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Förvaltningsberättelse 

Årets resultat  
Koncernens resultat för 2017 var -5 538 tkr. Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: Eda 
Bostads AB -2 420 tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Valfjällets Skicenter AB -2 605 tkr, Utveckling i 
Noresund AB -1 243 tkr och kommunen -3 100 tkr (728 tkr före nedskrivningar). Resultatet i 
Noresund AB består i huvudsak av en nedskrivning på 1 228 tkr som gjorts i samband med 
bokslutet. Syftet är att avveckla bolaget under 2018. I Valfjället Skicenter har nedskrivning av 
aktieägartillskott skett med 2 600 tkr. Det egna kapitalet har återställts i samband med bokslut enligt 
tidigare beslutat kapitaltäckningsgaranti.  
 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 24 182 tkr från 2016 till 2017. Avskrivningarna har 
ökat med 1 165 tkr 2017.  

Verksamheternas största avvikelser mot budget 
Det budgeterade resultatet för 2017 var 2 386 tkr. Kommunens resultat före nedskrivningar på -3 
100 tkr visar en total negativ avvikelse mot budget på -5 486 tkr.  
 
Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med 8 784 tkr. De 
största underskotten ligger inom IFO (ca 8 600 tkr) och äldreomsorg. Inom IFO utgjorde kostnader 
för institutionsplaceringar för barn och unga samt för vuxna missbrukare den största delen av 
underskottet. Bristen på socialsekreterare medförde höga konsultkostnader utöver budget.  
 
Verksamhetsområde bildning redovisar ett underskott gentemot budget med 10 396 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 då antalet elever minskat kraftigt under året. 
 
Samhällsbyggnad visar ett överskott gentemot budget med 13 393 tkr. Den största anledningen till 
detta är positivt utfall inom verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn. Med anledning av 
den kraftiga minskningen av antalet barn har kostnaderna i övriga kommunala verksamheter blivit 
betydligt lägre än budgeterat samt att vi återsökt moms för boendekostnader retroaktivt. Positivt 
utfall även inom flera övriga verksamheter. Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott i 
huvudsak med anledning av en effektivare hantering kring sortering av metall. Plan- och 
fastighetssektionens överskott beror till största delen på intäkter från skogsavverkning. Ingen 
avsättning har gjorts med anledning av branden på Gunnarsbyskolan i slutet av december 2017 med 
anledning av osäkerhet kring ersättning. 
  
Kommunledningsstaben redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4 125 tkr. Generell 
återhållsamhet med vikariat, vakanser och utbildningsinsatser bidrar till en stor del av detta.  

Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade  med 13 081 tkr jämfört med 2016 och uppgick 
sammantaget till 482 101 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 312 868 tkr vilket utgör 
64,9 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto ökade från -2 203 (inkl nedskrivningar) tkr 2016 till -1 295 tkr 2017. 
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Investeringsredovisning 
Kommunen hade en investeringsnivå på 44 430 tkr 2017. Den budgeterade investeringsvolymen var 
49 350 tkr inklusive omföringar från 2016.  

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är nya förskolor i Koppom och 
Charlottenberg, gång- och cykelväg Åkaregatan samt resecentrum Charlottenberg. 
Bredbandsprojektet har också fortlöpt och löper vidare även nästa år. 

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 413 501 tkr varav  
379 060 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till 23 485  tkr. 
Årets investeringsnivå finansierades inte fullt ut med egna medel och kommunen tog i början av 
året upp ett nytt lån på 25 000 tkr med anledning av förskolebyggnation samt fördröjning med 
utbetalningar av ersättning från Migrationsverket. Kassa och banktillgångar var 45 765 tkr vid 
årsskiftet vilket var en ökning med 29 425 tkr jämfört med 2016.  

Pensionsskuld 
Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 2 237 tkr till 24 256 tkr. 
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 4 836 tkr till  
199 783 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade. 

Avstämning av balanskravet 
Det redovisade resultatet 2017 uppgår till -3 100 tkr.  
 

