passerade.

Det höga trafikflödet mellan Charlottenberg och riksgränsen påverkar framkomligheten och 
trafiksäkerheten. Den fortsatta utbyggnaden av handel som pågår och 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. I trafikutredningen finns flera förslag men inget är beslutat. 
Sträckan mellan Charlottenberg och riksgränsen kommer att ingå i processen för revideringen av 
länstransportplanen. Den nya planen sträcker sig mellan 2018-2029. En åtgärdsvalsstudie görs på 
sträckan Charlottenberg – Riksgränsen. Förstudien för sträckan Åmotfors-Haganäset fram till Södra 
By är klar och likaså byggnationen av sträckan. Del av sträckan Norra By håller på att byggas och 
den beräknas vara färdig under sommaren 2017.

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 då 
pendlingsmöjligheterna till Norge är av stort intresse för hela Värmland. I augusti 2015 var det 
premiär för nya snabbtåget mellan Oslo och Stockholm som förkortade restiden med en och en halv 
timme till följd av att X2000 introducerades mellan de två huvudstäderna. Satsningen har varit en 
succé men norska Jernbaneverket har beslutat att byta ut kontaktledningar under år 2018 på dagtid. 
Då är risken stor att hälften av turerna måste ställas in.

Möjligheterna till kollektivtrafikresande har under året väckt debatt. Det finns ett stort resbehov i 
kommunen för arbetspendling, handelsresor och turism. Fler tågstopp i Charlottenberg, tågstopp 
även på små stationer och behov av regional tågtrafik till Oslo är frågor som engagerar. Många 
Edabor pendlar till och från arbeten både på svenska sidan och in i Norge och möjligheten att 
utnyttja kollektivtrafiken är avgörande för beslut att bosätta sig i kommunen eller inte. Turtätheten 
har försämrats med ett färre morgontåg mellan Charlottenberg-Karlstad och ett tåg färre mellan 
Karlstad-Åmotfors-Charlottenberg. Detta medför sämre 
pendlingsmöjligheter.Arbetsmarknadsregionen Kongsvinger, Gardermoen, Oslo är av största 
betydelse. Den är också viktig för näringslivsutveckling, turism och gränshandel. Att föra över 
trafik till tåg skulle också avlasta riksväg 61 och minska dess miljöpåverkan. 

Under 2016 slutade Värmlandstrafik att köra tåg över gränsen på vardagar och hållplatser i Ås och 
Lerot har lagts ned. Eda kommun motsätter sig starkt nedläggning av stationer och hållplatser och 
arbetar även vidare med ambitionen att SJ-tåget ska stanna i Charlottenberg. 

E-tjänster inom den kommunala världen utvecklas i rask takt och kommunerna i Värmland har gått 
samman för en gemensam lösning för länet. Projektet kom igång under 2013 och har  för 
kommunen resulterat i ett 30-tal tjänster som finns utlagda på nätet och fler kommer de närmsta 
åren. För att e-tjänster skall kunna utföras av alla så krävs också ett väl fungerande bredband. 
Fibersatsningen fortsätter inom kommunen och Skillingmarks fiberförening blev den första att 
”tända” upp sitt nät. Den södra delen i bygden är färdig och arbetet fortsätter med med den norra 
delen. Flertalet fiberföreningar kommer att starta utbyggnaden under de kommande åren och 
kommunen bygger ut stamnätet med ytterligare 3 sträckor för att nå så många invånare som 
möjligt.  I tätorterna Charlottenberg, Koppom och Åmotfors har marknaden byggt ut till 
kommuninvånarna och en ytterligare satsning är på gång till företagen. Vid utgången av år 2016 
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hade drygt 50% av invånarna möjlighet till fiberuppkoppling.

Ett levande näringsliv   

Det lokala näringslivet bidrar till att Eda är en levande kommun via flera spännande företag som 
tillverkar allt från jaktammunition, aluminiumgods, papper, sågade produkter till kaffemaskiner. Det 
finns förutsättningar för utveckling av befintliga företag och nya etableringar. Flertalet företag är 
fåmansföretag inom servicenäring, turism, tillverkning samt jord- och skogsbruk. Det finns ca 1 760 
arbetsställen i kommunen.

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med 6,4 % under 2016, i Värmland 2,95 %. 
Enligt SCB startade 80 nya företag i Eda år 2016 och 101 företag år 2015. Under första halvåret 
2016 startades 3,3 företag per 1 000 invånare att jämföra med 3,5 året innan.

Företagarna i Värmland summerar år 2016 med att det gått bra för de värmländska företagen. 
Sysselsättningstillväxt, orderingång och omsättning har ökat i de små företagen. Det är de 
tillverkande företagen som visat starkast utveckling men tjänsteföretagen är på uppgång. 
Framtidsutsikterna är goda 2017 för både tillverkande företag och tjänsteföretag.

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, inte minst för handeln som fortsätter att öka. 
Gränshandeln genererar mellan 0,5-1 miljard i skatteintäkter till staten. Statistik från Handelns 
Utredningsinstitut visar att handeln i kommunen omsatte 2,7 miljarder kr 2015. Dagligvaror stod för 
1,9 miljarder kr och sällanköpsvaror för 800 miljoner kr. Handeln sysselsatte 811 personer. Detta är 
en ökning med 4 % mot 2014 då dagligvaror omsatte 1,9 miljarder, sällanköpsvaror 700 miljoner 
och sysselsättningen var 762 personer. År 2015 var Edas försäljningsindex för detaljhandel 489 och 
2014 låg det på 490. Index i riket var 100. Eda hamnar på andra plats efter Strömstad vars 
handelsindex är 947. Försäljningsindex för dagligvaror var 676 och sällanköpsvaror 289 år 2015. 
Ny statistik för 2016 kommer under hösten 2017. Enligt SCB fanns 137 arbetsställen inom handeln 
i början av januari 2017.
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Både Charlottenberg och Eda Glasbruk är mycket intressanta områden för handel och flera 
exploatörer är i kontakt med kommunen. En fortsatt exploatering innebär fler arbetstillfällen och 
förhoppningsvis fler kommuninvånare. En planering för nya bostäder pågår i Charlottenberg. Den 
fördjupade översiktsplanen för Charlottenberg är i behov av en översyn och arbetet med detta pågår. 
Arbetet med  en detaljplan för ny bro över Vrångsälven mellan köpcentren pågår och den kommer 
att möjliggöra ytterligare handel. Det finns relativt gott om planlagda industriområden runt om i 
kommunen men däremot saknas strategiskt belägen mark för planläggning av handel och industri. 
Kommunen har fått förfrågningar från företag både inom handel och industri som önskar etablera 
sig. Det är framförallt mark men även lokaler som efterfrågas. Kommunen har liten tillgång till 
både lokaler och byggklara tomter för näringslivsändamål. Däremot finns privata aktörer som 
kommunen hänvisar till.  

Det finns en vilja att utvecklas bland industriföretagen i kommunen. Enligt Statistiska 
Centralbyråns statistik fanns 133 arbetsställen inom industrin 2016 som sysselsatte 852 personer. År 
2015 fanns 125 arbetsställen som sysselsatte 816 personer. Teknikföretagens konjunkturprognos 
pekar på ett trögt år för teknikindustrin i Sverige med en oförändrad produktion och något färre 
anställda. 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 främsta 
tillväxthindret de värmländska industriföretagen ser är arbetskraftskostnaden. 

Ett tryggt och bekvämt boende 

Ett av kommunens mål är att skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva 
boendemiljöer. En ny översiktsplan för kommunen togs fram under 2014 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 att skapa attraktiva och bekväma boendeformer såsom 
trygghetsboenden och mindre lägenheter. Under 2016 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram 
ett bostadsförsörjningsprogram. Det är främst inriktat på behovet av bostäder för ungdomar, äldre, 
nyanlända och personer som behöver stöd på olika sätt. Den nya Plan- och bygglagen innebär att 
planprocessen effektiviseras och en kortare planprocess gör att fler intressenter kan driva 
byggprojekt.  

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2015 upplevs kommunen som säker och trygg och det är 
viktigt att arbeta vidare med att den upplevs så även i fortsättningen. Däremot har betygsindexet för 
möjligheter att hitta bra boende samt utbudet av olika typer av boende minskat något sedan 
undersökningen genomfördes 2013. Livskvalitet är att leva och bo i en trygg miljö. Om man väljer 
att bosätta sig i tätorterna eller på landet är det alltid nära till naturen och fina omgivningar. Det 
gångna året har inte byggandet av enbostadshus ökat men till största delen är det fortfarande på 
landsbygden intresset finns. Per den 31 december 2016 hade fyra bygglov beviljats för byggnation 
av enbostadshus utanför tätorterna.

Under det senaste året har nyproduktionen av lägenheter i kommunen ökat. Efterfrågan på 
lägenheter i Charlottenberg är betydligt större än tillgången och i övriga orter finns inga outhyrda 
lägenheter. Den 1 juli 2016 invigdes två nya bostadshus med 32 lägenheter i Charlottenberg och alla 
är uthyrda. I framtiden ser kommunens bostadsbolag möjligheter att bygga minikombohus med 1:or 
och 2:or. Under förra året köpte bolaget in fastigheter i Charlottenbergs centrum som byggs om till 
lägenheter och kontor. Bolaget övertog förvaltningen av alla kommunala fastigheter och gräsytor 
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inklusive idrottsanläggningar. 

Närheten till Norge skapar möjligheter  

Oslo är den region i Norge som växt snabbast och är en av de mest dynamiska stadsregionerna i 
Europa. Under det senaste decenniet har Norge haft attraktiva arbetsmarknader och antalet 
sysselsatta har stadigt ökat. Efterfrågan på arbetskraft har ökat och över 5 400 av gränspendlarna 
kommer från Värmland. För tillfället är Norge inne i  en konjunkturnedgång som inneburit 
lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Den innevarande konjunkturnedgången har dämpats av 
räntereduktioner och att fallet i oljepriset har fört till en svagare krona. Den norska regeringen har 
har beslutat om ett omställningspaket på 130 miljoner norska kronor för att stötta omställningsviljan 
i norsk industri- och näringsliv. Pengarna kommer att kanaliseras viaInnovasjon Norge som kommer 
att stärka satsningarna på näringskluster, entreprenörskap och risklån. Det blir en ny satsning på 
kulturell och kreativ näring samt en fortsatt stark satsning på reseliv.

Nya E16 med fyrfälts motorväg och mitträcke mellan Slomarka och Kongsvinger invigdes i 
november 2014. Detta medför att restiden mellan Oslo och riksgränsen är kortare än tidigare och att 
trafiksäkerheten förbättrats. Projektet Kløfta-Kongsvinger är indelat i etapper och projektarbete 
pågår för sträckan Nybakk-Slomarka. Byggstart är möjlig från 2018. Statens vegvesen har i 
samarbete med Eidskogs kommune utarbetat ett planförslag för gång- och cykelväg, uppgradering 
av busshållplatser, kontrollplats och avkörningsfält till existerande kontrollplats på Magnormoen. 
Åtgärderna beräknas vara klara i augusti 2018.

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. Grensetjänsten arbetar också med gränsöverskridande rekrytering samt med 
information om arbetsmarknaden i Sverige och Norge. Grensetjänsten är delfinansierad av svenska 
och norska regeringarna samt Nordiska Ministerrådet. Under 2016-2019 deltar Grensetjänsten i ett 
nytt Interregprojekt ”Gränsmöjligheter - En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och 
Norge”. Syftet är att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan länderna för att 
möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag.

Nordiska Ministerrådet ger basfinansiering till 12 gränsregioner i Norden varav ARKO är en av 
dessa. ARKO-samarbetsregion startade 1967 med ett infrastruktursamarbete mellan Arvika och 
Kongsvinger, därav namnet. År 2017 firar ARKO 50-årsjubileum som den äldsta gränsregionen i 
Norden. Det gränsregionala samarbetet består idag av 11 kommuner i Värmland och Hedmark. 
Arbetsområdena har växlat under årens lopp men har i huvudsak handlat om infrastruktur, 
näringsliv och kultur. 

Möjligheter till utbildning 

Gymnasieutbildningar erbjuds i hela Värmland eftersom alla kommuner ingår i ett gemensamt 
samverkansområde. Eda gymnasieskola och industritekniska programmet har tillsammans med 
Arvika gymnasieskolor fått kvalitetsstämpeln TeknikCollege. Det är en kvalitetsstämpel på 
utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med 
regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Eda gymnasieskola 
kommer att läggas ner i juni 2017 på grund av att få ungdomar är intresserade av programmet. 
Vård- och omsorgsprogrammet i Sverige har byggt upp Vårdcollege och Eda kommun ingår i detta 
kvalitetsarbete genom att praktikplatser erbjuds vid äldreboenden. 

I Värmland är utbildningsnivån bland befolkningen i åldern 25-64 lägre än för riket. De stora 
skillnaderna ligger i att Värmland har en högre andel av befolkningen med en utbildningsnivå 
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kortare än 3-årig gymnasial. För att möta framtidens kompetenskrav behövs kunskap och en ökad 
utbildningsnivå. Eda kommun erbjuder yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare. 
Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning erbjuds också för vuxna. Det finns möjligheter 
till distansutbildning vilket blir allt viktigare. Efterfrågan på vuxenutbildning och Svenska för 
invandrare har ökat. 

Arbetet med att förbättra ohälsan  

Arbetet med att förbättra ohälsan i kommunen fortsätter. Ohälsotalet bland kommunens invånare 
ligger på samma nivå 2016 som året innan. Det är Försäkringskassans mått på antal utbetalda dagar 
med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt aktivitets- och 
sjukersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade i åldrarna 16-64 år. 

Ohälsotalet för kommuninvånarna år 2016 var 40,6 dagar att jämföra med 2015 då det var 40,9 
dagar. I Värmland var ohälsotalet 31,1 dagar 2016 och 30,8 dagar 2015.  Eda kommun har det 
högsta ohälostalet i länet. Av 2015 års rapport Om Värmlänningarna, som Landstinget ger ut, 
framgår att andelen värmlänningar som anser sig ha en god hälsa generellt har ökat sedan år 2000. 
Den tydligaste trenden i Värmlands befolkningsutveckling är en åldrande befolkning. Under 
perioden 2013-2030 förväntas åldersgruppen 65 år och äldre öka med cirka 11 700 personer medan 
åldersgruppen 20-64 år förväntas minska med cirka 7 500 personer. 

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 
2017 kommer arbetet att fortsätta på den inslagna vägen med förebyggande arbete mot tobak, 
övervikt och psykisk ohälsa.

Under 2016 skrevs ett medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Arvika och kommunen. Utifrån 
resultaten av medborgardialogerna kommer det gemensamma arbetet under 2017 att inrikta sig på 
unga och missbruk, alkohol och droger i trafiken samt undergången vid järnvägsstationen i 
Charlottenberg.  

Upplevelser

Turismen är en viktig näring för Eda. Den består av både företag och föreningar som erbjuder 
besökarna ett brett utbud av aktiviteter. Besöksnäringen är en framtidsfaktor och Eda har stor 
tillväxtpotential. Det finns en ökad efterfrågan på aktiviteter vilket ger näringen 
utvecklingsmöjligheter men kan också locka nya företagare till kommunen. För att markera att 
turismen är en viktig näring har kommunfullmäktige antagit en turismstrategi med tillhörande 
handlingsplan. Turismstrategin antogs av kommunfullmäktige år 2011 och behöver revideras under 
kommande år.

År 2017 går O-Ringen Värmland av stapeln i Arvika och Eda kommuner den 22 – 28 juli.  Två av 
fem etapper genomförs på Arena Boda den 26-27 juli där orienterarna får springa i det mäktiga 
skogsområdet Bodafjället utanför Koppom. O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och en 
familjefest som lockar mer än 20 000 deltagare i åldern 5-95 år. Det är en gyllene möjlighet att visa 
upp kommunen och ge besökarna en fin upplevelse.

Besökssiffrorna på Morokulien Turistcenter minskade under 2016 med 18 procent från 69 492 
besökare 2015 till 56 873 besökare 2016.  De fysiska besöken på turistbyråer minskar i takt med att 
alltfler använder digitala medier. Antalet förfrågningar vid informationsdisken har ökat något. Kina 
står för 10 808 besökare, totalt 20 procent av besöksstatistiken. Besökarna därifrån har ökat under 
2016 med 5 %. Naturligtvis lockar Riksgränsen som är markerad genom huset. Alltfler turistbussar 
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väljer att övernatta i närområdet för bästa service. Trenden visar även att Kina kommer att öka 
ytterligare inför de kommande åren. Flest besökare kommer från Asien, Skandinavien, övriga 
Europa, Sydamerika och Israel. 

Trenden är att turistsäsongen förlängs. Fler turister kommer i augusti, september och oktober.  
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 Ski Center är en av de sydligaste alpina 
anläggningarna i Sverige. Anläggningen håller på att 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. 

Befolkning

Befolkningsutveckling
Vid årsskiftet 2016-2017 hade Eda kommun 8 526 invånare. Av dessa var 4 184 kvinnor och 4 342 
män. Åldersfördelningen syns i diagrammet nedan (källa: SCB).

I tabellen nedan redovisas den årliga befolkningsutvecklingen mellan 2010 och 2016.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Befolkning 8 539 8 460 8 496 8 426 8 453 8 505 8 526

Förändring -55 -79 -36 -70 27 52 21

Källa: SCB
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In- och utflyttning
Under 2015 hade Eda ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) motsvarande 59 
personer. Det innebär att det flyttat in fler personer än vad som flyttat ut under perioden. Sett till 
2016 har trenden fortsatt, 64 personer fler flyttade in till kommunen än vad som flyttade ut.

Flyttningsnetto 2013-2016

2013 2014 2015 2016

-65 47 59 64

Källa: SCB

Födda och avlidna
Under 2016 föddes 78 Edabor och 127 avled. Det ger ett negativt födelsenetto på 49 personer.

Födelsenetto 2013-2016

2013 2014 2015 2016

-3 -29 -7 -49

Källa: SCB
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Måluppfyllelse

Finansiella mål

Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden 2016 – 2018 är att verksamhetens 
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 2016 är 98,0 %. 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 2016 ett resultat 
på 7 035 tkr. Det redovisade resultatet för 2016 är 7 092 tkr. Målet har 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 2016. Målet har uppfyllts.

Övergripande verksamhetsmässiga mål

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2016 – 2018 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 dessa. Vi hänvisar till respektive 
områdes verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen för utfall och kommentarer kring 
dessa.
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Personalekonomisk redovisning

Anställda

Antal anställda / Personalstruktur (161231)

Årsarbetare  586
Antal anställda (personer)  665

Årsarbetare per verksamhet 2016
Kommunledningsstab 36
Bildning 225
Samhällsbyggnad 79
Vård och stöd 246
Totalt 586

Antalet årsarbetare ökade totalt i kommunen med 21 st. Kommunledningsstaben har ökat med 1 st, 
bildning har ökat med 9 st, samhällsbyggnad har ökat med 7 st och vård och stöd med 4 st jämfört 
med föregående år.

Könsfördelning

Könsfördelning personer %
Kvinnor 86 % 
Män  14 %

Eda kommun fortsätter att totalt sett vara en kvinnodominerad arbetsplats. Andelen kvinnor och 
andelen män ligger på samma nivå som föregående år. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %
Kvinnor 86,64 %
Män 94,90 %
Totalt 87,78 %

Ålder

Genomsnitt ålder 
Kvinnor 48
Män 49
Totalt 48

Genomsnittsåldern för kvinnor och för män ligger kvar på samma nivå som föregående år. Detta 
innebär att den totala genomsnittsåldern bland anställda fortfarande är 48 år.

Medelpensionsålder
Medelpensionsålder för kommunens anställda är 66 år, vilket är två år högre 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.
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Pensionsavgångar
Nedan visas antalet personer mellan 61-67 år för respektive verksamhet och som inom en 
femårsperiod kommer att gå i ålderspension med antagandet om att pensionsåldern är 65 år.

Verksamhet Antal

Kommunledningsstaben 7

Bildning 43

Samhällsbyggnad 12

Vård och stöd 50

Totalt 112

Av tabellen ovan framkommer att arbetskraftsbehovet inom en 5 års period är stort i hela 
kommunen. Totalt kommer 112 personer att gå i ålderspension och det är en ökning med 14 
personer jämfört med föregående år. Utöver dessa finns de personer som slutar av egen vilja samt 
dem som blir beviljade sjukersättning.

Medellön

Kvinnor 26 377 
Män 29 258 
Totalt 26 795

Siffrorna visar medellön för heltidsanställda oavsett befattning. Medellönen har totalt ökat med 634 
kr jämfört med år 2015. Föregående år ökade medellönen med 514 kr.

Arbetad tid – frånvarotid

2012 2013 2014 2015 2016 
Nettoarbetstid 77 % 77 % 77 % 77 % 76 %
Semester 8,7 % 9,2 % 8,4 % 8,3% 9,0%
Sjukdom 4,8 % 5,9 % 5,9 % 6,3 % 6,1%
Föräldraledighet 4,6 % 3,5 % 3,6 % 4,0 % 4,6 %
Tjänstledigheter 2,9 % 3,3 % 3,4 % 2,9 % 3,1 %
Fackl. Verksamhet 0,2 % 0,2 % 0,2% 0,1 % 0,2 %
Studier 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 %
Övrig frånvaro 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,6 %
Total frånvaro 23 % 23 % 23 % 23 % 24 %
(Ex på övrig frånvaro är kompledighet, närståendevård, olovlig frånvaro mm)

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

Noterbart är att den totalt nettoarbetstiden fortfarande är densamma under åren, dock en liten 
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minskning 2016. Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter, föräldraledigheten har ökat 
med 0,6 procentenheter och tjänstledigheten har ökat med 0,2 procentenheter.