Avstämning av balanskravet 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen * -3 100 7 092 
  Avgår: samtliga realisationsvinster -2 160 -765 
  Tillägg: realisationsvinster enligt undantag 0 0 
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §: 
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar ** 1 228 0 
Justerat resultat -4 031 6 327 
 Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 -848 
Årets balanskravsresultat -4 031 5 479 
Justerat resultat från föregående år 0 -5 479 
Kvar att återställa -4 031 0 

 

  

* Inklusive nedskrivning Valfjället Skicenter (2 600 tkr) samt Utv i Noresund (1 228 tkr) 
** Nedskrivningen i Utv. i Noresund AB ses som ett synnerligt skäl enligt Kommunallagen 8 kap, 5 §. 

 
 
Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från resultatet på 2 160 tkr. 
Nedskrivningen i Utveckling i Noresund AB ses som ett synnerligt skäl enligt Kommunallagen 8 
kap, 5 §. Detta innebär ett justerat resultat på -4 031 tkr för 2017. Det finns inget kvar att återställa 
från tidigare år. Resultatutjämningsreserven kan enligt riktlinjerna inte nyttjas detta år. Beloppet 
som ska återställas täcks in av planperiodens (2018-2020) budgeterade resultat. 
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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 boende som har sitt 
jobb i Norge, vilket medför att Edas förvärvsfrekvens redovisas som 65 % i stället för 79,3 %.  

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 visar att efterfrågan på arbetskraft i länet fortsätter öka men 
inom bygg och den offentliga tjänstesektorn är det många företag som har svårt att hitta efterfrågad 
kompetens. Det blir 1 000 nya jobb i länet under 2018 och det kommer att behövas ytterligare 12 
000 personer inom de kommande fem åren för att ersätta pensionsavgångarna. Trots att 
arbetslösheten för tillfället minskar förväntas den bli  7,6 procent i slutet av 2018.  

Arbetslösheten den 31 december 2017: 

 

Källa: arbetsformedlingen.se 

Arbetslösheten i kommunen är på samma nivå som den var 31 december 2016.  

Ungdomsarbetslösheten har ökat något och den var 9,4 % 2016. Antalet långtidsarbetslösa i Eda 
kommun har nästan halverats från 2015 till 2017. I slutet av januari 2018 var 15 personer 
långtidsarbetslösa. Definitionen är att personen varit inskriven på arbetsförmedlingen och arbetslös 
mer än 12 månader. Både privata och offentliga arbetsgivare  har stor efterfrågan på arbetskraft. 
Ytterligare expansioner inom handeln i kommunen kommer att sänka arbetslöshetssiffrorna. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 
Gränstrafiken har fördubblats sen 1999 vilket till stor del beror på den ökande gränshandeln. 
Riksväg 61 är en viktig pulsåder för kommunen. Under 2017 passerade 3,1 miljoner fordon gränsen 
vid tullstationen i Eda. Påskveckan lockar flest kunder till köpcentren i Charlottenberg. 
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Toppnoteringen för gränstrafiken var onsdagen den 12 april då 15 440 fordon passerade gränsen. 
Största trafikmånaden är augusti då även många turister är ute på vägarna. 

Det höga trafikflödet mellan Charlottenberg och riksgränsen påverkar framkomligheten och 
trafiksäkerheten. En åtgärdsvalsstudie har genomförts på sträckan Charlottenberg – Riksgränsen. I 
förslaget till ny länstransportplan 2018-2029 föreslås åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö. 

Resande med tåg och buss fungerar bra i riktning österut mot Arvika och Karlstad. Tyvärr är 
Charlottenberg slutstationen för Värmlandstrafiks tåg. SJ-tågen stannar inte i Eda kommun. 

Det finns ett stort resbehov över gränsen för arbetspendling, handelsresor och turism. För miljöns 
skull bör en del av den trafiken flyttas från väg till järnväg. Eda kommun försöker påverka SJ att en 
del av Oslotågen ska stanna i Charlottenberg. Hela Värmland har behov av att med 
Värmlandstrafiks tåg kunna åka hela vägen till Oslo och på så sätt nå Kongsvinger och 
Gardermoen. 

Projektering av ett resecentrum i Charlottenberg görs under våren 2018 och byggstart beräknas till 
hösten 2018. Finansieringen sker i samverkan mellan Trafikverket, Värmlandstrafik och 
kommunen.  