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

Frånvarotimmar per verksamhet och orsak

KLS Bildning Sb V.o.S Totalt

Facklig. verks 13 1 284 253 877 2 427

Föräldraled. 3 619 26 748 3 038 25 669 59 074

Semester 7 949 34 660 17 658 55 133 115 400

Sjukdom 1 452 28 303 8 689 45 156 83 600

Stud.led. 0 1 472 168 4 930 6 570

Tj. led. 1 206 24 858 2 326 11 369 39 759

Övr. frånvaro 734 3 973 771 2 471 7 949

Totalt 14 973 121 298 32 903 145 605 314 779

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

Övertid och fyllnadstid per verksamhet under 2015 – 2016

2015 Fyllnadstid Övertid Timmar
totalt

Kostnad 
totalt

Bildning 3 309 3 499 6 808 1 260 984

Kls 399 708 1 107 272 706

Sb 744 1 009 1 753 446 239

V.o.S 21 810 7 967 29 777 7 650 896

Totalt 26 262 13 183 39 445 9 630 826
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2016 Fyllnadstid Övertid Timmar 
totalt

Kostnad 
totalt

Bildning 3 894 3 176 7 070 1 319 478

Kls 179 574 753 152 563

Sb 981 1 235 2 216 631 365

V.o.S 18 651 7 725 26 376 6 945 104

Totalt 23 705 12 710 36 415 9 048 510

Mertidsuttaget för de anställda har minskat i omfattning och detta medför en kostnadsbesparing på 
totalt 582316 kr jämfört med föregående år.  Den största minskningen av mertid är inom Vård och 
stöd där kostnaden minskat med 705 792 kr jämfört med föregående år. Kommunledningsstaben 
har även de minskat sin kostnad med 120 143 kr jämfört med föregående år. Bildning har ökat sin 
kostnad för mertid med 58 494 kr och Samhällsbyggnad har ökat sin kostnad med 185 126 kr 
jämfört med 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 
Fyllnad 35,65
Övertid 19,11
Total övertid/fyllnadstid 54,76

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden uppgick per 2016-12-31 till 21 249 tkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per vht (%) 2013 2014 2015 2016

Kommunledningsstab 3,41 % 2,34 % 1,27 % 1,84 %

Bildning 3,62 % 4,41 % 4,71 % 5,05 %

Samhällsbyggnad 3,27 % 4,34 % 6,34 % 4,76 %

Vård & stöd 9,18 % 8,39 % 8,54 % 8,10 %

Totalt 5,90 % 5,91 % 6,28 % 6,07 %

Sjukfrånvaron har totalt minskat från föregående år. Kommunledningsstaben och Bildning har ökat 
i sjukfrånvaro medan Samhällsbyggnad och Vård och stöd har minskat. Dessa siffror ska dock 
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ställas i relation till att sjukfrånvaron i hela landet under det senaste åren varit stigande.

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

2012 2013 2014 2015 2016
Kommunledningsstaben 76,76 % 85,95 % 36,45 % 0,00 % 6,85 %
Bildning 33,06 % 32,09 % 35,40 % 37,18 % 32,52 %
Samhällsbyggnad 0,00 % 29,77 % 45,25 % 61,01 % 56,28 %
Vård och stöd 36,83 % 48,17 % 50,07 % 48,29 % 41,18 %
Totalt 36,61 % 43,61 % 44,90 % 45,76 % 39,17 %

När det gäller sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dgr eller mer har både bildning, 
samhällsbyggnad och vård och stöd minskat i sjukfrånvaro medan kommunledningsstaben ökat sin 
sjukfrånvaro. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på åldersintervall

2012 2013 2014 2015 2016
< -- 29 år 3,76 % 3,74 % 5,23 % 4,38 % 6,29 %
30 – 49 år 4,37 % 4,81 % 5,14 % 6,80 % 6,78 %
> -- 50 år 5,22 % 7,13 % 6,71 % 6,24 % 5,33 %
Totalt 4,75 % 5,90 % 5,91 % 6,28 % 6,07 %

Slutsats sjukfrånvaro
De åtgärder som kommunen främst har jobbat med för att bibehålla och sänka sjuktalen under 2016 
är följande: 

 Anställda erbjuds 1 timme/vecka för friskvård på betald arbetstid.

 Punktinsatser utifrån behov som framkommit. Ex utbildningar och handledning.

 Stödinsatser pga upprepad korttidsfrånvaro.

 Cirkel för långtidssjuka.

 Motionskampanjer.

 Hälsoinspiratörer, 4 halvdagar per år med olika tema. Några av dem erbjuder även gruppträ-
ningar för kommunanställda.

 Sponsring i motionslopp och Eda Klassikern.

 Friskvårdsaktivitet – Valfjällskväll

 Sjuk och friskanmälan till företagshälsovården som är en dygnetrunt tjänst och som innehål-
ler 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.

 Sluta röka kurs.
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 Prova på aktiviteter tex yoga.

Utmaningar

Attraktiv arbetsgivare
En av de viktigaste frågorna framöver är att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för att 
medarbetare ska vilja stanna kvar i kommunen, men också för att locka hit nya medarbetare. 
Arbetsmiljön är viktig för att alla medarbetare ska trivas, må bra, vara friska och vilja stanna kvar 
hos kommunen som arbetsgivare. För att bli en attraktivare arbetsgivare deltar kommunen bla på 
arbetsmarknadsmässor i marknadsföringssyfte. Framöver kommer tex möjligheter ses över att 
kunna erbjuda utökat stöd till medarbetare som studerar samt möjligheter att byta ut 
semesterdagstillägg mot semesterdagar.

Rekrytering
Inom den närmaste framtiden står vi inför ett stort rekryteringsbehov, det ser vi inte minst på att 
antalet kommande pensionsavgångar ökar år för år men också genom att allt färre väljer att stanna 
kvar hos en och samma arbetsgivare lika länge som förr. Arbetslösheten i hela kommunen är låg och 
det är svårt att rekrytera grupper som tex lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och personer till 
vissa nyckelbefattningar med den kompetens som efterfrågas. 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 och att titta på alternativa personalförmåner för att vara attraktiva 
arbetsgivare. Det behövs också ”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. Denna 
utveckling ställer allt högre krav på medarbetarna. En avgörande förutsättning för att klara av de 
ökade kraven är därför att medarbetarna erbjuds kompetensutveckling. En stor utmaning är att både 
få fram resurser för kompetensutveckling men också tillse att de fördelas på rätt typ av 
kompetensutveckling och att tid avsätts. Behovet av övergripande chefsutveckling är stort pga att 
det var längesedan kommunen genomförde detta senast och många nya chefer har anställts sedan 
dess.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sedan ifjol minskat något, men är fortfarande för hög inom flera verksamheter. 
För att kunna sänka sjukfrånvaron behöver kommunen avsätta resurser och har delvis gjort detta 
genom att anställa fler områdeschefer inom vård och stöd för att minska antalet underställda. Utöver 
detta skulle det behövas ytterligare en tjänst som rehabsamordnare med syfte att stötta chefer i 
rehabiliteringsarbetet och att vara länk mellan kommunen, landstinget och försäkringskassan. På 
liknande sätt har tex Torsby jobbat långsiktigt och har nu lägst sjukfrånvaro i landet. Ett exempel på 
insatser som pågår för att på längre sikt sänka den totala sjukfrånvaron, är arbetet med 
hälsoinspiratörer i kommunen. De arbetar aktivt med att sprida information om hälsa och de har 
börjat erbjuda gratis träningsgrupper på fritiden för kommunanställda.
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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 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 skrivs av på 25 år.

Redovisning av finansiella tillgångar
I enlighet med RKR rekommendation 20 har omklassificering från och med 2011 gjorts av 
finansiella tillgångar. Detta 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 satt av 
anslutningsavgifter som från år 2017 kommer periodiseras.

Skatteintäkter
Redovisningen av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation om redovisning av skatteintäkter. (RKR 4.2).

Periodiseringar
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet men som är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2016 års redovisning. Löner som intjänats i 
december 2016 men utbetalas i januari 2017 (timlöner, OB-ersättning och övertidsersättning) har 
periodiserats som kortfristig skuld och belastar 2016 års resultat. Arbetsgivaravgiften för december 
2016 har också periodiserats som en kortfristig skuld. 

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

Pensionsskuld och pensionskostnader
Årets pensionsutbetalningar inkl. löneskat, som utgörs av inbetalningar till KPA och alternativa 
lösningar, redovisas bland verksamhetens kostnader. 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 2016 och som utbetalas i mars 2017 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 
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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. 

Personalomkostnadspålägg
Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom procentuellt 
påslag i samband med löneutbetalningen. Följande procentpåslag har använts under 2016:

Anställda 38,33
Förtroendevalda 35,92

Kapitalkostnader
Nämndernas driftkostnader belastas med en internt kalkylerad kapitalkostnadsränta. Räntan 
beräknas på bokfört värde och räntesatsen har varit 2,40 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. 
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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Verksamhetsberättelser

Kommunledningsstaben

Årets verksamhet

Kommunledningsstabens arbete under 2016 har i huvudsak bedrivits enligt verksamhetsplanen. 
Under året anställdes en ny kommunchef från 1 oktober. Nedan följer en redovisning över de olika 
avdelningarna/ enheterna på staben.

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

Ekonomi och planering har 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 2016 genomfördes följande upphandlingar: Fastighetsunderhåll (Service 
glastjänster/material), livsmedelsformar till storkök, arkitekttjänster, Sotning, vinterväghållning 
(Halkbekämpning), arbetskläder (larmställ och stationskläder), porslin och köksutrustning, 
företagshälsovård, livsmedel (kolonial, kött/chark, djupfryst, grönsaker/frukt, mejeri, färskt 
nötkött), avfallsförbränning 2016, gatusopning (Charlottenberg/Eda Glasbruk, 
Åmotfors/Flogned/Köla, Koppom), städentreprenad (10 objekt), fiber (befintlig kanalisation), 
förskola (Charlottenberg, utbyggnad Koppom) och moduler för förskola.

IT-avdelningen
IT-avdelningen skall medverka till att kommunanställda och politiker kan arbeta så effektivt som 
möjligt med IT som stöd för sin verksamhet. Avdelningen svarar för kommunövergripande 
samordning, strategier, standards, säkerhet och planering inom IT-området. Det 
kommunövergripande arbetet utförs i samverkan med verksamheterna samt övriga Värmlands 
kommuner. IT-avdelningen kan genom gemensamma satsningar ge förutsättningar för att använda 
rätt IT som stöd. 

IT-miljö är vårt samlingsnamn för den teknik och tjänster som används för att hantera samtliga IT-
funktioner. IT-avdelningen ansvarar för drift, underhåll, support och utveckling av den IT-miljö som 
är en förutsättning för att verksamheterna skall kunna arbeta med IT som verksamhetsstöd. Antalet 
supportärenden har ökat med 45% (+960), en del av ökningen beror på att vi blivit bättre att 
dokumentera ärenden. Långsiktiga trenden är att behovet av IT-avdelningens tjänster ökar. 

Vi har under året framgångsrikt genomgått en revision avseende granskning av kommunens 
säkerhetsaspekter avseende IT. Vi har med anledning av revisionen startat upp en revidering av 
kommunens informationssäkerhetspolicy med hjälp av standarden Ledningssystem för Informations 
System (LIS).

Vi har under perioden bytt ut kommunens centrala datakommunikation. Vi har under året haft 
återkommande störningar i Åmotfors som påverkat datakommunikationen till ett flertal 
verksamheter där. Vård och Stöd har slutfört ett digitaliseringsprojekt med målet att all baspersonal 
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skall dokumentera digitalt. Bildning har gått över till Office365 bland lärare och elever. Arbetet med 
våra investeringsprojekt har fått stå tillbaka eftersom vi inte haft resurser till att genomföra detta 
samtidigt som avdelningens grundläggande uppdrag som drift, support och underhåll av befintlig 
IT-miljö ökar.

Näringslivsenheten
Näringslivsenheten verkar för ett starkt och diversifierat näringsliv som kan erbjuda arbetstillfällen 
och relevant sysselsättning, vilket i sin tur skapar ett hållbart skatteunderlag för kommunens 
kärnverksamheter, dvs. förmåga att förse medborgarna med god vård, skola och omsorg. 
Näringslivsutvecklaren leder och utvecklar kommunens arbete beträffande service och samverkan 
med näringslivets samtliga branscher. Arbetet sker koncernövergripande eftersom 
näringslivsklimatet påverkas av kontinuerlig samverkan mellan näringslivet och flera av 
kommunens enheter. I samband med sommarsemestern gick kommunens näringslivsutvecklare 
vidare till ny tjänst utanför Eda kommun. Ny näringslivsutvecklare rekryterades och finns på plats 
sedan september 2016. Personalbytet innebar att utvecklingsarbetet stannat upp något under året. 

Satsningen på kommunens företagsklimat fortsatte under våren . De förbättringsåtgärder som 
initierats inom tre fokusområden ”tidsbestämd återkoppling”, ”publicera nyheter – bearbeta media” 
samt ”redovisa direktupphandlingar” gav resultat som visade sig i förbättrade siffror i Svenskt 
Näringslivsförenings årliga mätning av företagsklimatet. Eda kommun klättrade 17 placeringar i 
rankingen till plats 266. Målet är att fortsätta klättra och säkerställa att företagarna trivs i Eda.

Näringslivsenheten ansvarar också för att leda och samordna ett antal projekt. Några exempel är 
Westra Wermland Export – ett samarbete mellan Säffle, Årjäng, Arvika och Eda. Syftet är att skapa 
tillväxt, främst mot Norge, bland små och medelstora företag genom att erbjuda riktat stöd. Ung 
Digital Idé Värmland, ett projekt som erbjuder coachning, inspiration och rådgivning till unga som 
vill starta egen verksamhet. ”Tillväxt och Lönsamhet” – ett projekt som drivs av Almi 
företagspartner. Målsättningen är att tillföra ny metod med ökad proaktivitet och ökat samarbete 
med 16 värmländska kommuner för att nå fram till väsentligt fler företag med behovsanalys och 
anpassade erbjudanden. 

Turism, information och administration
I avdelningens uppdrag ingår att ansvara för kommunens och några av de kommunala bolagens 
posthantering, registrering och diarieföring av handlingar samt för kommunarkivet och 
arkivtjänster. Avdelningen samordnar och leder utredningsinsatser enligt uppdrag. 
Medborgarkontoret med kommunens och bolagens telefonväxel är kommunens ansikte utåt och 
svarar för kundtjänst till medborgare som information, service och vägledning i kommunala 
ärenden. I uppdraget ingår också ansvar för kommunens besöksnäring, Morokulien Turistcenter, 
informationsverksamhet, kvalitetsarbete, EU-frågor och omvärldsbevakning. Arbetet inriktas på att 
aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer göra kommunen attraktiv. 

Turismen i kommunen är en växande näring. År 2013 var antalet gästnätter i kommunen 131 156 
nätter enligt mätningen som kommunen beställer av HUI Research. Målet för 2016 är 135 000 
gästnätter. Enligt samma mätning omsatte turismen i kommunen 628 mkr 2013 och målet för 2016 
är 650 mkr. Sysselsättningen i turismnäringen var 326 personer 2013 och målet för 2016 är 330 
personer. Resultatet kan inte följas upp och kommenteras då nästa mätning sker först under 2017.

Morokulien Turistcenter minskade besökssiffrorna under 2016 med 18 procent från 69 492 besökare 
2015 till 56 873 besökare 2016. Antalet förfrågningar vid informationsdisken har ökat något. Kina 
står för 10 808 besökare, totalt 20 procent av besöksstatistiken. Besökarna därifrån har ökat under 
2016 med 5 procent. Turistcentret hade 29 färre turistbussar 2016, vilket är en minskning med 9 
procent. Besökarna stannar allt längre tid på centret och hinner få information om aktiviteter i 
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närområdet. Alltfler turister kommer från Asien men under året har antalet tyskar och övriga 
européer ökat. Trenden visar även att Kina kommer att öka ytterligare inför de kommande åren. 
Flest besökare kommer från Asien, Skandinavien, övriga Europa, Sydamerika och Israel.

Visit Värmlands siffror över antalet övernattningar de tio första månaderna 2016 visar att det går lite 
bättre för Värmland än övriga landet. Det är svenska besökare som ökat medan de utländska 
minskar. Värmland är mycket beroende av norrmännen. Under årets sex första månader ökade 
antalet gästnätter i Värmland och var 34 700 fler jämfört med för tre år sedan. Nästan hälften av 
ökningen står de utomeuropeiska turisterna för, framförallt bland asiatiska besökare. 

Handeln i kommunen är också en växande näring. Enligt statistik från Handelns Utredningsinstituts 
databas Handeln i Sverige 2015 omsatte handeln i kommunen 2,7 miljarder kr år 2015. Dagligvaror 
omsatte 1,9 miljarder kr och sällanköpsvaror 800 miljoner kr. Målet 2016 är en omsättning på 2,3 
miljarder kr. Index för detaljhandelns försäljning enligt HUI var 489 år 2015 och målet för 2016 är 
ett index på 425. 

Eda kommun deltar i SKL:s kvalitetsundersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KkiK, ett 
nationellt jämförelsenätverk som ger en översiktsbild av kommunen ur kommuninvånarnas 
perspektiv. Inom flera områden står sig Eda väl i jämförelse med andra kommuner och hamnar långt 
över medelvärdet. Inför 2016 valdes några indikatorer ut som var särskilt viktiga att arbeta vidare 
med för att nå ett bättre resultat. Det ena måttet var andelen som får svar på e-post inom två dygn. 
Målet för 2016 var 90% och resultatet blev 93%. Medelvärdet för kommunerna var 86%. Det andra 
måttet var andelen som är nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen. Målet för 2016 var 
95% och resultatet blev 77%. Där hamnar kommunen på medelvärdet för kommunerna i landet. 
SKL har ändrat mätningen sedan den gjordes vid förra tillfället och nu har den kompletterats med 
en subjektiv bedömning av hur frågeställaren uppfattar bemötandet. 

De viktigaste händelserna under året:

 Under året har Morokulien Turistcenter bjudit in till två träffar med besöksnäringen som ger 
många samverkansmöjligheter. Framtidens turistbyrå diskuterades och näringen lämnade 
önskemål på vad centret ska fokusera på under vinterhalvåret. Besöksnäringen tycker det är 
viktigt att Morokulien arbetar med Eda karta, guide och visiteda.

 Turistbyråservicen har utökats med fem InfoPoints för att besökare så enkelt som möjligt 
ska få den den hjälp de behöver. InfoPointsen i Koppom och Skillingsfors ger personlig ser-
vice och information om turistutbudet i kommunen. Biblioteken i Charlottenberg, Koppom 
och Åmotfors samt medborgarkontoret är också infopoints.

 Morokulien Turistcenter inledde ett nytt samarbete med Turistbyråerna i Destinasjon Sør-
Hedmark. Centret firade 20-årsjubileum och uppmärksammade detta med en gränsöverskri-
dande jubileumsmiddag.

 Under våren startade kommunen arbetet inför nästa års O-Ringen tillsammans med O-Ring-
en Värmland. Kommunen fanns också på plats i Sälen under årets O-Ringenvecka för att 
marknadsföra Eda.

 Två nummer av kommuntidningen Blickpunkt Eda delades ut till alla kommuninvånare och 
företag i början av maj och december, något som fått positiv feedback.

 Kommunen har infört en rad servicedeklarationer inom olika områden t ex bygglov, flyk-
tingmottagning, försörjningsstöd, service och bemötande, serveringstillstånd och vinterväg-
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hållning. De är en del i kommunens kvalitetsarbete och ett led i arbetet med att förbättra fö-
retagsklimatet.

 Leader Växtlust Värmland fick startbesked av Jordbruksverket och den nya programperio-
den kunde ta sin början. Diskussioner förs med föreningar och företag som är intresserade 
att ansöka om ett leaderprojekt.

 Avdelningen har tagit fram en service- och landsbygdsplan för kommunen. Den ska vara en 
plattform för ett lokalt utvecklingsarbete på olika platser i kommunen. Planen är också ett 
bedömningsunderlag vid ansökningar från butikerna om statliga stöd, hemsändningsbidrag 
mm.

 I samarbete med kommunfullmäktiges utvecklingsberedning gjorde avdelningen en slutrap-
port kring uppdraget integration. Resultatet blev att kommunen ska ta fram ett handlingspro-
gram för integration och inflyttning.

Indikatorer

Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Befolkning Antal 
invånare

8 526 8 500 8 500

Ohälsotal hos kommuninvånarna Dagar 41 35 35

Arbetslöshet % 7,6 7,5 7,5

(9) Tryggare medborgare (KKiK) 
1)

Poäng(100) 61 60 60

(39) Attraktivt att bo och leva 
(KKiK) 1)

Index(100) 49 50 50

1) Avser utfallet 2015.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

(31) Sysselsättningsgrad (KKiK) 1) % 77,9 78 78

(33) Nya företag/1 000 invånare (KKiK) Antal 3,3 4 4

(34) Förändring i antal 
förvärvsarbetande/1 000 invånare

Antal KKiK har tagit

bort måttet.

>6,0

1) Inklusive gränspendlarna. Annars är siffran  65 %

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Omsättning detaljhandel (HUI) Mkr 2 6001) 2 300 2 600
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Detaljhandel försäljning (HUI) Index (100) 489 1) 425 425

Gästnätter (TEM) Antal 131 156 2) 135 000 135 000

Besökande turistbyrå Antal 56 873 70 000 70 000

1) Avser utfallet 2015.

2) Avser utfallet 2013. Ny mätning 2017.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

(1) Tillgänglighet e-post (KKiK) % 93 90 95

(2) Tillgänglighet telefon (KKiK) % 65 55 60

(3) Bemötande vid telefonkontakt 
KKiK)

% 77 100 95

(12) Valdeltagande (KKiK) % Inget val Inget val Inget val

(13) Webbinfo (KKiK) % 82 80 80

(14) Medborgarnas deltagande i 
kommunens utveckling (KKiK)

% 83 65 85

Sjukfrånvaro kommunen % 6,1 4,5 4,5

Sjukfrånvaro kommunledningsstab % 1,8 1,8 1,8

Frisknärvaro % 61,7 75 75

Indikatorer Enhet Utfall 
2016

Plan 2016 Mål 2017

Tillgång till fiber Procent 50 25 70

E-tjänster Antal 32 20 25

Fritids- och kulturavdelningen
Kommunledningsstaben genom Fritids- och kulturavdelningen, har bedrivit verksamhet inom 
fritid, folkhälsa, bibliotek, allmän kultur och vaktmästeri, enligt den av Kommunstyrelsen 
fastställda verksamhetsplanen för 2016. Biblioteksverksamheten styrs dessutom av 
Bibliotekslagen.

Inom fritidsverksamheten ingår föreningsservicen, administration av olika former av kommunalt 
stöd, olika typer av bidrag/service till föreningslivet. I uppdraget ingår också ett arbete med att 
verka för en utveckling av fritidsaktiviteter i samverkan med föreningslivet. 

Kommunalt föreningsstöd har dels lämnats med drygt 2 miljoner kronor och dels i form av 
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avgiftsfri upplåtelse av kommunens fritidsanläggningar. Dessutom administreras registrering och 
tillståndsgivning för lotteriverksamhet. Eda kommuns Idrottspris tilldelades skidskytten Mona 
Brorsson. Under året startades arbetet upp med att etablera en Fritidsbank i kommunen. 