Fibersatsningen fortsätter inom kommunen även om 2017 var ett år av viss besvikelse eftersom 
medel saknades för att få igång de återstående fiberföreningarna i den takt som var önskvärd. I 
slutet av året kom ett hopp om statliga pengar och förhoppningsvis får fibersatsningen fullt fart 
under nästa år. Norra delen av Skillingmark påbörjades och i likhet med fiberföreningarna i Eda 
Kyrkbygd och Köla som även de råkade ut för förseningar, hoppas föreningarna vara klara till 
halvårsskiftet 2018. Vid utgången av 2017 hade ca 55 % av invånarna möjlighet till 
fiberuppkoppling. 

Ett levande näringsliv    
Det lokala näringslivet bidrar till att Eda är en levande kommun genom många olika företag som 
tillverkar allt från jaktammunition, aluminiumgods, papper, sågade produkter till kaffemaskiner. Det 
finns förutsättningar för utveckling av befintliga företag och nya etableringar. Flertalet av företagen 
är fåmansföretag inom servicenäring, turism, tillverkning samt jord- och skogsbruk. Det finns ca 1 
750 arbetsställen i kommunen. Nyföretagandet i landet minskade under 2017. Enligt Statistiska 
Centralbyrån startade 68 nya företag i Eda år 2017 och 80 företag år 2016.  

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 bristen på arbetskraft, tuff konkurrens och 
arbetskraftskostnaden.  

Företagarna i Värmland har tagit fram en rapport Företagandet i Eda. Rapporten visar hur det lokala 
näringslivet ser ut och synliggör småföretagens betydelse för kommunen. Det finns 1 295 jobb i de 
små företagen i kommunen. Företagarna tillsammans med de anställda bidrar med 83 miljoner 
kronor till kommunens skatteintäkter. Nästan alla företag i Eda kommun vill växa och många vill 
anställa fler personer.  

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, inte minst för handeln som fortsätter att öka. 
Gränshandeln genererar mellan 500 miljoner till 1 miljard i skatteintäkter till staten. Statistik från 
Handelns Utredningsinstituts databas ”Handeln i Sverige ” visar att handeln i kommunen omsatte 
3,0 miljarder kr 2016. Dagligvaror stod för 2,1 miljarder kr och sällanköpsvaror för 900 miljoner kr. 
Handeln sysselsatte 899 personer. Försäljningsindexet för detaljhandel var 532 och index i riket var 
100. Eda hamnar på andra plats efter Strömstad vars handelsindex är 949. En kraftig höjning av 
sockerskatten i Norge infördes 1 januari 2018 och gränshandeln i Sverige ser fram emot fler 
norrmän i butikerna. 
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Både Charlottenberg och Eda Glasbruk är mycket intressanta områden för handel och flera 

exploatörer är i kontakt med kommunen. Handelsutvecklingen på planlagd mark för handel 

fortsätter att exploateras. Det innebär fler arbetstillfällen och förhoppningsvis fler kommuninvånare. 

Arbetet med en detaljplan för en ny bro över Vrångsälven mellan köpcentren har påbörjats och den 

kommer att möjliggöra ytterligare handel. Strategisk mark för industri finns utpekad i de antagna 

fördjupade översiktsplanerna  och det finns gott om industrimark enligt dessa planer i jämförelse 

med efterfrågan. Utpekad mark för handel börjar däremot bli en brist på.  

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. Utpekade 

områden i LIS-planen där strandskyddet kan upphävas i syfte med att det utvecklar landsbygden. 

Planerna kommer att aktualiseras under kommande mandatperiod och i samband med det kommer 

den fördjupade översiktsplanen för Charlottenberg att ses över.  

En utmaning för kommunen är att skapa attraktiva och bekväma boendeformer såsom 

trygghetsboenden och mindre lägenheter. Under 2017 beslutade kommunen att anta ett 

bostadsförsörjningsprogram. Det är främst inriktat på behovet av bostäder för ungdomar, äldre, 

nyanlända och personer som behöver stöd på olika sätt. Länsstyrelsen ger kommunen beröm för att 

hänsyn tagits till utsatta grupper. Den nya Plan- och bygglagen innebär att planprocessen 

effektiviseras och en kortare planprocess gör att fler intressenter kan driva byggprojekt. Arbetet med 

en ny detaljplan för bostadsetablering i närheten av Charlottenbergs shoppingcentret vid 

Vrångsälvsudden pågår och det planeras för lägenheter och trygghetsboende. 