En form av s k öppen ungdomsgårdsverksamhet bedrivs i Åmotfors och Koppom. Ett politiskt 
måldokument ligger som grund för verksamheten. Inom denna verksamhet ingår även 
arbetsledning för kommunens barn- och ungdomsarrangemang - simskola, skollovsverksamhet-
Sommarskoj, Ungdomsfestivalen UKM 2016.

Avdelningen ansökte om och beviljades av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 170 tkr i särskilda medel till sommarlovsaktiviteter. Med hjälp av stödet 
kunde vi utveckla och bredda sommarlovsutbudet med kostnadsfria aktiviteter.

Nytt för i år var ett filmprojekt vid gårdarna samt utökade höstlovsaktiviteter för barn/ungdomar.

Inom avdelningen ligger ansvar för folkhälsoarbetet i kommunen, som har bedrivits utifrån den 
hälsoplan som fastställts av Kommunfullmäktige och som följs upp i ett åtgärdsprogram. 

Syftet är att skapa förutsättningar och stödjande miljöer för en god och jämlik hälsa för alla 
kommuninvånare. Det ska ske bl.a. genom ökad delaktighet och inflytande i samhället, ge 
förutsättningar för bra mat och fysisk aktivitet, säkra och trygga uppväxtmiljöer, social trygghet och 
ett minskat alkohol- och tobaksbruk. Ett rådslag genomfördes med temat ”Jämlik hälsa”.

Edas Ansvar har mandat att driva det alkohol- och drogförebyggande arbetet genom en 
tvärsektoriell samverkansgrupp. Prioriterade frågor är tobaksarbete, föräldrastöd och fältarbete. 
Under året skrevs ett medborgarlöfte tillsammans med polisen, där Eda kommun utifrån den 
regionala ANDT-strategin ska fokusera på att minska risken för unga att hamna i missbruk samt att 
arbeta för att minska antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken.

Biblioteksverksamhet ska bedrivas i enlighet med Bibliotekslagen. En nationell biblioteksstrategi är 
också under arbete där målet är att det ska finnas biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet, 
som uppfyller de krav som ställs i lagen. Ett led i detta är att det under året har gjorts en analys över 
hur man kan förbättra den uppsökande verksamheten i Eda. 

Huvudbiblioteket finns i Charlottenberg med filialer i Åmotfors och Koppom. Eda 
kommunbibliotek har haft en fortsatt nära samverkan inom Bibliotek Värmland. Gemensamt 
biblioteksdatasystem/webb, boktransporter, upphandlingar och personal ger stora fördelar både 
kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Programverksamheten har i huvudsak bestått av ett relativt stort 
antal utställningar. 

Inom avdelningen ligger ansvaret för kommunens allmänna kulturverksamhet. I uppgiften ligger att 
arbeta för att utveckla kulturlivet inom kommunen. Vidare ingår ansvar för administration av 
kommunalt stöd i olika former till kulturarrangemang, museiverksamhet och olika verksamheter 
inom studieorganisationer. Till största delen handlar det om kulturaktiviteter som bedrivs av 
kulturföreningar. Vidare ingår ansvaret för kommunens konstinnehav, inköpt, utlåning och 
underhåll. Eda kommuns kulturpris för 2016 tilldelades fotografen Tommy Johansson. 

Avdelningen ansökte om och beviljades av Kulturrådet c a 400 tkr i särskilda medel till 
föreställningar inom scenkonst för förskolebarn för år 2017.

Under året överfördes vaktmästeriverksamheten, vaktmästeri/arbetsledning, vid kommunens 
fritidsanläggningar/badplatser till avdelningen. Arbetsledning för föreningsanställda vaktmästare 
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vid både kommunala och föreningsägda fritidsanläggningar.

Eda kommun ansvarar för sammanlagt 8 badplatser runt om i kommunen.

Sedan 2016 ligger förvaltningen av kommunens fritidsanläggningar hos Eda Bostads AB. 
Anläggningarna är Gillevihallen, Gränshallen, Gärdeshallen, Eda Ridcenter och Sparbanksvallen. 
Driften och skötseln av anläggningarna sker i samverkan mellan Eda Bostads AB, Fritids- och 
kulturavdelningen och föreningarna Charlottenbergs Hockeyclub, Eda Ryttarförening, Koppoms 
Idrottsklubb och Åmotfors Idrottsförening. 

Måluppfyllelse / Indikatorer:                          Utfall 2015          Plan 2016         Utfall 2016

Fritidsverksamheten
Föreningsverksamheten, antal föreningar c a 150 150 150 
varav barn- och ungdomsföreningar 22 22 22 
Föreningsaktiviteter, 7-20 år 2 500 3 100 *3 000
Simskoleverksamheten, antal deltagare 80 80 80
Fritidsgårdsverksamheten, antal besökande 1 502 1 100 1 240
Antal besökande, kommunens fritidsanläggningar 148 200 146 000 *143 200
ishall/styrkehall/skyttehall, tre sporthallar, ett ridhus, 
två gymnastikhallar, samt en konstgräsplan (c a 15 000)
* preliminära uppgifter

Folkhälsoverksamheten
Folkhälsoverksamheten, antal aktiviteter 12 15 16
Folkhälsoverksamheten, antal deltagare  2 284 1 500 3 800

Biblioteksverksamheten
Antal besökare vid biblioteken 66 572 70 000 73 858
Antal utlån/kommuninvånare 6,81 7,2 7,04
Antal utlån/barn 0-14 år 17,74  20,0  16,08

Allmän kulturverksamhet
Antal kulturarrangemang 35  40  29 
Antal besökare museerna 6 150  **12 300  4 750
**ingår även besökare vid Järnskogs Hembygdsgård

Kommentarer kring måluppfyllelsen:
I likhet med de senaste åren har edaborna haft goda möjligheter till olika fritids- och 
kulturupplevelser. I stort sett har de uppsatta målen kunnat uppnås och i en del fall med råge.

Vid biblioteken har både besök och utlån ökat totalt under året. Det kan delvis förklaras med att 
för våra flyktingar är biblioteken extra viktiga. Även när det gäller digitala utlån fortsätter den 
ökningen som tidigare år. När det gäller barn/ungdom minskar dock lånen totalt, vilket även är en 
nationell trend sedan flera år tillbaka. Det är därför angeläget att stärka insatsen under kommande 
år vad gäller läsning och litteratur för barn/ungdom.

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

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

Personalavdelningen har under en längre tid varit hårt belastade p.g.a. ökad efterfrågan på stöd i 
personalfrågor och genom att antalet anställda ökar. Exempel på behov som ökat är schemafrågor, 
förhandlingsverksamhet samt stöd p.g.a. hög sjukfrånvaro och därmed ökat behov av tidig och 
effektiv rehabilitering samt rehabilitering av långtidssjuka. Behovet av utbildning i arbetsmiljö och 
arbetsrätt har funnits och därför har utbildningar genomförts.

Ovanstående orsaker har bidragit till att arbetet med dem övergripande verksamhetsmålen fått stå 
tillbaka liksom föregående år och att måluppfyllelsen därmed blivit lidande under året. Ambitionen 
är att framöver arbeta för att långsiktigt nå målen. De indikatorer som finns för att nå målen som 
berör avdelningen är sjukfrånvaron. Trenden är genomgående att sjukfrånvaron ökar och att 
frisknärvaron minskar. 

Årets ekonomiska resultat

Drift Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018
Intäkter -2 114 -2 777 -2 219  
Kostnader 54 090 52 045 55 434  
Nettokostnader 51 976 49 268 53 215 53 215
Avvikelse mot budget 2 708  
   
Kommunchef 1 724 1 507 2 296  
Ekonomi 12 587 11 954 12 684  
IT 7 484 7 450 7 949  
Administrativa 11 292 10 174 11 295  
Personal 6 761 6 360 6 836  
Näringslivsenheten 1 003 1 052 1 095  
Fritid & kultur 11 125 10 773 11 060  

Ekonomi och planering
Totalt visar ekonomi och planering ett överskott på 603 tkr. Det positiva resultatet beror till största 
delen på föräldraledig, sjukskriven och vakant personal under året där vikarie inte tagits in.

IT-avdelningen
Ett överskott på 34 tkr.

Näringslivsenheten
Under 2016 hade ett verksamheten ett underskott på 50 tkr

Turism, information och administration
Turism-, information- och administrationsavdelningen har varit mycket restriktiv med nya projekt 
och kostnader under det gångna året. Avdelningens överskott gentemot budget är ca 1 100 tkr. En 
stor del av detta kan härledas till att kommunstyrelsens anslag för oförutsett endast nyttjats med 100 
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tkr. Turistbyrån har ett överskott på ca 170 tkr. Negativ avvikelse finns för överförmyndar-
verksamheten.

Fritids- och kulturavdelningen
Intäkterna är klart högre än budgeterat, vilket främst beror på ett externt bidrag med 170 tkr till 
sommarlovsaktiviteter från MUCF, samt externa medel till allmän kulturen och folkhälsoarbetet. 
Kostnaderna för bidrag till barn- och ungdomsföreningar ligger klart under vad som budgeterats, 
vilket främst beror på färre ansökningar om aktivitetsbidrag, driftbidrag och utbildningsbidrag. 
Totalt sett ett överskott gentemot budget på ca 350 tkr.

Personalavdelningen
Hård belastning från verksamheterna har krävt övertid på medarbetarna och det gäller framför allt 
stöd till de stora verksamheterna vård och stöd och bildning. Pga stigande sjukfrånvaro och vissa 
problem i personalgrupper har kostnaderna för företagshälsovård stigit och medfört en negativ 
avvikelse med ca 50 tkr. De centrala medlen för facklig verksamhet har en negativ avvikelse med ca 
150 tkr, vilket beror på utbetalning av lön till skyddsombud för deltagande i arbetsmiljöutbildningar. 
Då vi kört utbildningarna internt i eget regi istället för att köpa dessa tjänster har vi försökt att hålla 
nere kostnaderna.

Positiva avvikelser finns inom området chefsutbildning och friskvård. Detta beror på att de 
planerade insatserna endast genomförts till viss del pga hög belastning på personalavdelningen 
vilket medfört att de flesta resurser har använts till att stötta verksamheter med flertalet 
”brandkårsutryckningar” och planerade insatser som t.ex. Tallmon Runt har ställts in. Vakanser på 
många chefstjänster har bidragit till att resurser lagts på rekrytering istället för utbildning och 
utveckling.

Framtiden

Ekonomi och planering
Vi håller på att effektivisera flödet kring underlag som lämnas in till ekonomiavdelningen. Inom 
kort kommer bokföringsordrar, debiteringsunderlag m m att skickas elektroniskt i vårt 
ekonomisystem. Detta förfarande kommer att spara tid samt kvalitetssäkra underlaget som skickas 
in.

Vi tittar också på möjligheterna att köpa in ett avtalsuppföljningssystem för att följa avtalstroheten i 
verksamheterna på ett enklare sätt. 

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

 Mobilitet

 Nya IT-system och IT-utrustning

 Digitalisering och automatisering.
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 E-hälsa

 Omvärldsutvecklingens ökande krav på IT-säkerhet

Ovanstående är alla exempel på ökade ambitionsnivåer som i sin tur vidgar IT-avdelningens 
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 verksamhetsstöd till 
nästan all kommunal verksamhet. 

Eda kommuns IT-miljö med MicroFocus plattform 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.

Otillräckliga IT-resurser eller att det tas dåliga kortsiktiga beslut inom IT, kommer indirekt påverka 
alla övriga verksamheter och deras service gentemot anställda, kommuninvånare och besökare.

Näringslivsenheten
Fokus framöver är nu att ge bästa möjliga service och information till företagare som planerar 
nyetableringar samt utveckling av befintlig verksamhet samt att skapa närmare relationer till 
befintliga företag genom att öka frekvensen av kommunens företagsbesök. Ambitionen är också att i 
samverkan med det lokala näringslivet arbeta fram en näringslivsstrategi. Andra ansvarsområde för 
näringslivsenheten är att leda och samordna projekt som till exempel fokuserar på att hjälpa 
företagen att bli bättre på att marknadsföra och sälja mot Norge. För de som planerar för eget 
företagande erbjuds coachning och starta-eget utbildningar. Näringslivsenheten stöttar även 
företagarna i att hitta möjligheter till stöd för innovation, utveckling och vidareutbildning.

Landsbygden har möjligheter att bidra till näringslivsutvecklingen inte minst genom de gröna 
näringarna. Därför höjs ambitionen även inom detta område under 2017.

Turism, information och administration
Genom att fortsätta det LEAN-inspirerade arbetssättet kan verksamheten effektiviseras och 
kvaliteten på det som levereras höjas. Målet är en effektivare organisation med ökad produktivitet. 
Den nya avdelningen Turism Information Administration kan ge ännu bättre service till besökare, 
invånare och politiker och bidra till en attraktiv kommun. Det är viktigt att följa upp och se vilka 
samordningsvinster den förändrade organisationen resulterar i.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med Kultur- och fritid och Näringsliv. Ett exempel är 
samverkan kring olika frågor inför arrangemanget O-Ringen 2017 i Boda, Koppom. Avdelningarna 
TIA och Kultur- och fritid samverkar kring utveckling av Morokulienområdet tillsammans med 
Eidskogs kommune. Det går att utveckla samarbetet ännu mer. 

Ambitionen för Morokulien Turistcenter är att utveckla verksamheten och servicen än mer riktat 
mot näringslivet. Morokulienområdet har flera utvecklingsmöjligheter som beskrivs i 
turismstrategin och som bör ske i samverkan med Eidskogs kommune. Det behövs en ny detaljplan 
för området.

Kommunens utmaning är att få fler invånare och bli en attraktiv kommun. Det krävs både 
information och marknadsföring vilket det finns ett stort behov av. Resurser i form av pengar och 
personal saknas till viss del.

Kommunikationen internt och externt kan utvecklas genom bland annat användande av digitala 
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medier. Kommunens webbplats är ansiktet utåt och medel finns avsatta i investeringsbudgeten för 
att bygga en helt ny modern webbplats. I samband med detta revideras kommunens grafiska profil. 
Webbplatsen kommer också att mobilanpassas. Från 1 januari 2016 är tillgänglighet lagstadgat 
vilket innebär ännu högre tillgänglighetskrav på webbplatsen än tidigare.

Under de närmsta åren står avdelningen inför flera pensionsavgångar. Därför behöver både 
bemanning och vilka kompetenser som behövs i framtiden ses över. Den digitala långtidslagringen i 
e-arkiv är en stor och viktig fråga som behöver lösas i samverkan med andra Värmlandskommuner. 

Det administrativa arbetet med allmänna handlingar och arbetet kring det politiska sammanträdena 
behöver fortsätta att effektiviseras och kvalitetssäkras. Detta kan ske genom att arbeta tillsammans 
med andra Värmlandskommuner kring upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem.

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

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

Inom de olika verksamhetsområdena har vi en rad samarbetspartners som är mycket viktiga i vårt 
arbete; internt med verksamhetsområde Samhällsbyggnad och Arbetsmarknadsenheten och externt 
med föreningslivet, studieförbunden, Värmlands Idrottsförbund och nätverken för fritidschefer, 
kulturchefer, kultursamordnare, biblioteksledare, barnbibliotekarier, folkhälsosamordnare inom 
Region Värmland och nätverket för fritidsledare. 

Det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med Föreningsutveckling, vars syfte är att på olika 
sätt arbeta för att bevara och stärka upp föreningslivet och dess verksamhet - fritids- och 
kulturutbud. En hotbild är dock de senaste årens negativa utveckling inom 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.

En fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i kommunen. Verka för en utveckling av fritidsutbudet 
genom t ex utveckla Smartis och underlätta för möjligheter till spontanaktiviteter. 

Det finns ett behov av att utveckla både fritidsverksamheten och den allmänna kulturverksamheten 
inom kommunen. Ett sådant arbete bör utgå ifrån ett politiskt beslut. Förhoppningsvis kan en 
fritids- och kulturplan för Eda kommun tas fram under de närmaste åren. 

Inom biblioteksverksamheten är det viktigt med en fortsatt samverkan inom Bibliotek Värmland. 
Vissa uppgifter kan dock enbart lösas internt och kraven kommer att öka på att kommunerna följer 
Bibliotekslagen. Generellt sett kommer kommunerna behöva fokusera allt mera på dom åtaganden 
som är nödvändiga enligt lag. Uppsökande verksamhet mot prioriterade grupper behöver därför 
förbättras. Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta och kan ge möjligheter till ett radikalt 
förändrat arbetssätt. Det gäller i hög grad också för biblioteksverksamhet där det behövs 
investeringar för att kunna utnyttja den nya teknik som finns tillgänglig som exempelvis 

45



självbetjäning via s k meröppna bibliotek. När det gäller barn/ungdom så minskar läsförståelsen 
nationellt, vilket är en utmaning för inte bara skolan utan också för biblioteken. Eda 
kommunbibliotek behöver därför också arbeta mer inriktat på litteratur och läsning för barn.

Personalavdelningen
En av de viktigaste frågorna framöver är att arbeta med arbetsmiljöfrågor för att alla medarbetare 
ska trivas, må bra och vilja stanna kvar hos kommunen som arbetsgivare. Inom den närmaste 
framtiden står vi inför ett stort rekryteringsbehov och vi behöver därför arbeta med värdegrund och 
att vara attraktiva arbetsgivare, för att locka hit nya medarbetare. Ett arbete har gjorts med att 
förbättra och strukturera introduktionen för nyanställda.

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

Övertidsuttaget på personalavdelningen beror på hård belastning och ökat stöd till verksamheterna 
bl.a. på grund av hög sjukfrånvaro, oroligheter i flertal personalgrupper och vakanser i 
organisationen. Inom LSS har trycket på stöd varit extra stort för löneassistenterna och behovet 
finns fortfarande kvar. 

Ett exempel på insatser för att på längre sikt sänka den totala sjukfrånvaron, är arbetet med 
hälsoinspiratörer i kommunen. De arbetar aktivt med att sprida information om hälsa och de har 
börjat erbjuda gratis träningsgrupper på fritiden för kommunanställda.

För att bli en attraktivare arbetsgivare deltar kommunen på arbetsmarknadsmässor i 
marknadsföringssyfte och har infört erbjudande om bruttolöneavdrag vid ögonoperation. Framöver 
kommer t.ex. vi se över möjligheter att erbjuda utökat stöd till medarbetare som studerar samt 
erbjuda möjlighet att byta ut tilläggsbestämmelse mot semesterdagar.

Investeringsprojekt

Årets investeringar har huvudsakligen legat hos IT-avdelningen där flertalet inte hunnits med enligt 
plan. Centrala core-switchar har bytts ut mot nya, och projektet kring trådlösa enheter är påbörjat. 

Inom bredbandsprojektet har under året flertalet av pågående fibersträckor blivit färdiga avseende 
kanalisation, dock ej sträckan från Skillingmark upp till Högsäter som kommer att färdigställas 
under 2017. Vi kommer dessutom att påbörja 4 nya sträckor som vi erhållit bidrag för från 
Tillväxtverket samtidigt som redan förlagd kanalisation kommer att förses med fiber för att de olika 
lokala fiberföreningarna skall kunna påbörja sitt arbete.

4 400 Tkr har inkommit som investeringsbidrag från Tillväxtverket för redan färdigställda sträckor 
vilka är utflyttade från projektet och kommer att periodiseras av ekonomiavdelningen.

Under hösten påbörjades ett arbete med tillgänglighetsanpassning av badplatsen i Adolfsfors som ej 
är klart ännu.
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Bildning 

Årets verksamhet

Bildnings verksamhetsområde omfattade år 2016 förskola, pedagogisk omsorg (f d familjedaghem), 
familjecentral, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) samt musikskola.

 Det flyttar in, föds och har fötts många barn i hela kommun vilket inneburit tryck efter barn-
omsorgsplatser under hela året. Behovet har överstigit antal platser och garantitiden för att få 
en plats har inte kunnat hållas, med konsekvens att skollagen inte har följts.

 Brist på vikarier, det har inneburit att avdelningarna arbetat en kort och att mycket tid har 
använts till att försöka ringa in personal och där båda konsekvenserna bidragit till stress. 
Brist även på förskollärare, både när det gäller tillsvidareanställningar och vikariat. Det in-
nebär och kommer fortsätta innebära konsekvenser för kvalitetsarbetet ute på förskolorna. 
Det saknas förskollärare på tillsvidaretjänsterna och på vikariaten får vi knappt de som har 
erfarenhet av förskola eller gått barn och fritid. På kort sikt kan det ekonomiskt bli billigare 
för kommun med outbildade som saknar kompetens. men på längre sikt blir det dyrare då de 
saknar kompetens och det blir en större arbetsbörda på övrig personal. Det medför mer 
stress med risk för sjukskrivningar och lägre måluppfyllelse för verksamheten.

 Skolinspektionen har under våren 2016 gjort tillsyn i Eda. De hade två anmärkningar när det 
gäller förskolan i Eda. Brist att alla som önskar får inte plats inom 4 månader och att arbetet 
med modersmålsstöd måste bli systematiskt och vara likvärdigt på kommunens förskolor. 
Det har upprättats en gemensam rutin för förskolorna och vi har lyft in arbetet mer tydligt i 
förskolans utvecklingsplan.

 Barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagog har också tillsammans med ansvarig förskollä-
rare upprättat handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Det har även funnits konti-
nuerlig kontakt med SPSM och syncentralen. Personal på Solrosen har deltagit vid informa-
tionsträff om diabetes på sjukhuset i Karlstad.

 Under hösten 2016 startades en byggnation av förskola i Charlottenberg som kommer att in-
nebära en utökning ca 21 platser. Eftersom det finns ett akut behov av platser kommer tillfäl-
lig förskola startas i moduler, sammanlagt två avdelningar med plats för 30 barn. Ambitio-
nen är den tillfälliga förskolan skall öppnas februari 2017. Även en avdelning i Koppom, 
Brobacken, kommer startas i början av 2017 i väntan på utbyggnad av förskolan Hagåsen. 

 Gärdesskolans verksamhet växer. Från och med hösten 2016 har verksamheten utökats med 
ytterligare en förskoleklass. I övrigt har det flyttat in flera elever i andra klasser. Den pro-
gnostiserade ökningen av elevunderlaget har medfört att Gärdesskolan utökat fritids verk-
samhet till två fritidsavdelningar med drygt 70 barn inskrivna. Skolan har idag drygt 30% 
nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Framåt kommer behov finnas även av 
två paralleller och en översyn av hur lokalerna nyttjas är nödvändig. 

 Grundskolan arbetar enligt den utvecklingsplan som gäller fram till 2017. Fokus under både 
föregående och innevarande läsår har varit/är språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, äm-
nesutveckling samt ledarskap. Ett utvecklingsarbete gällande likabehandling leds av rektor 
tillsammans med lärledare på respektive skola. Detta ligger helt i linje med det påpekande 
Skolinspektionen gav i sitt yttrande efter sin inspektion i kommunen.

47



 Omorganisation på gymnasiet avseende personal både utifrån ökade och minskade behov i 
organisationen samt inför ny budgetram 2017. Vuxenutbildningen har ökat i 
omfattning,främst avseende kärnämnen och SVA. Nedläggning av RL/HT programmen på-
går, sista året.

 Bildnings ledningsgrupp har omorganiserats under året pga av personalomsättning. 2 rekto-
rer samt verksamhetschefen har lämnat Eda kommun, två rektorer är fortsatt helt eller delvis 
sjukskrivna. Bildning har rekryterat nya medarbetare och denna process pågår fortfarande. 

 Bildning har under året tagit emot och handlagt totalt 8 synpunkter/ klagomål från vårdnads-
havare och andra kommuninvånare. Inga nya ärenden har inkommit till Skolinspektionen 
under 2016, de ärenden som fanns sedan tidigare har avslutats under året. Ett ärende hos BO 
har avslutas då de ansåg att bildning vidtagit tillräckliga åtgärder i ärendet. 54 ärenden kring 
kränkande behandling har handlagts under året.

 Inom bildning i Eda har det under 2016 funnits två EU projekt. Båda dessa är EFS projekt, 
Värmlands framtid och Värmlands unga.

Verksamhetsplanen, måluppfyllelse:

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

Verksamhetsmål:

 Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Hän-
syn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

 Genom fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor, bidra till god häl-
sa hos barn/elever

Aktiviteter för att nå målen:

Alla barn/elever ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet i förskola/skola/fritidshem. Alla 
barn/elever ska få utbildning i kost och livsstilsfrågor. Bildnings verksamheter ska följa riktlinjerna 
vad gäller frukost/mellanmål, som ska vara näringsriktiga. Skolgårdar och lekplatser ska inventeras 
så de lockar till fysisk aktivitet. Erbjuda stöd och service genom familjecentralen. Eda kommuns 
elevhälsa arbetar med utgångspunkt i ”ELSA” (elevhälsodatabas). Alla grundskolor/gymnasieskolor 
arbetar aktivt för att förebygga tobaksanvändning. Grundskolan i Eda genomför föräldramöten med 
teman kring alkohol, tobak och drogprevention. Vårdnadshavare ska erbjudas förskola nära hemmet 
i mån av plats. Arbete med att starta ”första linjen” i Eda kommun i samverkan med landstinget.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Andel barn som har 
barnomsorgsplats enligt 
vårdnadshavares önskemål

procent 62 100 100

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

procent Separat redovisning Arbete för att 
minska psykisk 

ohälsa

Färre 
barn/unga med 
psykisk ohälsa
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Andel barn/elever som har 
tillgång till planerad fysisk 
aktivitet varje dag

procent Gunnarsby 100%, ej varje 
dag

Gymnasiet, nationella 
progr 30%, Vux 5%

Gärdesskolan, Adolfsfors 
100%, ej varje dag

Förskolan 100%

100 100

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Förskoleverksamhet: Av alla barn som har en förskoleplats i kommunen är det 62% som har 
barnomsorgsplats enligt vårdnadshavares önskemål det. Det finns alltså fortfarande en stor andel 
som inte har plats enligt sitt förstaval.

Övervikt och fetma är ett mycket stort problem i Eda kommun. Förskolan ligger lika som länet i 
jämförelse. Störst differens med länet ligger inom fetman där Eda kommun har 15,3% fetma bland 
eleverna jämförelsevis med länet som har 6%. Detta är en mycket svårangripen problematik som 
kräver specialistvård. Specialistvård finns närmast i Karlstad och känslan är att många i Eda väljer 
bort hjälp på grund av avståndet. 

Fysisk aktivitet för att bidra till ökad hälsa hos barn/unga är ett mål i verksamhetsplanen. SMARTIS 
är nu implementerat vid alla grundskolor och alla elever erbjuds minst ett SMARTIS-pass varje 
vecka. Fortsatt arbete med SMARTIS och efterlevnad av våra kostpolicys, implementering av 
öppna hallar och ”korpidrott” för barn och unga, är extra viktigt för vår kommun som har så stor 
tillgång på sött och snabbmat.

Elevhälsan har som mål att alla barn skall känna sig trygga inför skoldagen samt trivas i skolan. 
ELSA statistiken 2015/2016 visar att 100% av 7-orna känner sig trygga inför skoldagen och att 97% 
trivs bra i skolan. 93% upplever att alla elever är snälla mot dem, en siffra likvärdig länet.
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I åk 4 
är bara 
90% 
trygga 
inför 

skoldagen och 90% trivs i skolan. I Värmland som helhet ligger det på 97% i båda parametrarna. På 
frågan om alla elever är vänliga i skolan är svaret något lågt, 83% tycker det. I länet i övrigt ligger 
siffran på 93%. 97% är trygga och trivs i skolan i förskolan.

Ett område där Eda legat långt under länet, men som visat en ökning i senaste rapporten är 
föräldrars upplevelse om deras barn får den insats de behöver i skolan. I åk 4 tycker 4% av 
föräldrarna att deras barn inte får den insats de behöver (Värmland = 3%) Även i åk 7 tycker 4% av 
föräldrarna att deras barn inte får den insats de behöver (Värmland = 4%) Eda har i stort legat på 
noll tidigare år. Eda har under många år legat högt vad gäller stödinsatser jämfört med länet. I åk 4 
har 21% stödinsats. I övriga Värmland ligger siffran på 11%. I åk 7 har 16% stödinsats, Värmland 
15%

Tobaksförebyggande arbete bedrivs vid skolorna och både Gunnarsbyskolan och Hierneskolan har 
rökkontrakt för sina högstadieelever. Tobaksanvändandet i kommunen vad gäller grundskolan är 
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Faktor i ELSA Läsåret
2013/2014

Läsåret
2014/2015

Läsåret
2015/2016

Övervikt/fetma åk 4 37% 31,7% 
(Värmland 23,6%)

43%
(Värmland 29%)

Övervikt/fetma åk 7 40% 33,8%
(Värmland 24,5%)

34%
(Värmland 28,7%)

Aktiv på idrottslektion åk 4 100% 99% Inte redovisat

Aktiv på idrottslektion åk 7 99% 99%

Idrottar på fritiden åk 4 89% 94%

Idrottar på fritiden åk 7 79% 82%

Psykosomatisk hälsa:
ont i magen åk 4

14% 10%

Psykosomatisk hälsa:
ont i magen åk 7

15% 4%

Psykosomatisk hälsa:
huvudvärk åk 4

17% 13%

Psykosomatisk hälsa:
huvudvärk åk 7

20% 16%

Psykosomatisk hälsa:
koncentrationssvårigheter åk 4

30% 15%

Psykosomatisk hälsa:
koncentrationssvårigheter åk 7

23% 20%



bland det lägsta i länet.

Det genomförs trots allt många bra aktiviteter i verksamheten, här kan nämnas friluftsdagar som 
lilla Vasaloppet, friidrottstävlingar och besök i Valfjället. Till detta kan läggas ishallsbesök, 
bollspelsturneringar, skoljoggen, utflykter i skolskogarna, friluftsdag i Tallmon, aktiviteter på 
multiplanerna mm. I maj uppmärksammades fritidshemmens dag, då alla fritidshem i kommunen 
samlades i Tallmon för olika aktiviteter. Sammanfattningsvis kan sägas att alla elever ges tillgång 
till planerad fysisk aktivitet, men inte alla dagar i veckan. Det är heller inte givet att de erbjudna 
aktiviteterna leder till sundare levnadsvanor hos barn och elever.

Målen har delvis uppnåtts!

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

Verksamhetsmål:

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

 Möjligheter till kulturupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter-
na

 Möjligheter till friluftsaktiviteter skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter

Aktiviteter för att nå målen:

 Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla elever och föräldrar har tillgång till in-
formation och eleverna ges likartade förutsättningar att delta 

 Skapande skola, bidrag från kulturrådet, nyttjas i förskoleklass och grundskola. Via bidra-
get ges möjligheter till kulturupplevelser i närmiljön, men även på andra platser som Oslo 
och Karlstad

 Förskolan erbjuds teaterupplevelser genom barnteater, besök på biblioteken osv

 Friluftsupplevelser inom grundskola och gymnasiet, erbjuds via SMARTIS, friluftsdagar, 
skolskog mm

 I ämnet idrott och hälsa ingår friluftsliv som en del

 Utomhuspedagogik är en del av förskolans naturliga vardagsliv

Indikatorer Enhet Budget 2016 Utfall 2016 Plan 2017

Musikskolan: 
Antal elever 

antal 220 152 220

Antal kulturupplevelser via 
Skapande skola

antal 13 15
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Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Musikskolan ska enligt verksamhetsplanen finnas tillgänglig för grundskole- och gymnasieelever i 
kommunen. Tyvärr har elevantalet sjunkit en del, 152 st i juni 2016, mycket beroende på att 
musikklassen på Adolfsfors och blockflöjtsorkestern på Hierneskolan är avslutade på grund av 
pensionsavgång. "Startklar" på Hierneskolan är också avslutad. Glädjande nog har Musikskolan fått 
medel från Kulturskolerådet som ska använda till nyanlända och införa dans (folklig) på lågstadiet i 
första hand. Projektet omfattar alla lågstadiebarn i kommunen.

Kulturrådet beviljade för lå 16/17 159.000 kr för aktiviteter inom ramen för Skapande skola. Enligt 
framtagen handlingsplan fördelas kulturaktiviteterna jämnt över samtliga elever inom grundskolan i 
Eda kommun.
Målen har ej uppnåtts!

Offentlig service
En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare 

Verksamhetsmål:

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

 Nyttjande av E-tjänster ska öka

Aktiviteter för att nå målen:

 Utveckla samverkan med IFO samt med andra aktörer 

 Arbeta med samtidiga möten inom grundskolan/gymnasieskolan

 Fungerande barnhälsoteam kring barn i förskoleåldrar.

 Familjecentralen ger stöd och service

 Samverkansavtal finns mellan bildning och IFO

 E-tjänster finns att tillgå för att förenkla kommuninvånarnas kontakter med bildnings verk-
samheter.

Indikatorer

Enhet Utfall2016 Plan 2016 Mål 2017

Redovisning av vilka 
forum för samverkan 
som finns (antal möten)

Antal och 
benämning

Familjecentral
Barnhälsoteam
Samtidigt möte

Anmälnings-möten 

Framtidsgrupp
Barnhälso-

team
Familjecentral

Samtidigt 
möte

Anmälnings-
möten

Familjecentral
Framtidsgrupp
Barnhälsoteam
Samtidigt möte

Anmälningsmöten
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Nyttjande av e-tjänster Antal/
ansökan

46 st, 
inackorderingsbidrag

117 st, för-skoleplats

58 st, vux

Ansökan in-
ackorderingsbidrag

Ansökan om plats i 
förskoleverksamhet

Ansökan 
vuxenutbildning

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Samverkan med IFO har utvecklats under de senaste åren. Den samverkansgrupp som bildades har 
på grund av personalomsättning, både inom bildning och Vård och stöd legat ner under 2016. 
Samtidigt möte genomförs främst vid Gunnarsbyskolan och ambitionen är att denna arbetsform ska 
finnas på alla skolor. Barnhälsoteam har byggts upp och fungerar bättre och bättre. SIP (Samordnad 
individuell plan) ökar där även BUP kan komma in som en viktig samarbetspartner. Det fortsatta 
arbetet för att skapa en första linje i västra Värmland kräver fortsatt nära samverkan både inom 
förvaltning och med landstinget. Familjecentralen har nu funnits i flera år och verksamheten 
uppskattas av kommuninvånarna. Den öppna förskolan har blivit en mötesplats för många 
nationaliteter, precis den ambitionen fanns när familjecentralen planerades. Erbjudna e-tjänster 
utnyttjas i allt högre grad.
Målen har uppnåtts!

Livslångt lärande

Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till 
distansutbildning.

Verksamhetsmål:

 Skapa förutsättningar för att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska minst klara kun-
skapskraven

 Skapa förutsättningar för att förskolans verksamhet ska uppfylla målen i Lpfö

 Skapa god tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling, för lärare och barn/elever i  
för-,grund-och gymnasieskola

 Genom ett aktivt likabehandlingsarbete skapa en trygg skolgång 

 Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer, ute och inne, som främjar utveckling och hälsa

 Goda möjligheter till vuxenstudier för kommunens invånare

 Möjligheter till distansstudier för ungdomar och vuxna i kommunen

 Skapa intresse hos Eda-borna för att arbeta i förskola- skola

 Alla Eda-bor ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning 

Aktiviteter för att nå målen:
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 Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behörighet och ämneskompetens

 Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att utveckla undervisningen, samordnas och 
leds av rektor/förskolechef tillsammans med förstelärare, lektor och lärledare

 Förskolan arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning

 Alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål, samt undervisning i mo-
dersmålet 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 trygghetsfrågor lyfts bl a på arbetsplatsträffar och i  
likabehandlingsteam

 Det finns en IT-grupp som ansvarar för frågor kring IT-uppbyggnad, pedagoger utbildas i 
att använda IKT som pedagogiska redskap

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

 Fritidshemmen kompletterar skolan genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunska-
per än de normalt får i skolan

 Studie och yrkesvägledning för vuxna byggs upp i kommunen

 Möjligheter till distansstudier – koncept byggs upp i kommunen

 Marknadsföring av en arbetsmarknad inom förskola-skola, i kommunen

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Elevernas måluppfyllelse 
avseende betyg 
(fullst.avgångsbetyg)

procent Se annan tabell 100 100

Elevernas måluppfyllelse 
avseende nationella prov

procent Åk 9: Sv 96%
Åk 9: Ma 91%
Åk 9: Eng 93%
Åk 6: Sv 96%
Åk 6: Ma 79%
Åk 6: Eng 94%
Åk 3: Sv 78%
Åk 3: Ma 61%

100 100

Andel elever som är 
behöriga till gymnasiet

procent Se annan tabell 100 100

SKL enkät år 5 och år 8 

Jag känner mig trygg i 

procent Uppgift saknas för åk 5 
och 8 

åk 4: 90%

100 100
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skolan åk 7: 100%

Antal 
likabehandlingsärenden
per enhet

antal Gunnarsby få
Hierne 4

Gärdes, få
Adolfsfors, få
Förskolor 4

Gymnasiet 6
*

0 0

Antal vuxenstuderande antal 149

Antal studerande på 
distans 

antal 43

Antal lärarstudenter, 
skrivna i Eda, på KAU

antal Uppgift saknas

* uppgift per enhet saknas för en del områden

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Förskolans arbete med ökad måluppfyllelse: Förskolan i Eda har en utvecklingsplan 2014-2017 
där ”Språkutveckling i ett helhetsperspektiv” är ett prioriterat område. Förskolan har en en 
processledare på varje förskola. Tillsammans med förskolechef leder de processerna på förskolan. 

Läroplanens mål genomsyrar verksamheten på ett lekfyllt och lustfyllt sätt i det dagliga arbetet där 
personalens förhållningssätt har stor betydelse för att främja barnens självkänsla. Den allt större 
bristen på förskollärare påverkar måluppfyllelsen på ett negativt sätt. Förskolorna arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelsen. Förskolecheferna arbetar för att 
förskolepersonal ska få möjlighet till pedagogisk utvecklingstid. Det varierar mellan förskolorna 
vilka möjligheter som finns för detta. 

Grundskolans arbete med ökad måluppfyllelse: Skolan har inte nått målet som är 100% 
måluppfyllelse för eleverna. 

Andelen elever som har fullständiga avgångsbetyg i grundskolan

Läsår Hierneskolan Gunnarsbyskolan Totalt 

2011/2012 86,0 % 86,0 % 86,0 %

2012/2013 85,0 % 86,0 % 85,5 %

2013/2014 76,9 % 80,4 % 79,1 %

2014/2015 64,0 % 85,0 % 76,0 %

2015/2016 71,0 % 85,7 % 78,9%
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Måluppfyllelse avseende fullständiga betyg i åk 9 har ökat både vid Hierneskolan och 
Gunnarsbyskolan. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet

Läsår Hierneskolan Gunnarsbyskolan Totalt 

2011/2012 88,0 % 93,0 % 90,5 %

2012/2013 90,0 % 91,0 % 90,5 %

2013/2014 88,4 % 92,6 % 91,0 %

2014/2015 75,0 % 85,0 % 81,0 %

2015/2016 88,0 % 90,5 % 89,5 %

Antalet elever som är behöriga för gymnasiestudier har återigen ökat jämfört med föregående år 
men är fortfarande inte uppe på den nivå som kunde ses under åren 2012-2014.

Andelen elever med godkända betyg åk 6 och åk 9, läsåret 2015/2016

Ämne och årskurs Gunnarsbyskolan Gärdesskolan Hierneskolan

Svenska åk 9 95% - 97%

Matematik åk 9 95% - 91%

Engelska åk 9 95% - 94%

Svenska åk 6 100% 100% 88%

Matematik åk 6 95% 70% 88%

Engelska åk 6 93% 80% 100%

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

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

En faktor som naturligtvis påverkar elevernas måluppfyllelse är lärarnas behörighet och kompetens. 
Det blir allt svårare att rekrytera lärare med rätt kompetens, ett antal pensionsavgångar samt 
konkurrens från närliggande kommuner gör att Eda nu och framgent kommer att ha stora problem 
att skapa attraktivitet för att arbeta i kommunens skolor.

Måluppfyllelsen kring tillgången av digitala verktyg kan kortfattat beskrivas med att lärarna fortsatt 
har egna datorer som arbetsredskap. Det har skett väldigt mycket inom det digitala området sedan 
detta infördes. Lärarna använder sina datorer dagligen. Kommunens gemensamma IT-grupp har 
tagit fram en gemensam plan för utbildning och inköp av digitala verktyg. Planen stöder Office 365 
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för elever och personal och detta kommer underlätta arbetet via internet. Planerade inköp för 2016 
har tyvärr inte kunnat genomföras då den gemensamma upphandling för Värmland överklagats. 

Alla elever som behöver det har inte fått studiehandledning på sitt modersmål. Skolan har heller inte 
erbjudit undervisning i svenska som andraspråk i den omfattning som lagen kräver. Eda kommun 
har idag elever som önskar undervisning i sitt modersmål, men någon sådan har inte genomförts. 
Mängden språk innebär att det är få språkgrupper som blir fem elever, det elevantal i kommunen 
som utgör den gräns då man måste tillgodose önskemålet. Skolan borde erbjuda undervisning i 
norska och engelska. Det här arbetet behöver fortsätta. Idag erbjuds svenska som andraspråk fr o m 
åk 5, men gruppen elever växer, och eleverna befinner sig dessutom på väldigt olika nivåer i sin 
språkutveckling. Gunnarsbyskolan erbjuder nu modersmålsundervisning i arabiska. Lärare med 
behörighet har saknats inom flera områden under 2016 bl.a. svenska som andraspråk.

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

Utifrån tidigare redovisade nyckeltal så synliggörs att eleverna i åk 1-3 har problem att nå kraven i 
svenska, matte, SO och NO. När det gäller svenska så är det framför allt i åk 2 och 3 som en större 
andel av eleverna inte når kunskapskraven. Detta avspeglar sig också på resultaten av de nationella 
proven. Den förstärkning som gjorts på lågstadiet inför läsåret 2015/2016, och som fortsätter, 
behövs och kommer att ge positiv effekt på sikt.

När det gäller måluppfyllelsen i åk 6-8 så är den relativt god. I 70% av dessa nås en måluppfyllelse 
på 90% eller högre. 

Antalet åtgärdsprogram minskar fortsatt. Arbetet med extra anpassningar får till följd att inte lika 
många åtgärdsprogram behöver skrivas. 

90,5% av Gunnarsbyskolans avgångselever var behörig att gå vidare till gymnasieskolan, att 
jämföra med 85% förra läsåret. På Hierneskolan är denna siffra 88% jämfört med 75% året innan. 
En bit kvar till 100% men en väsentlig ökning från föregående år. Detta har möjliggjorts genom att 
kompetent personal jobbar för att eleverna ska få ett så gott stöd som möjligt och att tidigare 
rektorer skapat en organisation som är flexibel och lösningsorienterad med möjlighet till 
individuella lösningar som utgår ifrån elevernas behov. 

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

Målsättningen är naturligtvis 100% måluppfyllelse, även om man idag inte når denna siffra. Skolan 
har jobbat med olika lösningar för att ge varje enskild individ det specifika stöd denne behöver. I en 
del fall misslyckats man och i mångt och mycket beror detta på att skolan misslyckas med att få 
elev och vårdnadshavare att förstå vikten av, att alla tillsammans strävar åt samma håll.

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

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

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

Likabehandlingsarbetet är hela tiden i fokus vid alla enheter. Det finns likabehandlingsplaner och 
dessa utvärderas och förändras inför varje nytt läsår. Varje enhet har också någon form av 
likabehandlingsgrupp som ansvarar för arbetet. Tyvärr förekommer det kränkningar i Edas förskolor 
och skolor, under året har det rapporterats totalt 54 ärenden till bildningsutskottet.
Målen har delvis uppnåtts!

Årets ekonomiska resultat

Drift Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018
Intäkter -20 665 -29 211 -13 282  
Kostnader 214 143 225 129 206 226  
Nettokostnader 193 478 195 917 192 944 192 944
Avvikelse mot budget -2 439  
   
Verksamhetschef 44 424 44 950 49 207  
Gärdesskolan, Adolfsfors Skola 14 520 15 041 15 348  
Gunnarsbyskolan 48 287 48 475 41 576  
Förskola Åmotfors, Bysjön 16 754 17 208 17 444  
Hierneskolan 22 334 24 544 18 776  
Förskola Charlottenberg 17 532 17 799 20 578  
Gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI 15 675 13 433 14 475  
Förskola Koppom/Adolfsfors/Sk.mark 13 952 14 466 15 540  

Året har präglats av stor återhållsamhet och restriktivitet kring anställningar och inköp. 
Bland annat kan nämnas att prenumerationer sagts upp, verksamheten har avstått från deltagande i 
annonsering och det som köpts in har varit nödvändigt för att verksamheten ska fungera. När det 
gäller fortbildning har många av cheferna avstått från egen fortbildning och personals önskemål har 
inte tillgodosetts i någon större utsträckning. Man har också nyttjat egen personal för att fortbilda 
inom verksamheterna. Tillsättning av vikariat/vakanser har i några fall begränsats och personal har 
oftare gått in för varandra vid kortare frånvaro för att minska personalkostnadsdelen.