Under de senaste åren har nyproduktionen av lägenheter i kommunen ökat. Efterfrågan på 

lägenheter i Charlottenberg är betydligt större än tillgången och i övriga orter finns inga outhyrda 
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lägenheter. Kommunens bostadsbolag planerar för en byggnation av 1:or och 2:or och bolaget har 
köpt in fastigheter i Charlottenbergs centrum som byggts om till lägenheter och kontor. lägenheter. 
En marknadsundersökning kommer att göras för att undersöka  behovet av trygghetsboende.  

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. Norge har efter en period som inneburit lågkonjunktur och stigande 
arbetslöshet, fått ett uppsving tack vare en expansiv finans- och penningpolitik, svag krona, låg 
lönetillväxt och kraftig växt av bostadsbyggande.    

Nya E16 med fyrfälts motorväg och mitträcke mellan Slomarka och Kongsvinger har medfört 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. 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. 

Möjligheter till utbildning  
Gymnasieutbildningar erbjuds i hela Värmland eftersom alla kommuner ingår i ett gemensamt 
samverkansområde. Vård- och omsorgsprogrammet i Sverige har byggt upp Vårdcollege och Eda 
kommun ingår i detta kvalitetsarbete genom att praktikplatser erbjuds vid äldreboenden.  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Eda gymnasieskola 
lades ner i juni 2017 på grund av att få ungdomar var intresserade av programmen. Industritekniska 
programmet läggs ner efter läsåret 2017/2018.  

I Värmland är utbildningsnivån bland befolkningen i åldern 25-64 lägre än för riket. De stora 
skillnaderna ligger i att Värmland har en högre andel av befolkningen med en utbildningsnivå 
kortare än 3-årig gymnasial. För att möta framtidens kompetenskrav behövs kunskap och en ökad 
utbildningsnivå. Eda kommun erbjuder vård- och omsorgsutbildning för vuxna i samarbete med 
Arvika Näringslivscentrum och svenska för invandrare i Åmotfors och    efterfrågan på 
vuxenutbildning och svenska för invandrare har ökat. Kommuninvånarnas möjligheter till högre 
utbildning är goda genom distansutbildning. 

Arbetet med att förbättra ohälsan     
Arbetet med att förbättra ohälsan i kommunen fortsätter. Ohälsotalet bland kommunens invånare 
har minskat jämfört med 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 2017 var 37,8 dagar att jämföra med 2016 då det var 40,6 
dagar. I Värmland var ohälsotalet 29,6 dagar 2017 och 31,1 dagar 2016.  Eda kommun har det näst 
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högsta ohälsotalet i länet. Av 2017 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. 
Det finns tydliga skillnader mellan i hälsa mellan olika grupper. Den tydligaste trenden i Värmlands 
befolkningsutveckling är en åldrande befolkning. Under perioden 2014-2035 förväntas 
åldersgruppen 65 år och äldre öka med cirka 12 400 personer medan åldersgruppen 20-64 år 
förväntas minska med cirka 8 300 personer. Med en äldre befolkning följer högre kostnader för 
hälso- och sjukvård för både landstinget och kommuner. 

För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper prioriterar Eda 
kommun 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 2018 kommer arbetet att 
fortsätta på den inslagna vägen med förebyggande arbete mot tobak, övervikt och psykisk hälsa.   

Under 2017 skrevs ett nytt medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Arvika och kommunen. Syftet 
med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i 
kommunen. Arbetet under 2018 kommer att inrikta sig på unga och missbruk, alkohol och droger i 
trafiken samt en bättre trafik- och levnadsmiljö. 

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.  