Verksamhetschefen redovisar ett underskott med 526 tkr. Skolskjutskostnaderna i grundskolan 
har ökat främst med anledning av att det har satts in separata fordon för två olika elever samt att en 
linje utökats eftersom den kör särskoleelever från hela kommunen till Gunnarsbyskolan. Detta fanns 
inte fanns med i planeringen inför 2016. Simundervisningen som också finns med i 
skolskjutsbudgeten har kostat mer än budgeterat under året. Totalt kostade grundskolans 
skolskjutsar ca 900 tkr mer än budgeterat.

Personalkostnaderna för skolledarna har blivit högre än budgeterat främst handlar det om övertid 
som betalas ut i pengar. Flera långtidssjukskrivna på hel- och deltid är en annan icke budgeterad 
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kostnad. En annan tillkommande personalkostnad är den egna finansieringsdelen i projektet 
”Värmlands framtid” där kommunen står för projektledarens tid samt studie- och yrkesvägledarens 
tid. Kommunen ska medfinansiera med lika mycket som ges från EU, dvs 100 % tjänst, vilket 
uteslutande belastar bildning. 

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på 1 235 tkr. Förskoleverksamheten i Åmotfors, 
Familjecentralen, Droppen och familjedaghem redovisar ett underskott med ca 450 tkr. Till största 
delen beror detta underskott på en utökning av Droppen. Personalen har ökats med 3 personer och 
lokalerna har utökats vilket medförde ökade hyreskostnader. Städ och förbrukningsmaterial har varit 
dyrare under året än budgeterat och sjuklönekostnader har förekommit som också påverkat 
resultatet negativt. 

Förskoleverksamheten i Charlottenberg redovisar ett underskott på ca 270 tkr. Den största 
anledningen till detta resultat är ökade personalkostnader, i form av resurser och elevassistent 
tjänster som inte finns med i budget och för vikarie vid sjukdom, planering och annan frånvaro. Inte 
heller finns storstädning med i budgeten vilket också påverkar resultatet. Kostnaden för städmaterial 
och förbrukningsmaterial i form av hygienmaterial och andra pappersvaror är väsentligt dyrare än 
budgeterat. Avgifter för inspektioner av miljö och hälsa har tillkommit. Att underskottet inte blivit 
större beror på lägre lönekostnader på grund av att förskollärartjänster är tillsatta med obehöriga. 
Antal obehöriga förskollärare omfattar vid årets slut 8 tjänster. Statsbidrag för mindre barngrupper 
och integrationsmedel påverkar också resultatet positivt.

Förskoleverksamheten i Adolfsfors, Koppom och Gunnerud redovisar ett underskott på ca 500 tkr. 
Utökning/utbyggnad med en ny lokal samt 100% personal samt långtidssjukskriven personal på 
Kohagen. Även på andra förskolor inom området har utökning skett för att kunna ta emot fler barn. 
Höga sjukskrivningstal är en annan orsak till underskottet. Som på övriga förskolor i kommunen 
räcker inte budgeten till för inköp av förbrukningsmaterial. 

Grundskolan inklusive förskoleklassen, fritidshemmen och grundsärskolan redovisar ett 
underskott på ca 2 900 tkr. Gärdesskolan och Adolfsfors redovisar ett totalt underskott med ca 500 
tkr. En positiv avvikelse är att Gärdesskolan fått ytterligare fler elever inför läsårets start i augusti 
2016. Gärdesskolan har nu drygt 120 elever, att jämföra med drygt 100 elever i juni 2016. 
Gärdesskolan är en skola med relativt stor inflyttning. 

Fritidshemmet har utökat med två avdelningar. Tack vare fritidshemssatsning har, glädjande nog, en 
förstärka på fritids kunnat gjorts. Många av de nyanlända eleverna har lång tid på fritids då deras 
vårdnadshavare går på SFI på heltid vilket ställer högre krav på fritidspersonalen vars uppgift är att 
se och anpassa verksamheten till alla barn. Under sommarmånaderna har fritids på Gärdesskolan 
haft öppet hela tiden och då erbjudit hela kommunen omsorg på fritids. Detta har medfört extra 
utökade kostnader för personal, extra städ, slitage och mat.

Gärdesskolan har stora behov inom grundskolan. Stor andel nyanlända, stor andel med annat 
modersmål än svenska samt många elever med funktionsnedsättning. Skolan har äskat om medel för 
lågstadiesatsning för att kunna möta de behov som nämnts ovan på ett bättre sätt. Trots ovanstående 
satsningar slutar Gärdesskolans resultat på ett överskott. 

Skolan och fritids i Adolfsfors uppvisar negativt resultat vilket till en del kan förklaras med 
felbudgetering av personal kost och städ samt personal som köps in av Hierneskolan slöjd och 
musik. Förskoleklassen är en liten grupp på 8 elever men med stora behov i nuläget. Gruppen är 
förstärkt med en pedagogisk resurs både i förskoleklass samt på fritids. Under höstterminen har 
rektor även förstärkt med en pedagogisk resurs i åk1 där en elev har stort stödbehov. Adolfsskola 
har tagit del av lågstadiesatsning vilket täcker en halvtids tjänst. 
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Gunnarsbyskolan redovisar ett underskott med ca 200 tkr. Gunnarsbyskolan har nu 433 elever, att 
jämföra med 409 i juni 2015. Behoven är stora inom grundskolan. Tack vare statsbidrag för 
lågstadiesatsning så har vi förstärkt personaltätheten på lågstadiet med 1,6 resurslärare samt utökat 
med en tredje grupp i åk 1. Inom grundsärskolan minskade antalet elever under våren men ökar nu 
och ytterligare personal har anställts inom verksamheten. Musikskolan har haft ett vikande 
elevunderlag och detta gör att vi har en negativ avvikelse när det gäller intäkter jämfört med budget. 
Bidrag från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder samt sänkning av avgiften har sökts och 
beviljats Eda kommun. 

Hierneskolan redovisar ett underskott med ca 2 200 tkr. Skolan har inte kunnat inte erbjuda elever 
särskilt stöd i den omfattning de har rätt till, elever med annat modersmål erbjuds ej 
studiehandledning på modersmålet. Modersmålsundervisning erbjuds inte till alla elever som vill ha 
det. Lärare i svenska som andraspråk har under våren saknats på Hierneskolan. Inför höstterminen 
finns en lärare i SvA. 

Kostnaden för en intendent , verksamheten kring "Kvarnforsplan" och en utökning av 
förskoleklassen är bidragande faktorer till underskottet tillsammans med elever i behov av särskilt 
stöd samt kostnader för sjukskrivningar och vikarier.

Gymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och SFI redovisar ett överskott med ca 2 
200 tkr. De ekonomiska neddragningarna inom personalkostnadsdelen i och med översynen av 
gymnasieskolans organisation har naturligtvis gett goda ekonomiska effekter. Även restriktivitet på 
inköp har fått effekt. Personalen används på flera ställen inom skolan. Arbetslagen har slagits ihop 
för att vara effektivare. Skolan behöver utveckla arbetet med stöd till elever med behov. 

Gymnasiesärskolan lades ner vid vårterminens slut och beslut fattades om en nedläggning av RL 
och HT. Personalanpassningar har gjorts i samband med detta. Kostnaderna för vuxenutbildning och 
SFI ökar däremot. I och med en stora tillströmningen av ensamkommande barn under årets har 
introduktionsprogrammens språkintroduktion ökat och krävt ökade resurser. 

Faktorer som påverkat resultatet i positiv riktning kan följande nämnas restriktivitet med inköp och 
läromedel, intäkter från sökta och beviljade statsbidrag. En kostnadseffektiv utbildning inom 
vuxenutbildningen och ekonomiskt fördelaktiga inköp av externa utbildare är andra exempel.

Framtiden 

Förskoleverksamheten
Förskolan är en skolform och lyder under skollagen det innebär att det ställs större krav på 
förskolan när det gäller barns utveckling och lärande än tidigare. Det innebar mer för- och 
efterarbete, kartläggning, analys och pedagogisk dokumentation. Personal behöver både tid och 
verktyg för att klara det nya uppdraget. Samtidigt som förskolan även har ett fostran - och 
omsorgsuppdrag. Idag finns inte förutsättningar till att klara uppdraget, det förändrade förstärkta 
uppdraget har inte följts av mer tid för att klara detta. På en avdelning arbetar tre personal med en 
barngrupp, det är endast en del av dagen som samtliga är på plats, och som gör att det är svårt att få 
ut planeringstid enskilt och tillsammans med arbetslaget. 

Vi står inför stora utmaningar såsom att rekrytera förskollärare, men även att ge förskollärarna vi 
har anställda godare förutsättningar till att att klara uppdraget. Detta påverkar förskolans kvalitet.  
Idag är det stor brist på vikarier i stort och som orsakar stress. När en kollega är sjuk eller ledig så 
ställer detta till problem både för att det tar lång tid för att försöka få tag i någon eller för att man 
går en person kort. Förskolan som idag är en skolform ska arbeta med undervisning och 
systematiskt med kvalitetsarbete. Uppföljning, utvärdering och utveckling kräver dokumentation 
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och för förskollärare som har ett större och tydligare ansvar enligt läroplan behöver ha regelbunden 
tid för både planering, analys och reflektion. Tiden finns inte alltid för detta och att sätta in vikarier 
kostar, det kan även kan vara svårt att få tag i. För att föra förskolan vidare för att uppfylla statens 
intentioner skulle både regelbunden planeringstid (dokumentation och verktyg för detta), verktyg 
(IT satsning) och fortbildning behövas. Förskolan som enligt forskning lägger grunden för barns 
livslånga lärande behöver bättre förutsättningar! Här behöver vi både för anställda i förskolan och 
för de allra yngsta i samhället, våra barn, fråga oss hur viktig är förskolan? Hur viktig är barnens 
arbetsmiljö? Vi har ju idag mer kunskap om vad t ex gifter som plast och annat material kan avge.

Modersmålsstöd som barn har rätt till är en annan utmaning och en brist som skolinspektionen 
påtalade. Vi får allt fler barn med utländsk härkomst och annat modersmål i kommunen och i SKL 8 
Kap :10 ”Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” För att uppfylla det kommer det krävas 
både kompetens och resurser. Förskolans personal har ett komplext uppdrag med många olika 
ansvarsuppgifter och dessa finns oavsett om förskolan innehåller en respektive tre avdelningar, 
förskolan ska vara likvärdig. 

Vissa förskolor har idag en hög sjukfrånvaro och det är svårt att komma tillrätta med då alla 
påverkar varandra, en kollega som är frånvarande medverkar till sin kollegas mående osv. Både det 
förstärkta uppdraget och att barn i behov finns gör att arbetsmiljön påverkas. Att barngrupperna 
behöver sänkas är en del i detta. Att specialpedagog behöver ökas är en annan. Antalet barn i behov 
av särskilt stöd inom förskolan ökar. Förskollärare skulle behöva planeringstid för att planera en 
undervisning som är individanpassad. Förslagsvis 35 t i barngrupp och 5t/v utan.

Under läsåret 15/16 har det varit kö till förskolan, detta fortsätter även in i 2017 och innebär ett 
tryck som förskolans samtliga anställda känner av. Att både vara en skolform som ska ge service till 
kommuninvånare samtidigt som vi ska ha fokus på barns utveckling och lärandeprocesser är 
komplext. För tillfället planeras för att öppna en tillfällig avdelning på Brobacken. Byggnation av 
en ny förskola i Charlottenberg har inletts och i väntan på den används moduler. En utbyggnad av 
förskolan i Koppom är också på gång. I Åmotfors kan det behövas ytterligare en förskola med tre 
avdelningar inkl. Nyckelpigan och avdelningen Grodan samt de platser som finns hos 
dagbarnvårdaren. 

Ny nationell strategi för it-Förskolorna behöver hålla sig väl framme när det gäller den digitala 
tekniken och dess möjligheter. Är förskolorna välutrustade kan de använda det som ett pedagogiskt 
verktyg och det ger möjligheter när det gäller modersmålsstöd mm.

LSS ska idag verkställas inom bildning. Hur vi inom bildning kan ge framtida strategier för 
ungdomar som finns inom korttidstillsyn är en stor utmaning och behöver ses över. Det handlar inte 
enbart om att verkställa på kort sikt, det handlar om att kunna bygga upp en verksamhet långsiktigt. 

Det är viktigt att alla ser vilken resurs och betydelsen förskolan har för barnen/elevernas 
måluppfyllelse. Att man tänker i ett perspektiv 1 år och uppåt och inte tar beslut som om barnen 
började sin utveckling och sitt lärande vid 6 års ålder. De flesta barnen går i förskolan from 3 års 
ålder och forskning visar på att de har förmåga till att lära och föra komplicerade och avancerade 
samtal redan i den äldre förskoleåldern. Därför är det slöseri med resurser om vi inte tillvaratar 
barnen lust, intresse och kompetens redan vid tidiga år.

Sammantaget är förskolan i utveckling och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem på väg att 
avvecklas. Det måste ändå finnas en plan om hur man försöker tillgodose familjer önskemål när det 
gäller barnomsorgsform.
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Grundskolan inklusive förskoleklass, särskola och fritidshem: Rekrytering av behöriga lärare är 
en stor utmaning nu och i framtiden. Få sökande till utlysta lärartjänster. Det är stor brist på 
fritidspedagoger. Bristen på behörig personal märks mer än tidigare genom en ökad konkurrens med 
närliggande kommuner där högre löner ibland erbjuds. 

Grundskolans utvecklingsplan innebär ett antal åtaganden som behöver följas upp och försäkra oss 
om att de realiseras. För närvarande är fokus språkutvecklande arbetssätt, utveckling av 
undervisningen samt ledarskap. Under vårterminen 2017 kommer en del av lärarnas kompetens-
utvecklingstid att ägnas åt att utveckla användandet av Office365 som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen.

Gärdesskolan växer vilket är positivt. Läsåret 2017/2018 kommer verksamheten inte att få plats i 
befintliga lokaler. Då SFI och bra boendemöjligheter finns på orten kan man anta att tillströmningen 
av elever kommer öka. Då många elever kommer från olika kulturell bakgrund behöver skolan rusta 
sig för att på bästa sätt ta emot och integrera dessa elever. Detta arbete pågår redan nu på skolan och 
är en av dess viktigaste utvecklingsfrågorna kommande år.

På Adolfsfors skola ser elevunderlaget ut att vara i stort konstant över tid. En liten skolenhet ställer 
höga krav på flexibilitet samtidigt som det inte går att komma ifrån att viss personalresurs behövs 
för att möta upp elevernas garanterade undervisningstid. 

Den största utmaningen framöver blir att anpassa Gunnarsbyskolans organisation till en minskad 
budgetram utan att bryta mot de lagar och förordningar som styr verksamheten. Nuvarande 
organisation ger ett bra stöd till våra elever vilket avspeglar sig i resultaten. En minskad 
personalstyrka riskerar få negativa konsekvenser för elevernas trygghet i skolan samt både elevers 
och lärares arbetsmiljö. Personalens arbetsbelastning riskerar att öka och därmed risken för ohälsa 
och sjukskrivningar. Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring hur organisationen på skolan 
kommer att se ut de närmaste åren. Stora årskullar på väg in 2017 och 2018, och lokalfrågan är i 
fokus även här.

Vi behöver framåt säkerställa att alla elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning, samt studiehandledning på modersmålet får det. När det gäller elever med 
rätt till svenska som andraspråk så får inte elever i åk f-4 det i tillräcklig utsträckning. 

Det finns elever i behov av särskilt stöd, beroende på medicinska orsaker. Om de medicinska 
behoven inte tillgodoses blir elevens undervisning inte möjlig att genomföra. Vi ser en ökning av 
svårhanterlig diabetes som kräver en extra vuxen per elev.

Omställningsåret 2017 med planerande av neddragning av tjänster på Hierneskolan kommer bli 
kännbar. Organisationen kan inte alltid fullt ut anpassas efter elevantal då eleverna ska ha sin 
garanterade undervisningstid av behöriga lärare i varje ämne i varje årskurs. Inför vårterminen är 
åtgärder vidtagna för att på sikt reducera underskott. 

Gymnasiet inklusive vuxenutbildningen samt SFI. Det som är aktuellt för gymnasiet är 
politikens beslut om gymnasieskolans framtid (de nationella programmen), vilket har stor betydelse 
för hur verksamheten ska planera organisationen i framöver. 

Organisationen kring IMSPR är under minskande då eleverna avvecklas från utbildningen. Hur 
denna organisation skall se ut framöver behöver diskuteras.

Efterfrågan på vuxenutbildning avseende alla former ökar kraftigt igen. En utbyggnad av 
vuxenutbildningen ytterligare är önskvärt. Där utbyggnad av vår lärplattform bör ses över 
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tillsammans med IT-avdelningen, samt behov av läsplattor/datorer för vuxenutbildningen är 
ytterligare en punkt som är viktigt för att det ska bli en bra undervisning. Skolan behöver också en 
lärstudio för vuxna.

En viktig del är också att få utvecklingsarbetet att fungera enligt planen under hela året samt att 
utveckla skolinspektionens punkter.

Musikskolan. En satsning på att erbjuda fler elever möjlighet att delta i musikskolans undervisning 
fortsätter även detta år. Projekt med att införa dans har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från 
Kulturrådet. 

Verksamhetschefen. Lärares och förskolechefers/rektorers arbetssituation är en osäkerhetsfaktor 
inför framtiden. Stor oro finns för en ökad ohälsa bland både lärare och förskolechefer/rektorer. 
Antalet förskolechefer i kommunen är detsamma men under året har verksamheten utökats på/med 
flera förskolor. Inom rektorsgruppen finns flera vakanser. Samtliga arbetsmiljöundersökningar ger 
tydliga signaler om att man upplever stress, både genom att tiden inte räcker till för antalet 
arbetsuppgifter, samt att elever i behov finns och som ger en känsla av otillräcklighet.

Investeringsredovisning

Under året har ett antal clever boards köpts in till skolorna. Därutöver har en del inventarier i såväl 
grundskola som förskola bytts ut. En upprustning av träslöjdslokalen vid Gärdesskolan har 
påbörjats och slutförs under inledningen av 2017. Några planerade inköp för utemiljön har inte 
kunnat verkställas.
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Vård och Stöd

Årets verksamhet

Bokslutsrapport för 2016 har upprättats i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eda 
kommun. Som grund ligger områdeschefernas bokslutsrapporter och överläggningar i 
verksamhetens ledningsgrupp. Uppföljning har skett regelbundet under året och har varit en 
återkommande punkt på vårdutskottets föredragningslista och i verksamhetens ledningsgrupp.

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

 Individ och familjeomsorg - försörjningsstöd, stöd till barn och unga samt vuxna 
missbrukare, boendestöd, öppenvårdsmottagning och familjerätt.

 Myndighetsenhet - fattar beslut om insatser enligt styrande lagar som SoL, LVU, LVM och 
LSS.

 Vård och omsorg - särskilt boende, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, korttidsvård, 
rehabilitering och bostadsanpassning.

 LSS/socialpsykiatri - gruppbostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare, 
kontaktpersoner, korttidsvistelse, elevhem i annan kommun och boendestöd.

Verksamheten styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen SoL, hälso- och sjukvårdslagen 
HSL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, lagen om vård av unga LVU och 
lagen om vård av vuxna missbrukare LVM. Verksamheten ska enligt socialtjänstlagen tillförsäkra 
enskilda individer skäliga levnadsförhållanden, goda levnadsvillkor för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar enligt LSS, god och säker hälso- och sjukvård genom att förebygga eller 
lösa behov utifrån sociala problem, funktionsnedsättningar, åldrande eller sjukdom.

Sammanfattning
Bokslutsrapporten för Vård och stöd visar ett underskott med 3 472 tkr. Underskottets största poster 
fanns inom hemtjänst och LSS-verksamhet.

Personalkostnader överstigande budget för att säkerställa en god och säker verksamhet samt för att 
kunna verkställa ökade insatser, sjuklöner till anställda hos privata utförare av personlig assistans 
inom LSS och elevhemskostnader. 

Betalningsansvar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade som ej kunde få korttidsplats eller 
hemtjänst beroende på resursbrist avseende personal eller plats. 

Höga kostnader för övertidsersättning på grund av svårigheter att rekrytera personal främst inom 
äldreomsorgen. 

Underskotten vägdes till del upp av ett överskott inom IFO/Myndighetsenheten avseende att ett 
extra anslag för att täcka personalkostnader som behövdes för ensamkommande barn endast 
utnyttjades marginellt beroende på svårigheter att nyrekrytera. Sjukfrånvaron låg kvar på en hög 
nivå och åtgärder för att motverka detta gjordes tillsammans med personalavdelningen och Previa.

Centralt
Arbetet med att få kontroll på ekonomiskt utfall och andra parametrar inom internkontroll fortsatte. 
Samtlig personal inom äldreomsorg och LSS-verksamhet fick utbildning i social dokumentation. 

All social dokumentation sker nu digitalt inom verksamheterna. En palliativutbildning genomfördes 
under hösten för hemtjänstpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och för kommunens palliativa 
ombud. Personal inom Individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten fick utbildning i 
bemötande av hot och våld. Vidare skapades/reviderades flera riktlinjer och rutiner för 
verksamheten. 
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Fokus har legat på följande förbättringsområden:

 lägre sjukfrånvaro och högre frisknärvaro
 säkra kompetensförsörjning inom flera områden
 öka kontinuiteten hos hemtjänsttagarna

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten
Verksamheten hade i vissa delar en mycket ansträngd situation. Huvuddelen av socialsekreterarna, 
1:e socialsekreterare och områdeschef slutade med början under hösten 2015 och under våren 2016. 

Detta påverkade möjligheterna att i alla delar fullfölja uppdraget. Utifrån dessa förutsättningar 
fungerade verksamheten på ett tillfredsställande sätt genom ett gott och lojalt arbete av externa 
konsulter, nyrekryteringar och av de medarbetare som inte valde att sluta. Biståndshandläggare SoL 
och LSS samt Öppenvårdsteamet hade en bättre personalkontinuitet och fullföljde då också mer 
naturligt uppdragen.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes, medborgarna fick en god behovsrelaterad 
service.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt st 126 100 -

Antal nybesök till försörjningsstöd st 120 170 -

Antal anmälningar barn &unga st 172 225 -

Antal utredningar barn &unga (inom 4 månader) st 76 (59) 75 (75) -

Antal barn i familjehem st 16 20 -

Antal barn i institutionsvård, HVB st 4 3 -

Antal personer med aktiva insatser av 
öppenvårdsteamet, genomsnitt

st 44 60 -

Hemtjänsten: Under året förstärktes bemanningen för att kunna verkställa insatserna och 
upprätthålla en god arbetsmiljö. Det stora vård- och omvårdnadsbehovet berodde på att fler 
vårdtagare hade behov av utökade hemtjänstinsatser och flera nya vårdtagare beviljades omfattande 
insatser. Inom en hemtjänstgrupp fortsatte problemlösande utveckling bland annat med 
handledning. Syftet var att komma tillrätta med problemen med uppfattning av roller, uppdraget och 
en undermålig arbetsmiljö. Planerarna för hemtjänsten flyttade ut till respektive hemtjänstområde. 
Detta ledde till ett bättre samarbete mellan personal och planerare och resulterade i att arbetet 
effektiviserades. Det planerades även för mindre hemtjänstgrupper för att få en bättre kontinuitet 
hos vårdtagarna. Arbetet med tydliggörande av rutiner, kommunikation, se över avvikelser och vad 
de beror på fortsatte.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes, medborgarna fick en god behovsrelaterad vård.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017
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Hemtjänst

Antal vårdtagare, genomsnitt/mån* st 202 205 -

SoL insatser beviljade genomsnitt/mån tim - -

SoL + HSL insatser utförda genomsnitt/mån** tim 9 974 - -

Antal helt nöjda brukare inom hemtjänst % 90 90 90

Korttidsvård Åmotfors

Beläggning antal platser, genomsnitt % 90 90 93

Antal dygn med betalningsansvar till LIV st 69 5 5

* = Ingår vårdtagare som får delegerad hemsjukvård
**= Ingår vårdtagartid, restid, kringtid, larmtid, avvikande besök m.m. samt delegerad hemsjukvård (kan ej separeras i 
nuläget)

Särskilt boende finns i de tre tätorterna. Under året ansökte 39 personer om plats. Alla utom 2 
beslut kunde verkställas inom tre månader. Orsaken till att besluten inte verkställdes är att dessa 
sökt namnspecifikt boende där det inte fanns någon ledig lägenhet. De som ansökte om boende och 
hade omedelbart behov fick plats på något av kommunens korttidsboende under väntetiden.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes. Genomförda boendeförbättringar var 
förmodligen underrapporterade.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Antal helt nöjda brukare inom

Särskilt boende % 77 90 90

Gruppboende LSS % 85 85 90

Antal genomförda förbättrande 
boendeåtgärder inom

Särskilt boende st 3 20 Indikat. bort

Gruppboende LSS st 2 20 Indikat. bort

Antal ej verkställda beslut inom 3 mån

Särskilt boende st 2 0 0

Parboende 0 0 0

Gruppboende LSS st 0 0 0
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Korttidsvården: Beläggningen för samtliga korttidsplatser var hög främst under första halvåret. 
Det medförde 69 dygn med betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara patienter som fick 
stanna längre än nödvändigt på sjukhus. Det svåra rekryteringsläget av hemtjänstpersonal innebar 
att personer som var klara för hemgång från korttidsplats fick stanna kvar då resurser saknades. För 
att försöka undvika betalningsansvar öppnades innan sommaren 3 korttidsplatser med inriktning 
demens på Gunnarsbygården i Charlottenberg. För indikatorer/mål korttidsvård se rubrik 
”Hemtjänst”.

Rehabilitering/Sjuksköterskeenheten/Bostadsanpassning och hjälpmedel: Planen att öka 
samarbetet med LiV gällande uppsökande verksamhet inom demensområdet kunde inte genomföras 
då demensskötersketjänsten fortfarande var vakant. På grund av rekryteringssvårigheter fanns det 
vakanta tjänster vid långtidsfrånvaro för sjukgymnast och arbetsterapeut. Arbetsbelastningen ökade 
för de som var i tjänst och en nedprioritering tvingades att ske av till exempel insatser inom LSS 
och socialpsykiatrin. 

Mål: Bedömningen är att del av målen uppfylldes och ska bibehållas/förbättras. Personalens 
följsamhet avseende hygienrutiner måste förbättras genom mer fortbildning. Inom området 
läkemedelshantering ses en ökning av antalet avvikelser. Åtgärd för att minska detta är införandet 
av digitala signeringslistor under år 2017.

 Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Seniorträning, genomsnitt/månad st 17 20 20

HSL insatser beviljade, genomsnitt tim Ej mätning Ej mätning -

Hygienmätning personal följsamhet på

- särskilt boende och korttidsboende % 89 100 100

- hemtjänst % 89 100 100

- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS % 92 100 100

Avvikelse brister i läkemedelshantering ska ej 
överstiga mål 

- särskilt boende st 54 20 20

- hemtjänst st 118 20 20

- korttidsvård st 17 20 20

- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS st 2 10 10

- inom socialpsykiatrin st 3 10 10

Avvikelse på  brister i hantering hjälpmedel st 15 5 5

LSS-verksamheten: Inom verksamheten fortsatte ett omfattande arbete med utveckling av 
professionellt bemötande och att arbeta med genomförandeplaner enligt aktuell lagstiftning. 
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Stödpedagoger som ska handleda personalen i det pedagogiska arbetet anställdes på vakanta tjänster 
som konverterades om. Utvecklingsarbetet på Måsen hade ett gott utfall och är nu en arbetsplats där 
medarbetarna trivs och skapar en bra boendemiljö för brukarna. Personalen på boendet Vargen fick 
MI-utbildning (motiverande samtal).

För indikatorer/mål gruppboende se rubrik ”Särskilt boende”.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Antal brukare med genomförandeplan inom LSS % 100 100 100

Antal brukare i daglig verksamhet st 30 30 -

Antal upprättade SIP inom socialpsykiatri st 6 10 -

Socialpsykiatrin: Metoden Vård och Stödsamordning fortsatte att implementeras i verksamheten. 

Mål: Bedömningen är att målen uppfylldes.

Upplevelser:

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Träffpunkten, antal deltagare genomsnitt/månad st 98 90 90

Alla genomförandeplaner inom LSS, skall 
beskriva behov av aktivitet på fritiden

st 20 22 23

Antal genomsnitt egna aktiviteter/vecka/brukare 
inom LSS

st 1-2* 1 1

*= Genomsnitt för 8 brukare

Mål: Bedömningen är att målen uppfylldes.

Medarbetarrelaterade mål:

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Mål 2016 Plan 2017

Sjukfrånvaro % 8 6 6

- varav korttidsfrånvaro (minst 3 tillfällen/6 mån) 
antal medarbetare

st 10 10

- varav långtidsfrånvaro(> 180 dagar) antal 
medarbetare

st 7 -

Frisknärvaro (ingen sjukfrånvaro 6 mån) % 63 65

Antal rapporterade tillbud/arbetsskador st 160/11 40/0 60/0

*= Uppgift från Previa
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Mål: Bedömningen är att målen inte uppfylldes. För en del medarbetare var det en ansträngd 
arbetssituation på grund av vikariebrist som genererade arbetsmiljöproblem, stress och övertid. 
Högt antal tillbudsrapporter, största delen berodde på upplevd stress hos medarbetare avseende fel i 
planeringen av hemtjänstbesök. Åtgärder genomfördes och ytterligare översyn av planeringen 
fortsätter.

Årets ekonomiska resultat

Drift Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018
Intäkter -24 022 -32 035 -22 143  
Kostnader 200 888 212 373 206 416  
Nettokostnader 176 866 180 338 184 273 184 273
Avvikelse mot budget -3 472  
   
Verksamhetschef 13 489 13 597 16 749  
Hemtjänst och säbo Koppom 20 903 22 054 21 034  
Hemtjänst och säbo Åmotfors* 19 698 21 852 9 386  
Säbo Åmotfors - - 13 011  
Hemtjänst och säbo Charlottenberg* 20 194 20 086 13 937  
Säbo Charlottenberg - - 7 849  
Korttidsvård, rehab, ssk, nattpatrull 26 757 27 216 25 097  
Demensenheten Charlottenberg 13 719 13 369 13 229  
IFO/LSS och socialpsykiatri 58 773 59 031 63 981  
Bemanning & administration 3 333 3 132 0  
* Tom 2016 ingick säbo Åmotfors resp Charlottenberg i Hemtjänst o Säbo respektive ort

Centralt: Det systematiska arbetet gällande sammanställning och analys av avvikelser, klagomål 
och synpunkter samt brister och fel fortsatte för att höja kvaliteten. Svårigheter att rekrytera 
områdeschefer ledde till att konsulter anlitades på två tjänster vilket medförde ett underskott i 
förhållande till personalbudget. Minskade resor till dagrehabiliteringen i Åmotfors (bedrivs mer 
hemrehabilitering) medförde ett överskott i förhållande till budget för dagvårdsresor med taxi.

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten: Gemensam verksamhet gav ett överskott, 
vilket berodde på många vakanser samt ett extra anslag för att täcka personalkostnader som 
behövdes för ensamkommande barn utnyttjades inte fullt ut beroende på svårigheter att nyrekrytera. 
Konsulter var helt nödvändigt att anlita för att kunna fullgöra uppdraget, främst inom området barn 
och unga.

Inom öppenvården var en tjänst vakant under perioden april-november, detta medförde ett 
överskott.

Placeringskostnader för barn och unga följde budget. Vissa minskningar skedde, men å andra sidan 
tillkom placeringar. Placeringskostnader för vuxna låg något över budget. De största kostnaderna 
avsåg personer med psykiska funktionshinder, varav flera var utan bostad eller med stora 
bostadsbekymmer.

Försörjningsstödet låg under början av året över budget för månaderna februari-juni. För juli och 
augusti låg månadsförbrukningen under budget. Årets sista månader blev förbrukningen åter något 
högre, men kompenserades av ett stort belopp som återbetalades.

Hemtjänsten inkl. nattpatrullen: Hemtjänsten och nattpatrullen hade och har många ärenden med 
omfattande behov och bemanningen förstärktes för att kunna utföra beviljade insatser vilket 
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medförde ett underskott. 

Vikarier för baspersonal var svårt att rekrytera i den omfattning som behövdes. Både ”utköp” av 
semesterveckor och övertidsarbete var nödvändigt för att genomföra verksamheten framförallt 
under sommaren. 

Särskilt boende: Vårdtyngden var hög på vissa boenden. Periodvis var det nödvändigt att förstärka 
personalbemanningen för att trygga en god och säker vård.

Korttidsvården: Det svåra rekryteringsläget innebar att personer fick stanna kvar på korttidsvården 
då personalresurser saknades i hemtjänsten. Detta samt den höga beläggningsgraden på 
korttidsplatser medförde till den sista december 69 dygn med betalningsansvar till landstinget för 
utskrivningsklara patienter som fått stanna längre än nödvändigt på sjukhus. Det höga antalet dagar 
med betalningsansvar påverkade budgeten negativt liksom de ökade kostnaderna för medicinska 
förbrukningsmaterial.

Rehabilitering/sjuksköterskeenheten/bostadsanpassning och hjälpmedel: Bonussystem för 
vikarierande sjuksköterskor under sommaren bidrog till att sjuksköterskorna fick semester, i stort 
sett efter plan. Vakanta tjänster fanns då det var svårt att rekrytera vikarier för sjukgymnast och 
arbetsterapeut som var långtidslediga. Nya enhetliga riktlinjer för hjälpmedel och avgifter infördes 
för Värmlands län.

LSS-verksamheten: Utbildning och handledning för metodutveckling till exempel i tydliggörande 
pedagogik avslutades. Beslut om elevhem och korttidsvistelse verkställdes och påverkade ekonomin 
negativt. Sjuklönekostnaderna för personal anställda av privata utförare av personlig assistans ökade 
vilket också påverkade budgeten negativt.

Socialpsykiatrin: I stort sett ingen personalomsättning eller sjukfrånvaro. Frisktalen är höga.

Framtiden

Arbetet med utveckling inom verksamhetsområdet behöver fortsätta systematiskt på följande 
områden:

 Följa verksamheten ur olika perspektiv, kvalitet, produktion och ekonomiskt, samt analysera 
och ra slutsatser som leder till utveckling.

 Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för att stödja 
verksamhetens processer.

 Planera för och införa IBIC (individens behov i centrum). IBIC  bidrar till en likvärdig 
hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning.

 Utveckla samarbetet ytterligare mellan socialtjänsten, skolan och landstinget för att kunna 
förebygga och ge tidiga insatser till barn och unga då behov finns.

 Ny organisation inom Vård och stöd införs under år 2017 och en personalpool för 
hemtjänsten kommer att ingå. Mindre administrativa uppdrag till medarbetarna främst 
gällande korttidsrekrytering ger mer tid till kärnverksamheten. Utökat antal områdeschefer 
inom äldreomsorgen. Effekten förväntas bli mer tid för medarbetarna och för 
verksamhetsutveckling.

 Ökad bemanning inom äldreomsorgen som finansieras med riktat statsbidrag och en utökad 
budgetram.

 Se över nyckelfri hantering i hemtjänsten för att säkerställa och effektivisera verksamheten. 
Beslut om införandet bör ske under år 2017.

 För att klara framtidens kompetenskrav är det nödvändigt att finna former för att stödja 
befintlig personal med kortare och längre utbildningssatsningar. Dels p.g.a. svårigheter med 
att rekrytera personer med specialistutbildningar och dels för att behålla utbildad personal.

 Under år 2017 införs digitala signeringslistor och förväntas därmed minimera 
läkemedelsavvikelserna.
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 Slutföra utredningen om den framtida demensverksamheten.

 Slutföra utredningen om framtida behov av boenden. 

 Planera för en långsiktighet och stabilitet inom myndighetsenheten.

 Planera för utökad samverkan med övriga kommuners socialtjänst, främst med dem i stra 
Värmland.

Investeringsredovisning

Inom Vård och stöd har investeringsmedel använts till verksamhetssystemet Procapita + med tillhö-
rande utbildning i digital dokumentation. En vikariehanteringsmodul har köpts in och viss utbild-
ning har skett. I övrigt har verksamheten gjort inköp av inventarier enligt upprättad plan. Ett akut 
utbytesbehov av dekontaminatorer till ett äldreboende gjorde att kostnaderna översteg budget för in-
vestering i inventarier. 
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Samhällsbyggnad

Årets verksamhet 

I samhällsbyggnad ingår Plan- och fastighetssektion, Miljösektion, Gatusektion, Kostsektion, 
Arbetsmarknad/Integration och Räddningstjänst. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, 
samordning och utveckling av verksamheten. 

Verksamhetschef
Behovet av boende till ensamkommande flyktingbarn blev akut vid årets början och ett arbete 
startades med att försöka anordna boende i extern och intern regi där Noresund blev en lösning i 
kommunal regi. Förutom boendet vid Noresund så tillskapades det i kommunen ytterligare fjorton 
platser i privat regi.

Planarbete pågår med att binda ihop Morast Nord och Charlottenbergs Shoppingcenter med en ny 
lokalgata innehållande en bro över Vrångsälven samt möjlighet till en viss utökning av byggrätter. 
Trafikverket och Region Värmland är en avgörande part i det ovan beskrivna planarbetet och för 
tillfället medges inte en utökning av byggrätter utan att trafikförbättrande åtgärder görs längs 
sträckan Charlottenberg-Riksgränsen.

En brand utbröt under sommaren vid några maskiner som var placerade vid vattentornet i Koppom 
så att skador uppkom på vattentornet, men vårt vatten tog ingen skada vid branden.

Reviderad projektplan för Edareturen togs fram under sommaren och FINSAM medel beviljades till 
att fortsätta projektet, verksamheten flyttades från AME till Vård och stöds ledning. 

Arbete med att ta fram underlag till en rapport om samverkansmöjligheter med Arvika Teknik AB 
har genomförts under hösten. Politiken kommer under 2017 ta ställning till om och hur vi går 
vidare.

Fiberarbeten i våra tätorter tog fart under sommaren vilket var positivt, tyvärr så har återställningen 
av våra gator efter grävningen blivit eftersatt och fördröjd vilket har kommunicerats med ansvarig 
entreprenör vid ett flertal tillfällen.

Eda Kommun fick besök av landshövding och länsråd där agendan var Edas utveckling inom 
handel, behov av bostäder, integrationsfrågor och infrastruktur.
Organisationsförändring och rekrytering av ny chef vid AME/Integrationssektion genomfördes 
innan årets slut.

Miljösektion
Miljösektionens verksamhet har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med verksamhetsplan 
”Miljömålsstyrd verksamhetsplan för miljösektionen Eda kommun 2016”.

Livsmedel
Samtlig planerad livsmedelstillsyn genomfördes under året och dessutom utfördes ytterligare 250 
timmar på den skuld som finns inom livsmedelstillsynen. Två större projekt utfördes under 2016: 
Spårbarhetskontroll på egenmald köttfärs i butiker samt registrering av dricksvattenanläggningar 
som även har annan livsmedelsanläggning. Projektet med registrering av dricksvattenanläggningar 
är inte färdigt då få kommit in med efterfrågat underlag och projektet gällande spårbarhetskontroll 
visade på stora brister i butikernas hantering och lagring av uppgifter. Båda projekten kommer att 
följas upp under 2017.
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Miljöskydd 
Tillsynen har bedrivits utifrån verksamhetsplanen. Tillsyn av miljöfarliga verksamheter utöver den 
årliga tillsynen av tillståndspliktiga verksamheter (B-objekt) har varit mycket varierad:

 Kemikalietillsyn i detaljhandeln omfattade barnsäkra förpackningar, märkning samt infor-
mation och kontroll av sprängämnesprekursorer (vilket är en nytt tillsynsområde från och 
med 2016)

 Inriktning mot större avlopp i kommunen har resulterat i att ytterligare utredning krävs för 
några av kommunens egna anläggningar. Samtliga av kommunens reningsverk har även de 
kontrollerats under 2016.

 Solör Bioenergi har byggt ut sin anläggning med ytterligare en panna. Krav har ställts på ut-
släppsnivåer.

 Bilverkstäder och reparationsverkstäder har kontrollerats.

 44 anmälningar om tillstånd till installation av värmepumpsanläggning har handlagts.

Utöver tillsyn enligt verksamhetsplanen har miljöskyddstillsynen även omfattat händelsestyrd 
tillsyn vilket upptagit en betydande del av tillsynstiden. Miljösektionen kan konstatera att i stort sett 
all tillsyn som var planerad enligt verksamhetsplanen genomfördes under 2016.

Hälsoskydd
Enskilda avlopp: Under året handlades cirka 25 ansökningar om tillstånd för inrättande av enskilt 
avlopp. Utöver dessa inkom det även några klagomål på avloppsanläggningar som inte uppfyllde 
dagens krav på rening samt några ansökningar om ändrat slamtömningsintervall. 

Eldning av avfall - Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall på plats 
bryter mot god hushållning av våra naturresurser. Under 2016 har handläggning gjorts av sex 
stycken inkommande ärenden och i de fall misstanke om miljöbrott förelegat har åtalsanmälning 
gjorts. 

Fotvårdare - Fotvård är en anmälningspliktig verksamhet eftersom det finns risk för blodsmitta. 
Under 2016 har tillsyn av fotvårdare gjorts enligt tillsynsplan. 

Samlingslokaler - Tillsynen av samlingslokaler blev bortprioriterad 2016 på grund av tidsbrist. 
Vårdlokaler inklusive HVB: 2016 utfördes tillsyn av lokaler för vård och omhändertagande i 
enlighet med tillsynsplanen. Fokus vid tillsynen av vårdlokalerna låg på vattentemperaturer, för att 
förhindra legionella och risk för skållning, och städrutiner. Tillsynsbesök har även gjorts på HVB-
hemmen som har årlig tillsyn. Fokus på HVB-hemmen har legat på rutiner för städning och 
ventilation. 
Tillsyn på förskolor och fritidshem har skett i enlighet med tillsynsplanen.
Idrottsanläggningar - Under året har tillsyn gjorts av idrottsanläggningar i kommunen i enlighet 
med tillsynsplanen. Fokus vid tillsynen låg främst på rutiner för underhåll och rengöring.

Radon - Riksdagen har satt upp ett miljömål för radon inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö”. Där anges att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än riktvärdet 200 Bq/m3. 
Arbetet fortgår med att uppmana hyreshusägare i kommunen att mäta radon i sina hus. Nio stycken 
av dessa fastighetsägare har inte kunnat nås. Den 1 januari 2017 var det 27 fastigheter där det ännu 
inte hade gjorts mätningar, varav 11 fastigheter där ägaren inte gått att nå. 25 ärenden gällande 
radonmätningar i hyresfastigheter avslutades under hösten utan anmärkning.
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Eda Bostads AB:s radonmätningar ligger utanför dessa siffror och drivs som ett eget projekt. För 
dessa fastigheter har mätplaner inkommit för alla fastigheter och de sista mätningarna ska vara 
gjorda men några protokoll har ännu inte inkommit.
Målet är att alla fastighetsägare till hyresfastigheter ska mäta och åtgärda eventuellt förhöjda 
radonhalter innan 2020.

Alkoholhandläggning
Under 2016 fanns sammanlagt 19 aktiva stadigvarande serveringstillstånd och av dessa utfördes 
tillsyn på 17 st. Förutom de stadigvarande tillstånden så beviljades även 12 st tillfälliga tillstånd 
varav 3 fick tillsyn. Under året drogs 5 st stadigvarande tillstånd tillbaka. 3 st av dessa restauranger 
fick nya verksamheter och har nya serveringstillstånd. Ingen erinran eller varning utdelades under 
året.