Under 2017 anlitades företaget Resurs för att mäta turismens ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga effekter 2016 i kommunen. Turismen omsatte ca 188 mkr och genererade en 
årssysselsättning med 143 sysselsatta,  främst inom restaurang och logi. De totala skatteintäkterna 
till kommunen var 15,6 mkr. Det totala antalet gästnätter var 365 000 nätter. En ny mätning kommer 
att göras för 2017 i syfte att se effekterna av O-Ringen Värmland som gick av stapeln den 22 – 28 
juli gick i Arvika och Eda kommuner. Två av fem etapper genomfördes på Arena Boda den 26-27 
juli där orienterarna fick springa i det mäktiga skogsområdet Bodafjället utanför Koppom. O-
Ringen, som är världens största orienteringsäventyr och en familjefest, lockade mer än 20 000 
tävlande och besökare i åldern 5-95 år. Det är svårt att värdera ett dylikt arrangemang men 
erfarenheterna visar att arrangemang av olika karaktär är viktiga för vår besöksnäring. De kan ge ett 
mervärde i form av återkommande besök.  

Besökssiffrorna på Morokulien Turistcenter uppgick till ca 65 000, vilket är en ökning med 10 
procent jämfört med 2016. De fysiska besöken på turistbyråer minskar i takt med att alltfler 
använder digitala medier. Antalet förfrågningar vid informationsdisken har ökat med ca 20 procent. 
Besökarna stannar allt längre tid på centret och hinner få information om aktiviteter i närområdet. 
Alltfler turister kommer från Asien och Kina står för ca 9 500 besökare, totalt 15 procent av 
besöksstatistiken. Trenden hittills i år är att fler svenskar besöker Norge och därmed har även 
antalet svenska turistbussar ökat.  

Tillsammans med näringslivet har kommunen utarbetat en handlingsplan för hur besöksnäring och 
turism kan utvecklas i kommunen. De slutsatser framkommit 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 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 också goda förutsättningar att bli en 
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åretruntanläggning med konferensverksamhet och olika sommar- och vinteraktiviteter. 

Befolkning 

Befolkningsutveckling 
Vid årsskiftet 2017-2018 hade Eda kommun 8 618 invånare. Av dessa var 4 221 kvinnor och 4 397 
män. Åldersfördelningen syns i diagrammet nedan (källa: SCB). 

 
 

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

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Befolkning 8 460 8 496 8 426 8 453 8 505 8 526 8 618 

Förändring -79 36 -70 27 52 21 92 

      Källa: SCB 

In- och utflyttning 
Under 2016 hade Eda ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) motsvarande 64 
personer. Det innebär att det flyttat in fler personer än vad som flyttat ut under perioden. Sett till 
2017 har trenden fortsatt, 116 personer fler flyttade in till kommunen än vad som flyttade ut.  
 
Födda och avlidna 
Under 2017 föddes 91 Edabor och 115 avled. Det ger ett negativt födelsenetto på 24 personer. 

Flyttningsnetto 2014-2017  Födelsenetto 2013-2017 

2014 2015 2016 2017  2014 2015 2016 2017 

47 59 64 116  -29 -7 -49 -24 

  Källa: SCB    Källa: SCB 
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Måluppfyllelse 

Finansiella mål 
Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden 2017 – 2019 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 2017 är 100,4 %. 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 2017 ett resultat 
på 7 231 tkr. Det redovisade resultatet för 2017 är 728 tkr (före nedskrivningar). Målet har 
inte uppfyllts. 

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

• Ett nytt lån har upptagits under 2017. Målet har inte uppfyllts. 

Övergripande verksamhetsmässiga mål 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2017 – 2019 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 (171231) 
Årsarbetare 601 
Antal anställda (personer) 674 
 
Årsarbetare per verksamhet 2017 
Kommunledningsstab 36 
Bildning 219 
Samhällsbyggnad 72 
Vård och stöd 274 
Totalt 601 

Antalet årsarbetare ökade totalt i kommunen med 15 st. Kommunledningsstaben ligger kvar på 
samma nivå, Bildning har minskat med 6 st, Samhällsbyggnad har minskat med 7 st och Vård och 
stöd har ökat med 28 st jämfört med föregående år. 

Könsfördelning och ålder 

Könsfördelning personer, % 
Kvinnor 86 %  
Män 14 % 

Eda kommun fortsätter att totalt sett vara en kvinnodominerad arbetsplats. Andelen kvinnor och 
män ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående år.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %  
Kvinnor 86,64 % 
Män 94,90 % 
Totalt 87,78 % 
 
Genomsnitt ålder  
Kvinnor 47 
Män 49 
Totalt 48 

Genomsnittsåldern för kvinnor har minskat med ett år och genomsnittsåldern för män ligger kvar på 
samma nivå som föregående år. Den totala genomsnittsåldern bland anställda är fortfarande 48 år. 

Medelpensionsålder 
Medelpensionsålder för kommunens anställda är 65 år, vilket är ett år lägre jämfört med tidigare år. 
Siffran baseras på när anställda i praktiken går i pension oberoende av orsak. Förändringen är ett 
uttryck för den flexiblare pensionsmöjligheten som numera finns i våra avtal. 
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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 8 

Bildning 40 

Samhällsbyggnad 13 

Vård och stöd 47 

Totalt 108 

Av tabellen ovan framkommer att arbetskraftsbehovet inom en 5-årsperiod är stort i hela 
kommunen. Totalt kommer 108 personer att gå i ålderspension och det är en minskning med 4 
personer jämfört med föregående år. Utöver dessa finns de personer som slutar av egen vilja samt 
dem som blir beviljade sjukersättning. 

Medellön 

Kvinnor  26 969  
Män  29 600 
Totalt  27 341 

Siffrorna visar medellön för heltidsanställda oavsett befattning. Medellönen har totalt ökat med 546 
kr jämfört med år 2016. Föregående år ökade medellönen med 634 kr. 

Arbetad tid - frånvarotid 

 2013  2014  2015  2016 2017 
Nettoarbetstid 77 % 77 % 77 % 76 % 76 % 
Semester 9,2 % 8,4 % 8,3% 9,0% 8,5 % 
Sjukdom  5,9 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % 6,3 % 
Föräldraledighet 3,5 % 3,6 % 4,0 % 4,6 % 4,6 % 
Tjänstledigheter 3,3 % 3,4 % 2,9 % 3,1 % 2,9 % 
Fackl. Verksamhet 0,2 % 0,2% 0,1 % 0,2 % 0,2 % 
Studier 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 
Övrig frånvaro 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 
Total frånvaro 23 % 23 % 23 % 24,5 % 23,6% 
(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 minskning 2016 och 2017. Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 
procentenheter, föräldraledigheten ligger kvar på samma nivå som föregående år och 
tjänsteledigheten har minskat med 0,2 procentenheter. Nyckeltalet för nettoarbetstiden i Eda 
kommun är konkurrenskraftigt jämfört med övriga kommunala arbetsgivare. 
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Frånvarotimmar per verksamhet och orsak 
 KLS Bildning  Sb V.o.S Totalt 
Facklig. verks 8 1 386 371 1 000 2 765 

Föräldraled. 3 863 32 889 2 036 26 078 64 866 

Semester 7 842 35 232 17 591 58 511 119 176 

Sjukdom 1 763 30 900 6 383 48 544 87 590 

Stud.led. 0 2 200 0 3 929 6 129 

Tj. led. 119 26 823 3 205 10 418 40 565 

Övr. frånvaro 1 147 3 524 947 3 579 9 197 

Totalt 14 742 132 957 30 533 152 059 330 288 
Verksamhetschefer inom respektive område är medräknade. 

 
Övertid och fyllnadstid per verksamhet under 2016 – 2017 
 
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 

 
2017 Fyllnadstid Övertid Timmar

totalt
Kostnad 

totalt 
Bildning 3 814 2 537 6 351 1 224 120 

Kls 461 782 1 243 353 707 

Sb 673 1 326 1 999 588 678 

V.o.S 15 767 6 079 21 846 5 736 677 

Totalt 20 715 10 724 31 439 7 903 182 

Mertidsuttaget för de anställda har minskat i omfattning och detta medför en kostnadsbesparing på 
totalt 1 145 328 kr jämfört med föregående år. Den största minskningen av mertid är inom vård och 
stöd där kostnaden minskat med 1 208 427 kr jämfört med föregående år. Bildning har minskat 
mertidsuttaget med 95 358 kr. Samhällsbyggnad har även de minskat sin kostnad med 42 687 kr 
jämfört med föregående år. Kommunledningsstaben har ökat sin kostnad för mertid med 201 144 
kr. 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  30,74 
Övertid  15,91 
Total övertid/fyllnadstid 46,65 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden uppgick per 171231 till 21 079 tkr. 
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Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaro per vht (%) 2014 2015 2016 2017 