Tobak, folköl och receptfria läkemedel
Tobak: Under 2016 gjordes samtillsyn på tobak, folköl och receptfria läkemedel. Det fanns 26 st 
verksamheter som saluförde tobak, alla utom en verksamhet fick tillsyn. En av dessa butiker fick 
saluförbud i två månader.
Folköl: Under 2016 fanns 16 verksamheter som saluförde folköl i handel samt 2 som sålde som 
serveringsställe. Samtliga verksamheter fick tillsyn under året.
Receptfria läkemedel - Under 2016 fanns 17 st verksamheter som saluförde receptfria läkemedel. 
Alla dessa fick tillsyn under året. 4 stycken verksamheter slutade att sälja receptfria läkemedel 
under 2016.
Rökfria skolgårdar - 5 st kommunala skolor fick tillsyn under 2016 och 2 av dessa fick 
förelägganden. 16 st förskolor fick tillsyn under 2016.

Naturvård 
Under 2016 har 3 LONA projekt avslutats och 4 st kommer att fortsätta även under 2017. Det är 
”Biologisk mångfald vid Noresunds golfklubb”, ”Skyddsvärda träd i Eda kommun”, ”Sand- och 
grustäkter i Eda Kommun” samt ”Skogsbruk på eget markinnehav”. För ytterligare ett projekt, 
Tallmon steg 2, är bidragsansökan inlämnad men inget beslut taget.

Kalkningen i sjöar och vattendrag har utförts i enlighet med den plan som finns. När det gäller den 
kalkning som sker på Norsk sida i Svensk-Norska kalkningskommitténs regi så är den i princip 
avslutad. Kalkning sker fortfarande i några norska sjöar men med 100% svenska statsbidrag.

Gatusektion
Löpande upphandlingsarbete har bedrivits, men i en takt begränsad av tillgängliga resurser. Men 
med utökade resurser tillgängliga under 2017 kommer arbetet att intensifieras. 
Under året har de grundläggande förutsättningarna för samverkan mellan gatusektionen och Arvika 
Teknik AB utretts. Utredningen har pekat på fördelar med samverkan och viljeinriktningsbeslut 
inväntas för eventuell fördjupad utredning.

Vatten och avlopp
VA-kollektivets verksamhet ska i så stor uträckning som möjligt vara självfinansierande. VA-
verksamhetens taxa höjdes därför med 8 % för tredje och sista året i rad för att uppnå 
självfinansiering, med visst utrymme för investeringar. Fondering av överskott ska ske för valda 
framtida investeringar, nödvändiga för VA-verksamheten. Alla fastigheter som är anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp utgör tillsammans det så kallade VA-kollektivet.

Utredning av felkopplingar av dagvatten till spillvattennätet har fortsatt under året och kommunens 
samtliga prioriterade områden är nu felsökta genom rökning och uppföljning av fastigheter med 
identifierade brister har påbörjats. 
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VA-sanering (dricksvatten, spill och dagvatten) har bedrivits längs Mogatan i Charlottenberg och 
ska slutföras med toppbeläggning under våren/sommaren 2017.
Arbetet med VA-planen som bland annat ska klarlägga vilka områden som omfattas av kommunal 
skyldighet att anordna allmänt vatten och avlopp, har under året till stor del legat vilande i brist på 
personalresurser. 

Gata och park 
Under året har omfattande fiberdragning utförts i kommunen. Fiberarbetena i kommunens tätorter 
har medfört störningar främst i form av ingrepp i vägbanor och begränsad framkomlighet för 
handikappade. En direkt följd av de starkt fördröjda fiberarbetena, har varit att planerade 
beläggningsarbeten till stor tvingats skjutas upp.
Landsbygdsbelysningen är i huvudsak på plats i enlighet med riktlinjerna för vägbelysning på 
landsbygden. För två områden kvarstår dock åtgärder, Häljeboda och Mellbykorset. För 
Mellbykorset kommer belysning att anordnas för själva korsningen, medan övrig belysning längs rv 
61 planeras att rivas. 
Underhåll av vissa lekparker har tidigarelagts och utförts under året av säkerhetsskäl. 

Renhållning
Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär ett kommunalt ansvar för omhändertagande av 
hushållsavfall, vilket inkluderar slamtömning, grovavfall och kärlavfall med mera. Denna 
verksamhet är inte vinstdrivande och ska huvudsakligen vara taxefinansierad, vilket är fallet. Övrig 
avfallsverksamhet som bedrivs av kommunen utanför det så kallade renhållningskollektivets ram, 
utgör affärsverksamhet kopplat till verksamhetsutövares avfallshantering. 
Nytt avtal för förbränning av hushållsavfall och utsorterat verksamhetsavfall tecknades under året 
för ikraftträdande  2017. 

De flesta fritidsfastigheterna i kommunen har nu fritidsabonnemang för sophämtning, men ett 
relativt stort antal av de berörda fastigheterna har ansökt om dispens från den kommunala 
renhållningen. I syfte att på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt handlägga dessa 
dispensansökningar, beslutades under året om nya avfallsföreskrifter. Handläggning av dispenserna 
pågår och förväntas slutföras under år 2017.

Fastighetssektion
Förvaltningen av kommunens fastigheter görs genom förvaltningsuppdrag av Eda Bostad AB.
Tyvärr så har de varit drabbade av långtidsfrånvaro vilket medfört instabilitet i leveranser och en 
vardag som ej gått att planera som önskvärt.
Under 2016 har mycket tid ägnats åt arbetet med att lösa akuta lokalproblem rörande HVB 
verksamhet och förskola med pressade tidsscheman. 
Under året är ombyggnaden till ett HVB-boende på Älvgården i Åmotfors den största investeringen.

Plansektion
Plansektionen har under 2016 registrerat 260 nya ärenden (Bygglov,Adresser,Tillsyn mm). Det som 
ökat allra mest för plansektionen är arbetet med olika tillsynsärenden med överklagningar och 
anmälningar, något som tar enormt mycket tid i anspråk då det är komplicerade ärenden som kräver 
juridisk konsultation.

Under året har vår GIS-ingenjör arbetat med att starta upp vår nya karta ”myCarta” och inlett 
arbetet med att genomföra utbildningar och anpassat den nya kartan till våra olika verksamheter. 
Även gatusektionens nya system för ajourhållning och planering av VA -nätet (VA-Banken ) har 
startats upp.

Året 2016 har varit ett år med mycket arbete med pågående planarbeten runt handelsetableringar, 
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bostäder, förskolor mm. Plansektionen har även inlett arbetet med att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för kommunen samt påbörjat planera för en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Charlottenberg.

Mycket arbete har lagts på upphandlingar av ramavtalsleverantörer något som är mycket 
tidskrävande i själva upphandlingsfasen.

Kostsektion
Verksamheten har nått livsmedelsverkets riktlinjer för skolluncher samt 
näringsrekommendationerna för äldre. Verksamheten har under året producerat färre portioner än 
vad som planerats och det är främst till äldreomsorgen/matdistrubition i Charlottenberg. Mellanmål- 
och frukost servering till fritidsverksamheten på Hierneskolan har dock tillkommit. Då vi har tillrett 
mer mat från grunden så har kvalitén ökat på våra måltider.

Upphandlingar gemensamt med Arvika kommun har genomförts under året som avser 
porslin,engångsmaterial, arbetskläder, städ och kemartiklar samt livsmedel.

AME
Enligt avtal med Arbetsförmedlingen har AME bedrivit verksamhet inom JOB – jobb och 
utvecklingsgarantin. Detta är en åtgärd från AF som riktar sig till långtidsarbetslösa som förbrukat 
sin ersättningsperiod från A-kassan. Även Jobbgaranti för ungdomar (UGA) har bedrivits utifrån 
avtal med AF. UGA är en åtgärd som riktar sig till unga vuxna 16 t.o.m. 24 år, AME tillhandahåller 
jobbsökaraktiviteter med coachning och hjälp att hitta lämpliga praktikplatser.  AME ansvarar för 
leveranser av mat, medicin och varor till ett flertal kommunala verksamheter, även skötsel av 
kommunens bilar ligger inom AMEs ansvarsområde. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en 
övergripande kommunal angelägenhet som drivs gemensamt av skola, Individ och Familjeomsorgen 
(IFO) och Arbetsmarknadsenheten (AME).

Målet är att kartlägga 100% av de ungdomar som faller inom ramen för aktivitetsansvaret, erbjuda 
åtgärder, upprätta individuella handlingsplaner och vara behjälpliga med information och 
vägledning.

Feriepraktik för ungdomar födda 2000 anordnades under sommaren. Ambitionen var att alla 
sökande skulle kunna erbjudas en feriepraktik, vilket vi också kunde genomföra. 39 ungdomar 
tackade ja, och vi kan konstatera att nivån på sökande ökade kraftigt under 2016.
Arbetet med DUA, Delegationen för unga till arbete, fortsatte under 2016 och projektet reviderades 
utifrån aktuellt förhållande på arbetsmarknaden. DUA är ett rikstäckande initiativ från regeringen 
för att stävja ungdomsarbetslösheten. Totalt har AME haft 291 ärenden (personer) under 2016. 

Edareturen
Edareturen har varit ett projekt, som delfinansierats av Samordningsförbundet Arvika-Eda. Under 
maj-juni har förbundets styrelse beslutat att avbryta finansieringen av projektet.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen uppdraget att ändra det kommunala 
huvudmannaskapet för projektet från samhällsbyggnad till Vård och stöd.

Under perioden från juni, när kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen uppdraget att 
förändra huvudmannaskapet tills de formella besluten fattats, har verksamhetschefen för 
samhällsbyggnad uppdragit åt områdeschefen för myndighetsenheten att ansvara för verksamheten. 
Projektets inriktning och målgrupp är personer som oftast har en stark förankring mot Vård och 
stöd.

Flyktingmottagningen
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Verksamheten har under året tagit emot 23 personer på anvisning, enligt de kommuntal som Eda 
fick är detta en över avtal som var fastställt för året 2016. Dessutom flyttade 18 personer till Eda på 
egen hand. Vi ser tydligt att de flesta väljer att stanna kvar i kommunen, endast ett fåtal har flyttat 
vidare, vilket gör att vi arbetar mycket med dessa människor även efter de är ute ur etableringen och 
då främst i att motivera och hjälpa ut i arbetslivet. 

Projektet ”Flyktingguide Eda” har pågått under år 2016 och de flesta deltagarna har genom 
matchning fått en guide eller erbjudits att delta på matchningsträffar för att bli erbjudna. Projektet 
pågår fortfarande och matchning sker kontinuerligt. Under 2016 har vi haft drygt 10 gemensamma 
träffar/aktiviteter. Men också haft möjlighet till att bjuda in flyktingar och flyktingguider till 2 olika 
cirklar som haft träffar ett 20-tal gånger. Dessutom verkar vi mycket för att informera och bjuda in 
till aktiviteter och andra evenemang som erbjuds i och kring Eda 

Under 2016 har flera nya samverkansytor skapats där flyktingmottagningen varit involverad, bland 
annat tillsammans med andra verksamheter inom kommunen samt civilsamhället när det kommer 
till fritidsaktiviteter. Näringslivsenheten och flyktingmottagningen har fört dialog kring språkpraktik 
och vilka mänskliga resurser som finns i Eda och har påbörjat ett samarbete kring detta. 
Arbetsmarknadsenheten för tillsammans med flyktingmottagningen löpande dialoger och har en stor 
samverkan för de nyanlända i Eda. Ett väletablerat samarbete med Eda bostad är upprättat, samtal 
gällande lediga bostäder och hur prognoserna ser/kommer se ut förs.

HVB, ensamkommande flyktingbarn 
Året har kännetecknats av att en ny asylpolitik tillämpats vilket minskat de boendes möjligheter till 
uppehållstillstånd. Personal har fått ägna mycket kraft åt de utmaningar detta inneburit. 
Verksamhetens personal, som traditionellt haft integration som mål har i och med detta fått ett 
annorlunda uppdrag. Anpassningen av organisationen till nya ekonomiska förutsättningar har haft 
påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.
Samtliga ungdomar som så önskat har erbjudits sommarsysselsättning i form av sommarskola 
och/eller praktik vilket har varit uppskattat.Nya, renoverade lokaler har tagits i anspråk för att 
bedriva boende i, belägna i före detta vårdcentralen, Åmotfors.

Räddningstjänsten
Under året har ett medborgarlöfte tagits fram tillsammans med polisen. Samverkan med polisen har 
förbättrats i och med polisens tillsättning av en kommunpolis. Detta visades bland annat i samband 
med evakueringen av Bysjöskolan i september.
Under året har ingen person omkommit till följd av brand. Ett antal bränder har inneburit stora 
skador på byggnader, bland annat Kraftverket Sundhagsfors i april och vattentornet i Koppom i juli. 
Totalt antal insatser för räddningstjänsten var 479 varav 350 IVPA-larm.

Övergripande målsättningar, verksamhetsmål och aktiviteter

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

Verksamhetsmål

 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 mil-
jövänligt. 
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Aktiviteter för att nå målen

 Utveckling av Lundens verksamhet med ökad återanvändning och återvinning.

 Implementera nya renhållningsordningen samt uppföljning av renhållningsabonnenter.

 Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan.

 Räddningstjänsten ska genom information och uppsökande verksamhet verka för att alla bo-
ende i Eda kommun skall ha fungerande brandvarnare

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

Under året har årskurs 2 och 5 utbildats i brandsäkerhet. Ungefär 220 personer har utbildats i att 
undvika och hantera olyckor under året. Tillsyn har genomförts enligt plan för att säkerställa skäligt 
brandskydd och säker hantering av brandfarliga varor.

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

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Tillgång byggklara villatomter Antal 63 30 30

Brand i byggnad Antal 18 <20 <20

Total antal räddningsinsatser Antal 129 <140 <140

Attraktiv att bo och leva NRI Index 49 60 60

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

Verksamhetsmål

 Arbeta för goda kommunikationer inom kommunen

Aktiviteter för att nå målen

 Anlägger, underhåller och förnyar kommunens gator samt gång- och cykelvägar
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Kommentarer kring måluppfyllelsen:
Verksamhetsmålen Medborgarna om gator och vägar och medborgarna om gång och cykelvägar är 
ej uppföljningsbara eftersom Eda kommun ej deltog i 2016 års studie

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Medborgarna om gator och vägar NMI -- 45 45

Medborgarna om gång- och cykelvägar NMI -- 50 50

Ett utvecklat näringsliv
Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja entreprenörskap och innovationer och 
ta tillvara lokala förutsättningar.

Verksamhetsmål

 Arbeta med fysisk planering, bygglovsgivning och tillsyn

Aktiviteter för att nå målen

 Arbeta med mark och exploateringsfrågor

 Planberedskap för olika typer av verksamheter

Kommentarer kring måluppfyllelsen:
Under 2016 har ingen ny detaljplan vunnit laga kraft. Arbete med nya planer med mera pågår just 
nu enligt följande: Sedeln (handel/parkering), Eda Glasbruk (lokalgata, handel), Vrångsälven med 
flera (handel), Hjorten (förskola), Nolby 1:11 (Bostäder), Bostadsförsörjningsprogram.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Planberedskap 
- industri 
- handel

Nivå 0 nya planer 2 nya planer 2 nya planer

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

Verksamhetsmål

 Öka andel skyddad skog på Eda kommuns marker (areal) av kommunens totala skogsinne-
hav.

Aktiviteter för att nå målen
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 Genomföra planerade Lona projekt samt följa den antagna Naturvårdsstrategin där målet an-
del skyddad skog är 19 %.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:
Under sammanställningen areal står hänsynsmark (naturreservat) 70,7 ha. Detta är Tallmon-
reservatet och denna areal har idag ett formellt skydd och ingår inte i NO eller NS-arealen. NO 
(160,7) och NS (127,9ha) har naturvårdsmål och bör därför vara de som ligger till grund för skydd, 
här inom ligger nyckelbiotoper och objekt med naturvärden

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Andel ha skyddad skog Ha 359 Ha 174 Ha utgår
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Offentlig service
En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens invånare 

Verksamhetsmål

 Medborgare, brukare och kund
Levererar tjänster som medborgare, brukare och kunder är nöjda med.
Förvaltningen har hög tillgänglighet och korta handläggningstider.

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

Aktiviteter för att nå målen
Kostsektionen tillreder mat från grunden där skolmatens nöjdhet och Bra mat i Eda mäts vartannat 
år med en enkät.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:
Tillgänglighet e-post utvärdering genomförs under en fastställd tidsperiod och utifrån vanliga 
medborgarfrågor. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i 
arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett svar skickats. Metoden medger 
möjlighet till jämförelser i den egna kommunen över tid samt med nätverkskommunerna.

Bra mat i Eda mäts vartannat år med en enkät.

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

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Tillgänglighet e-post % 93% >80% 99%

Skolmat nöjdhet Nivå Ingen mätning 5,0 5,0

Bra mat i Eda Nivå Ingen mätning 5,0 5,0

Effektivitet i avfallshantering KKIK % 50% 50%

Livslångt lärande
Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till 
distansutbildning.

Verksamhetsmål

 Genom AME ordna sysselsättning/praktik åt människor som av någon anledning står utanför 
den reguljära arbetsmarknaden för att öka möjligheten till egen försörjning.
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 Att uppfylla kommunens åtagande gällande mottagande av ensamkommande barn (16-17 år) 
som reglerats i avtal med Migrationsverket via Länsstyrelsen. 

 Att tillse att samtliga inskrivna ungdomar deltar i studier eller praktik för att skapa bra förut-
sättningar för integration och egen försörjning.
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Aktiviteter för att nå målen

 Kartläggningssamtal, individuella handlingsplaner, praktik, vägledning och arbetsförmåge-
bedömningar.

 För HVB gäller omvärldsbevakning, dialog med berörda myndigheter och en god samver-
kan inom kommunens verksamheter.

 Kontaktmannaskap och en boendemiljö som erbjuder goda samtal, ett gott samarbete mellan 
HVB och berörda parter såsom socialtjänst, hälsovård, skola och gode män samt särskilt för-
ordnade vårdnadshavare.

 Sommarsysselsättning i samarbete med AME. Erbjuda goda möjligheter till träning av sed-
vanliga sysslor som förekommer i ett hem för att underlätta flytt till eget boende. Fritidsakti-
viteter som sker i boendets regi ska ha en klar koppling till verksamhetens mål.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:
70 inskrivna deltagare med målet arbete eller studier
42 inskrivna deltagare med annat mål, ex. Arbetsförmågebedömning.
*Inskrivna deltagare med målet arbete eller studier
** Inskrivna deltagare med annat mål, ex. arbetsförmågebedömning.

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2016 Mål 2017

Egen försörjning/studier % *46 st / 66%
**9 st / 22%

50% når målen 50% når 
målen

Uppdrag utfört Antal

%

*23 st /32%
**28 st / 64%

90% når målen 90% når 
målen

Antal platser HVB Antal 57 Att nå 
Länsstyrelsens 
fördelningstal

Utgår
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Årets ekonomiska resultat 

Drift Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018
Intäkter -163 507 -166 723  
Kostnader 202 508 193 708  
Nettokostnader 39 001 26 985 40 409 40 409
Avvikelse mot budget 12 016  
   
Verksamhetschef 1 715 1 639 1 721  
Gator & VA 11 600 8 570 12 556  
Kost 94 -382 124  
Räddningstjänst 7 766 7 858 8 234  
Miljö 2 800 2 833 2 859  
AME, flykting 5 031 -5 068 5 157  
Plan & fastighet 9 995 11 536 9 758  

Samhällsbyggnad redovisar totalt ett positivt resultat på 12 016 tkr.

Verksamhetschef
Verksamhetschef visar ett överskott på 76 tkr, överskottet är fördelat på olika mindre poster.

Miljösektion:
Miljösektionen gick med ett underskott om -33 tkr 2016. En av orsakerna är de utlägg verksamheten 
hade för uppstädningen av en fastighet i Ånnebol. Kostnaden för uppstädningen låg på ca 35 tkr 
exklusive arbetskostnader. Ytterligare en post som inte var budgeterad var driftskostnader för 
Tallmons naturreservat som 2016 uppgick till ca 59 tkr. Diskussioner har tidigare förts om att 
miljösektionen skall tillföras ett belopp om ca 70 tkr per år för driftskostnader för Tallmon, men 
detta har ej skett. 

Gatusektion:
Gatusektion visar ett överskott på 3 030 tkr.

VA-kollektivet gör ett positivt resultat på 3 027 tkr främst på grund av anslutningsavgifter som 
inkommit i samband med inrättande av kommunalt vatten och avlopp i Valfjället. Av detta överskott 
kommer 2,8 mkr att återbetalas till kommunen. För framtida VA-investeringar är 195 tkr avsatta. 

Gator ,vägar och park inklusive teknisk administration/gemensam verksamhet gör ett underskott på 
-146 tkr vilket beror dels på reparationer av lekparker, där planerat underhåll tvingats tidigareläggas 
av säkerhetsskäl dels på ökade kostnader för bibehållande av befintlig standard på planteringar och 
övrig växtutsmyckning i kommunens tätorter. 

Avfallsverksamheten har en negativ budgetavikelse med -343 tkr vilket till största del beror på 
sänkta intäkter för skrotförsäljning med anledning av av minskade metallpriser. Vidare har rådande 
marknadsläge inneburit ökade kostnader för kvittblivning av träavfall. 

Plan/fastighetssektion:
Plan/fastighetssektion visar totalt ett negativt resultat på -1 541 tkr. Det försämrade resultatet på 
plan- och fastighetssektionen beror på icke budgeterade kostnaden för anslutningsavgifter för VA-
Valfjället på 1,1 miljoner kronor, ökade underhåll och reparationskostnader, lägre intäkter gentemot 
budget gällande skogsdrift samt ökade kapitaltjänstkostnader. Ett intäktsbortfall på 250 tkr på 
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Noresunds Golfbana bidrog också till det negativa resultatet.

Kostsektion:
Kostsektionen visar ett överskott på 476 tkr, orsaken är en ökning av försäljning till våra boenden 
samt även inom dagcenters verksamhet och fritidsverksamheten.

AME:
AME visar ett överskott totalt på 10 099 tkr

OSA/APR /Feriepraktik visar ett underskott på -722 tkr. Underskottet är en samlad effekt av ett 
flertal faktorer.Alla ungdomar som sökte fick möjlighet till en feriepraktikplats och antalet 
sommaren 2016 blev nästan dubbelt så stort som beräknat. Det anställdes även en arbetsledare för 
att leda arbetet inom skog och mark och för att bistå miljöavdelningen och gatusektionen, AME bar 
hela kostnaden för arbetsledaren under 2016.