Kommunledningsstab 2,34 % 1,27 % 1,84 % 2,25 % 

Bildning 4,41 % 4,71 % 5,05 % 5,43 % 

Samhällsbyggnad 4,34 % 6,34 % 4,76 % 3,82 % 

Vård & stöd 8,39 % 8,54 % 8,10 % 8,49 % 

Totalt 5,91 % 6,28 % 6,07 % 6,31 % 

Sjukfrånvaron totalt ökar lite från föregående år. Kommunledningsstaben, bildning och vård och 
stöd har ökat sin sjukfrånvaro medan samhällsbyggnad har minskat. Dessa siffror ska dock 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 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Kommunledningsstaben  85,95 % 36,45 % 0,00 % 6,85 % 34,75 % 
Bildning 32,09 % 35,40 % 37,18 % 32,52% 34,31 % 
Samhällsbyggnad 29,77 % 45,25 % 61,01 % 56,28 % 43,93 % 
Vård och stöd 48,17 % 50,07 % 48,29 % 41,18 % 40,57 % 
Totalt 43,61 % 44,90 % 45,76 % 39,17 % 38,40 % 

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

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på åldersintervall 

 2013 2014 2015 2016 2017 
< -- 29 år 3,74 % 5,23 % 4,38 % 6,29 % 6,72 % 
30 – 49 år 4,81 % 5,14 % 6,80 % 6,78 % 7,19 % 
> -- 50 år 7,13 % 6,71 % 6,24 % 5,33 % 5,34 % 
Totalt 5,90 % 5,91 % 6,28 % 6,07 % 6,30 % 

Slutsats sjukfrånvaro 
De åtgärder som kommunen främst har jobbat med för att bibehålla och sänka sjuktalen under 2017 
är följande:  

• Fler chefer med mindre antal underställd personal inom vård och stöd och förskola. 
• Anställda erbjuds 1 timme/vecka för friskvård på betald arbetstid. 
• Punktinsatser utifrån behov som framkommit. Ex utbildningar och handledning 
• Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
• Kompetensutveckling för chefer när det gäller psykisk ohälsa (KUPO) 
• Stödinsatser pga upprepad korttidsfrånvaro 
• Motionskampanjer 
• Hälsoinspiratörer, 4 halvdagar per år med olika tema. Några av dem erbjuder även 

gruppträningar för kommunanställda. 
• Sponsring i motionslopp och Eda Klassikern 
• Friskvårdsaktivitet – Familjedag i Valfjället  
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• Sjuk och friskanmälan till företagshälsovården som är en dygnet runt tjänst och som 
innehåller sjukvårdsrådgivning till anställda och stöd till chefer. 

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

• Sluta röka kurs 
• Prova på aktiviteter tex yoga 

Utmaningar 
För att kunna få ett bara personalekonomiskt ”bokslut” i framtiden finns en rad utmaningar inom 
personalområdet att ta tag i. Några av dessa insatsområden är följande: 

Rekrytering 
Det svårt att rekrytera medarbetare till vissa nyckelbefattningar med den kompetens som 
efterfrågas. Sökande finns oftast till varje ledig tjänst, men en allt lägre andel av dem motsvarar 
kraven för uppgiften. Detta är visserligen en allmän trend på arbetsmarknaden, men många 
glesbygdskommuner känner av den mer än andra arbetsgivare. Det är därför troligt att Eda kommun 
som arbetsgivare i framtiden måste använda sig av flera alternativa sökvägar än de traditionella, tex 
sociala medier, för att 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 att fortbildning och kompetensutvecklingen ligger i nivå med de yttre krav som 
ställs på medarbetarna. En stor utmaning är därför att både få fram resurser för en sådan möjlighet 
och tillse att de fördelas på rätt typ av kompetensutveckling. 