Lönestöd kan inte betalas ut på den del av lönen som överstiger 16 800 kr/mån och med tanke på att 
det givetvis sker en löneutveckling för anställda med stöd, kommer vi att hamna över stödnivån på 
fler för varje år, detta påverkar AMEs budget. Verksamheten har också under året anställt 4 personer 
på så kallade nystartsjobb där lönestödet endast är 50% av kostnaden vilket blev högre än beräknat, 
dock ser vi i två av dessa en besparing för IFO med minst det dubbla vilket är 
kommunalekonomiskt positivt. Ett av nystartsjobben har arbetat för Edareturen vid Lundens 
avfallsanläggning, men lönekostnaden har inte fallit under projekt Edareturen utan tagits ur AMEs 
budget.

Intäkterna från arbetsförmedlingen inom avtalen JOB och UGA blev lägre än förväntat, 
ungdomsarbetslösheten sjönk och anvisningar inom UGA blev färre och arbetet fokuserades på de 
som står allra längst från arbetsmarknaden och ska förberedas för att kunna ta ett arbete. Även det 
så kallade FAS 3 försvann i stort sett helt och ersattes av Extratjänster. FAS 3 genererade relativt 
stora intäkter för kommunen, vilka uteblev med utfasningen av denna åtgärd.

Edareturen
Edareturen visar ett resultat på -509 tkr. Edareturen har varit ett projekt, som delfinansierats av 
Samordningsförbundet Arvika-Eda. Kommunstyrelsen beslutade vid halvårsskiftet att ge 
förvaltningen uppdraget att ändra det kommunala huvudmannaskapet för projektet från 
samhällsbyggnad till Vård och stöd.

Flykting
Flyktingmottagningen visar ett positivt resultat på 600 tkr. Det beror på att driftbidragen från 
Migrationsverket blivit större än beräknat på grund av att många flyttade in i början av året men 
även de självbosättningar som flyttat till kommunen (18 personer) har påverkat. Dessutom har 
kostnaden för försörjningsstöd varit betydligt lägre än budgeterat, vilket visar att de nyanlända 
kommer ur etablering och är självförsörjande, antingen via jobb eller studier.

HVB
HVB visar ett positivt resultat på 10 672 tkr. Överskottet härleds till ett mottagande av hög kvalitet 
för en rimlig kostnad, samt lägre behov än budgeterat avseende bemanning och övriga 
verksamhetskostnader kopplat till färre sökande än förväntat.

Räddningstjänsten:
Räddningstjänsten visar ett negativt resultat på -92 tkr. Orsaken är ökade kapitaltjänstkostnader 
samt kostnaderna för utbildning av ny personal på grund av en ökad personalomsättning.
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Framtiden

Verksamhetschef
För långsiktig samhällsplanering och för att få en indikation om kommande mark och investerings 
behov så behövs en uppdatering av nuvarande fördjupade översiktsplaner med start i 
Charlottenberg. Fortsatt dialog med Region Värmland och Trafikverket om prioriteringar av 
åtgärder på RV 61 samt järnväg vid Eda Glasbruk är viktig för trafiksäkerheten och den fortsatta 
tillväxten.

Miljösektion
Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ett förslag till regeringen om ny förordning om små 
avlopp. Avsikten är att förtydliga regelverket kring små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten 
och säkerställa anläggningarnas funktion. Vilka konsekvenser detta medför vet vi inte fullt ut ännu 
men målsättningen för HaV har bland annat varit att öka effektiviteten i kommunernas arbete med 
prövning och tillsyn samt säkerställa avloppsanläggningarnas funktion. Man säger samtidigt att 
många avloppsanläggningar saknar egentlig rening, är felplacerade eller fungerar inte som avsett, 
att de utgör en betydande källa till övergödning av våra sjöar och vattendrag, samt riskerar att 
förorena dricksvatten och badvatten. 
Sammantaget kommer förslaget med all sannolikhet att medföra en ökad arbetsbelastning vad gäller 
tillsyn och prövning av enskilda avlopp i kommunen en lång tid framöver och vi kommer att behöva 
se över vilka resurser vi behöver för den frågan när förordningen trätt i kraft samt se över taxa med 
mera för att finansiera verksamheten.

Gatusektion 
Det är angeläget att se över den långsiktiga dricksvattenförsörjningen inklusive reservvatten för 
kommunen. I dagsläget saknar kommunen reservvattentäkt i samtliga tätorter och detta innebär en 
sårbarhet för längre krissituationer med ordinarie dricksvattenförsörjning satt ur spel. 

Arbetet med VA-planen som påbörjats, kommer att återupptas och förväntas bland annat identifiera 
områden där kommunen har skyldighet att anordna allmänt vatten och avlopp, enligt lagen om 
allmänna vattentjänster §6. Planen kommer även att lyfta fram behovet av att lösa den långsiktiga 
dricksvattenförsörjningen och avsikten är att förslag på hur frågan bör utredas ska lämnas, det vill 
säga inte förslag till konkreta åtgärder. Frågan har stor betydelse för kommunen som helhet och 
behöver hanteras separat. 

Dag- och dräneringsvatten kopplat till spillvattensystemet, som identifierats vid utförda 
dagvatteninventeringar, behöver följas upp och krav ställas på fastighetsägare med felkopplingar. 

För arbetsmiljömässigt fullgod standard, finns behov av renovering av delar av personalutrymmena 
på avloppsreningsverket i Charlottenberg. I övrigt krävs anpassning av lokalerna i Charlottenberg, 
Koppom och Åmotfors så att omklädningsutrymmen finns för båda könen.

Underhållsbehovet är fortsatt mycket stort på vägar och cykelvägar och många planerade 
beläggningsarbeten har av kvalitativa och ekonomiska skäl tvingats skjutas upp på grund av de 
omfattande fiberdragningsarbeten som bedrivits i kommunens tätorter. Förutsättningar att ta ikapp 
uppskjutna beläggningsarbeten finns under 2017.

Gatubelysningens styrsystem har brister i funktionen, varför tändning och släckning sker på fel 
tider. Detta påverkar säkerhet, trivsel och har även ekonomiska konsekvenser i de fall belysningen 
står på längre än nödvändigt. Nytt styrsystem för gatubelysningen är angeläget. 
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Antalet små lekplatser i kommunen bör minskas till förmån för ett mindre antal större och 
tillgänglighetsanpassade lekplatser. Enligt gällande lagkrav ska generellt allmänna platser utformas 
så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

Verksamheten på Lundens avfallsanläggning är starkt lagreglerad med stora administrativa krav 
bland annat kopplat till den löpande miljöuppföljningen. I dagsläget är åtgärdsbehovet stort för 
fullgod laguppfyllelse enligt gällande regelverk. 

Arbetet med upphandling inom gatusektionens verksamhet är nödvändigt för uppfyllande av 
gällande lagstiftning, men medför ofta ökade kostnader, vilket i förlängningen kan komma att 
medföra behov av utökad ram. Investeringsbudgeten bör vidare inte fyllas med löpande underhåll 
av gator och vägar, istället bör ramen utökas. 

Gatusektionen som helhet står inför stora framtida utmaningar att klara sitt nuvarande och framtida 
uppdrag. Det är mycket svårt att med en rimlig kostnadsutveckling möta dagens och framtidens 
lagstadgade krav samt bibehålla eller öka kvalitet och service för kommunens invånare. Frågan om 
eventuell samverkan med Arvika Teknik AB har därför lyfts och en första grundläggande utredning 
har pekat på möjliga samordningsvinster. Politiskt ställningstagande inväntas för besked om frågan 
ska utredas vidare.

Plan/fastighetssektion
När det gäller kommunens fastighetsbestånd så har tidigare lokalöversyn visat att Eda Kommun i 
jämförelse med andra kommuner har många lokaler i förhållande till befolkning och vad som 
avsätts i ekonomiska medel för drift och underhåll. Det är därför av stor betydelse för 
kommunekonomin hur lokalstrukturen inom en snar framtid ska se ut. Ett långsiktigt arbete med 
utgångspunkt från de demografiska förändringarna som sker på sikt borde prioriteras, detta för att 
undvika sk ”brandkårsutryckningar” då detta har inneburit fördyringar avseende akutlösningar för 
att avhjälpa tillfälliga lokalproblem. 
För att Eda Kommun ska kunna möta upp till den pågående utvecklingen och ta vara på chansen 
kommunen har med anledning av handelsutvecklingen i vårt område med allt vad det innebär så 
finns det därför ett behov av resursförstärkningar inom plan/fastighet.

Kostsektion
Upphandlingar görs ihop med Arvika kommun och vi kommer under våren att se över om det finns 
fler områden som vi kan samverka i.
Under 2017 har vi som mål att öka inköpen med ekologiska och närproducerade livsmedel.
Kostsektionen kommer att satsa på utbildning för kökspersonalen inom området specialkost.
En satsning på våra kök behövs göras då det är tungarbetat för personalen med för små utrymmen, 
trånga förråd, utrustning som är gammal och sliten osv. 
Då Petersborgs kök kommer att startas upp innebär det att Gunnarsbyskolans kök och 
Hiernegårdens kök kommer att bli mottagnings kök. 

AME
Arbetsmarknadsläget i vårt grannland Norge är ännu inte tillbaka på de nivåer som var aktuella för 
något år sedan och färre svenska innevånare söker sig över gränsen för att arbeta. Vi förutspådde 
inför 2016 att detta skulle visa sig i arbetslöshetssiffrorna för året, men det visade sig vara 
obefogade farhågor, arbetslösheten steg i början på året men sjönk snart igen och 
ungdomsarbetslösheten gick ner till historiskt låga nivåer. Ambitionerna inför 2017 är nu att minst 
bibehålla dessa nivåer men givetvis arbeta för att sänka dem ytterligare.
Vi har arbetskraftsbrist i kommunen, både i kommunala och privata verksamheter saknas det 
personal. AMEs arbete kommer i mycket att gå ut på att rusta människor för att kunna ta de lediga 
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jobb som finns, våra nyanlända vilka är en välkommen resurs i kommunen, är högt prioriterade 
under 2017.

AME har genomgått en organisationsförändring under 2016 vilket givetvis kommer att innebära en 
del nyheter inom organisationen. Verksamheten kommer stegvis att ta form under året och är 
förhoppningsvis på plats 2018.

Flyktingmottagningen
Kommuntalen för 2017 som tagits fram med hjälp av Länsstyrelsen visar att Eda ska ta emot 36 
personer som skall anvisas från Migrationsverket. Men samtal förs för en ytterligare sänkning. 
Prognosen för självbosatta under år 2017 är 68 personer. Den nya lag som trädde i kraft 1 mars 
2016 har inte påverkat oss något märkvärt under 2016 då större delen av vårt mottagande skedde 
tidigt under året men desto större påverkan för flyktingmottagande under 2017. 
Flyktingmottagningen har gjort en planering i samråd (där flyktingmottagningen tagit hänsyn till 
information från Eda bostad) med Migrationsverket gällande fördelningen på de anvisade under 
året. 

Det är mycket viktigt att vi förbereder oss inför detta och då är det framför allt tillgången på 
bostäder som behöver utökas. Övriga områden som kan påverkas är t ex barnomsorg, skola och sfi. 
Flyktingmottagningen kommer att behöva personalförstärkning inför år 2017 och vi behöver ha 
tillgång till kontorslokal även i Charlottenberg. Under 2017 kommer kommer fördelningen av 
hushåll i Charlottenberg och Åmotfors att förändras, tidigare har större delen av hushållen funnits i 
Åmotfors men under året börjar vi närma oss en jämnare fördelning. Flyktingmottagningen ser att 
det är av vikt att vi skall finnas tillgängliga för samtliga och ser stora svårigheter med att så många 
skall behöva ta sig till Åmotfors. Det är viktigt att vi finns centralt och är lättillgängligt för samtliga. 
Vi ser också ett behov av att undervisningen av sfi skall ha möjlighet att anpassas mer efter 
elevernas behov och vi ser gärna en möjlighet att studierna kan utökas så att de nyanlända vid 
behov kan studera svenska på heltid eftersom en tidig språkinlärning är viktig för en effektiv 
etablering i samhället. Flyktingmottagningen behöver lägga mycket fokus på arbetsmarknad samt 
på att förbreda ytterligare för att öka de nyanländas sysselsättning och självförsörjning efter 
etablering. Projektet Flyktingguide Eda kommer att fortgå under år 2017.

HVB
Efter 2015 års kraftiga ökning av ensamkommande minderåriga har en kraftig avmattning skett som 
en följd av regeringsbeslut om gräns- och id-kontroller. Dessutom fattade regeringen beslut om att 
anpassa möjligheterna till uppehållstillstånd till övriga EU:s lägstanivå. Beslutet har fått stor 
påverkan på sökande från Afghanistan och deras möjligheter till uppehållstillstånd. Dessa utgör 
majoriteten av de boende, och får som en konsekvens av fattade beslut flytta till anläggningsboende 
för asylsökande vuxna efter sin 18-årsdag. Verksamheten HVB har därför valt att avsluta den 
privata entreprenaden Solstrandsgården. Ytterligare anpassningar av verksamheten planeras, och 
storleken på verksamheten kommer sannolikt snabbt gå emot nivån för 2012, eller möjligen en 
avveckling under 2018.

Överenskommelserna med Migrationsverket är uppsagda och regeringen har aviserat lägre 
ersättningsnivåer. Verksamheten går således, trots ett överskott 2016, en bistrare ekonomisk framtid 
till mötes. Ett samarbete mellan kommunala verksamheter som har liknande behov av 
personalresurser bör initieras för att hitta ekonomiska möjligheter att hantera verksamheten 
framledes.

Räddningstjänsten
På grund av en rörlig arbetsmarknad som leder till hög personalrörlighet inom räddningstjänsten 
(särskilt i Charlottenberg) är det också en utmaning i att hålla en tillräcklig kompetens på 
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personalen då det tar tid att bli en utbildad och erfaren brandman. Detta leder också till ökade 
utbildningskostnader jämfört med vad som finns budgeterat.
Släckbilen i Koppom återstår att byta. Den är av årsmodell 1989. Även de mindre fordonen på 
stationerna står inför att behöva bytas.

Investeringsredovisning

Fastighetssektionen genomförde under året en ombyggnad av gamla läkarstationen i Åmotfors till 
ett sk. HVB boende.

Gatusektionen; VA-utbyggnaden i Valfjället är färdigställd och området är nu försörjt med 
kommunalt vatten och avlopp. Endast några mindre åtgärder i anslutning till VA-utbyggnaden 
återstår, såsom skyltning av läget på sjöledningarna över Hugn. 

UV-ljus är nu installerat och taget i bruk som avslutande desinfektionssteg innan distribution av 
dricksvatten från Eda vattenverk, vilket är positivt ur säkerhets- och kvalitetshänseende.

På dagvattensidan har avslutande dagvatteninventering genom rökning genomförts i Åmotfors, 
vilket innebär att samtliga prioriterade områden i kommunen nu inventerats.

Av tekniska och ekonomiska skäl har stor del av de planerade beläggningsarbetena i kommunens 
tätorter tvingats skjutas upp på grund av omfattande arbete med fiberdragning som pågått under 
året.

Åtgärder rörande befintlig gatubelysning återstår för ett par områden. Medborgarförslag för 
bibehållande och utvidgning av belysningen i Häljeboda har inlämnats och politiskt 
ställningstagande kommer att behövas. Även belysningen i Mellbykorset med tillhörande sträcka 
längs rv 61, är under utredning efter inlämnat medborgarförslag. Här förväntas belysning bli 
aktuellt i själva korsningen, medan övrig belysning längs rv 61 rivs i enlighet med gällande 
riktlinjer för gatubelysning på landsbygden. 

Budgeten för projekt ”Södra länken”, förlängningen av Åkaregatan som förbinder rv 61 och 
Charlottenbergs industriområde, har överstigit budget. Detta på grund av utökat markköp enligt 
uppdrag samt tillkommande ÄTA (ändringar, tillägg, avgående).

Räddningstjänsten har köpt in två begagnande släckbilar till stationerna i Charlottenberg och 
Åmotfors.
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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, där bolaget har sitt säte.

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

2016-12-31 2015-12-31
Lägenheter     850        818
Lokaler         47          47
Garage         58          58
Bilplatser med eluttag                                      370                                     370                
Summa uthyrningsobjekt    1 325     1 293

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har planerat underhåll enligt företagets underhållsplan skett. Underhålls-kostnaderna 
uppgår till 11 489 tkr varav 3 609 tkr avser inre underhåll.

Nybyggnationen på Storgatan 29 och 31 var klar för inflyttning den 1 juli 2016 och efterfrågan har 
varit bra, vid årsskiftet var enbart 1 lägenhet outhyrd. Fastigheten Järnet 10 har köpts in under året 
och ombyggnation till nytt kontor för bolaget har påbörjats på bottenvåningen och fem mindre 
lägenheter skall byggas på plan 2.

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 0,7 % inför år 2016 och genomsnittlig hyresnivå för 
bostäder är 951,00 kr/m2. Fr o m januari 2017 har hyrorna höjts med 0,8 %. Intäkterna från externa 
förvaltningstjänster har ökat då samtliga gräsytor ingår i avtalet from 2016.

Andelen outhyrda lägenheter uppgick 2016-12-31 till 0,1 %. Totalt sett har hyresbortfall för 
outhyrda lägenheter medfört ett intäktsbortfall med 815 tkr (731 tkr) under år 2016. Efterfrågan på 
lägenheter har varit stabil under hela året och i hela kommunen, men största delen söker 
Charlottenberg som bostadsort. Det webb baserade uthyrningsprogram, som installerades under 
2014, har gjort att vi som bostadsföretag blivit mer tillgängliga på marknaden.

Flerårsöversikt
Verksamhetens ekonomiska utveckling över de senaste åren visas i sammandrag enligt följande 
tabell:

2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning (tkr)      63 451            61 252         61 263        59 911         
Resultat efter finansiella poster (tkr)          1 787               726           2 201          1 611           
Soliditet i procent         20,0%          18,8%           21,6%         20,2%          
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Förändringar i eget kapital 

År 2016 (tkr)                       Aktiekapital                Reservfond               Fritt kapital       Totalt eget kapital

Ingående eget kapital          2 652            19 035         23 891                45 578         
Årets resultat                                          -                                 -                         1 787                       1     787  

Utgående eget kapital           2 652         19 035         25 678                47 365

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat                                                             23 890 714
Årets resultat                                                                              1 786 794  
Totalt     25 677 508

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning: 25 677 508
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Eda Energi AB

Verksamheten

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

Anläggningstillgångarna, som består av fjärrvärmenätet, panncentralerna vid Älvgården och kv. 
Patronen med reservoljepannor samt bolagets distributionsanläggning vid Åmotfors Energi AB, 
uppgår till sammanlagt 40,0 milj. kr. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Eda Energi AB har under 2016 inte anslutit några fastigheter till fjärrvärmenätet vilket innebär att 
antalet anslutna fastigheter fortfarande uppgår till sammanlagt 121 st. Samtliga av kommunens och 
Eda bostads AB fastigheter är anslutna. Av fastigheterna är 10 st flerbostadshus, 13 st lokaler, 3 st 
industrier (2 till Norma) och 95 st villor.

Under 2016 levererades totalt 7,9 GWh varav 1,8 GWh till flerbostadshus 1,7 GWh till småhus 2,0 
GWh till industri och 2,4 GWh till offentliga lokaler.

Fr.o.m. mars-14 köper bolaget VD funktion mm. av Eda Bostads AB. Övriga tjänster som 
fakturering, bokföring, arkivering, IT-stöd, kontor samt jour- och beredskap m.m. köps in genom 
avtal från Eda 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.

Lönsamheten i bolaget är fortsatt god. Vi marknadsför numer bolaget inte lika mycket som tidigare 
år. Anslutning av nya abonnenter kommer enbart att ske av fastigheter som ligger efter befintlig 
fjärrvärmeledning. Det beror på att vi närmar oss den effekt energi, 4 MW, bolaget får köpa av 
Åmotfors Energi AB. Vi kan ansluta motsvarande ca 30 – 40 villor ytterligare. 

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

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

Verksamheten

Villavagnarna och servicebyggnaderna har under året anslutits till det kommunala VA-nätet vilket 
upplevs som positivt av besökare till hela Valfjället. 

Skidsäsongen 2015/2016 var inledningsvis problematisk då vi fick tillverka ytterligare snö 
p g a instabil väderlek. Detta medförde bl a avbokningar av boende i villavagnarna samt att vi inte 
kunde sälja liftkort till fullpris på grund av låg tillgänglighet på  preparerade nedfarter. 

Styrelsen har under året fortsatt med att stärka den interna kontrollen där anläggningens 
driftsäkerhet och bolagets administrativa rutiner prioriterats. En strategisk översyn av bolagets 
verksamhet med fokus på att utveckla försäljningen och uthyrningen av villavagnar har gjorts, en 
marknads och affärsplan har tagits fram och en marknads och försäljningsansvarig resurs anställts 
sommaren 2016. Som ett led i det strategiska arbetet beslutade styrelsen att ansluta anläggningen till 
Svenska Turistföreningens organisation i syfte att bredda kundbasen. Vidare beslutade styrelsen om 
en översyn av restaurangverksamheten för att möjliggöra ökat serviceutbud utöver den traditionella 
skidsäsongen. En ny arrendator kontrakterades december 2016

Bolaget har varit involverad i en skatteprocess med Skatteverket gällande uttagsbeskattning för åren 
2007-2011. Kammarrätten meddelade dom till bolagets fördel sommaren 2016

Nettoomsättningen har ökat jämfört med år 2015, som en följd av bl.a högre liftintäkter och intäkter 
från uthyrningen av villavagnar. På kostnadssidan redovisas höga externa kostnader vilket främst 
beror på satsningen på villavagnar där bolaget betalar leasingavgifter för hyra av vagnarna.

Snöläggningen för säsongen 2016/2017 påbörjades i november 2016 men kunde beroende på 
temperaturen inte  färdigställas förrän  under  januari 2017. Ytterligare komplettering av 
snöläggning  att säkerställa driften avresten av säsongen skedde även under februari 2017.  Den 
utdragna snöläggningen medförde förlorade intäkter från såväl skidåkning som uthyrning samt 
kostnader för  personal och energikostnader i slutet av räkenskapsåret. Tillsammans med den 
besvärliga inledningen på räkenskapsåret har detta medfört ett resultat på – 3 194 tkr. Styrelsen 
kommer  därför tvingats påkalla den kapitaltäckningsgaranti som utfärdats av Eda 
kommunfullmäktige, att gälla t o m 30 april 2018.  .  

För att bolaget ska kunna fortsätta den bedrivna verksamheten gör styrelsen bedömningen att 
ytterligare finansiellt stöd kommer att erfordras. 
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