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

Attraktiv arbetsgivare 
Det är viktigt att kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna 
rekrytera och behålla personal. Lön är ett styrmedel men forskning och medarbetarundersökningar 
visar att en god arbetsmiljö är lika viktig för att medarbetarna ska vilja och orka stanna kvar. Vi 
behöver därför se över vilka möjligheter som finns för att vara attraktiva arbetsgivare i framtiden 
för att behålla våra medarbetare. Ett exempel som har införts under 2017 är möjligheten för 
medarbetare att växla semesterersättning mot extra semesterdagar.  

Vi behöver också bli bättre på att marknadsföra goda exempel vi gör ute i våra verksamheter och vi 
behöver många ”ambassadörer” som kan tala gott om oss som arbetsgivare för att långsiktigt kunna 
klara arbetskraftsbehovet. 
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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 
Eda kommun periodiserar anslutningsavgifter enligt RKR 18. Anslutningsavgifter ska 
intäktsredovisas i takt med avskrivningstiden på anläggningen. 

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 2017 års redovisning. Löner som intjänats i 
december 2017 men utbetalas i januari 2018 (timlöner, OB-ersättning och övertidsersättning) har 
periodiserats som kortfristig skuld och belastar 2017 års resultat. Arbetsgivaravgiften för december 
2017 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. löneskatt, 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 2017 och som utbetalas i mars 2018 redovisas som kortfristig 
skuld. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser, inklusive löneskatt, som är 
intjänade av arbetstagare och pensionstagare före 1998. Ansvarsförbindelsen ligger utanför 
balansräkningen och påverkar inte resultaträkningen. I enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation periodiserar kommunen den särskilda löneskatten för samtliga 
pensionsförpliktelser.  

Pensionsförpliktelser till förtroendevalda som ännu ej börjat utbetalas redovisas i enlighet med RKR 



18 
 

rekommendation 2.2 som ansvarsförbindelse.  

Personalomkostnadspålägg 

Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom procentuellt 
påslag i samband med löneutbetalningen. Följande procentpåslag har använts under 2017: 

Anställda 38,33 
Förtroendevalda 35,92 

Kapitalkostnader 
Nämndernas driftkostnader belastas med en internt kalkylerad kapitalkostnadsränta. Räntan 
beräknas på bokfört värde och räntesatsen har varit 1,75 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, Kommunassurans Syd Försäkrings 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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Sammanställd redovisning 

RESULTATRÄKNING           

(Belopp i tkr)   Koncernen Eda kommun 
    2017  2016 2017 2016 
Verksamhetens intäkter Not 1 197 083 223 010 146 729 175 919 
Jämförelsestörande intäkt Not 2 1 189 0 1 189 0 
Verksamhetens kostnader Not 3 -650 646 -647 749 -608 338 -612 470 
Jämförelsestörande kostnad Not 4 0  -853 0 -853 
Avskrivningar Not 5 -32 788 -30 987 -23 485 -22 320 
Verksamhetens nettokostnader -485 162 -456 579 -483 906 -459 724 

  
Skatteintäkter Not 6 312 868 301 324 312 868 301 324 
Generella statsbidrag och utjämning Not 7 169 233 167 696 169 233 167 696 
Finansiella intäkter Not 8 2 433 1 301 3 517 2 316 
Finansiella kostnader Not 9 -4 910 -4 272 -4 811 -4 519 
Resultat före extraordinära poster -5 538 9 470 -3 100 7 092 

  
Extraordinära intäkter   
Extraordinära kostnader   
Årets resultat Not 10  -5 538 9 470 -3 100 7 092 

Förändring ansvarsförbindelse pensioner 4 836 8 220 4 836 8 220 

Res. pensioner enl. fullkostnadsmodell  -702 17 690 5 564 15 312 
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KASSAFLÖDESANALYS           

(Belopp i tkr)             

        Koncernen Eda kommun 
LÖPANDE VERKSAMHET   2017 2016 2017 2016 
      
Årets Resultat -5 538 9 470 -3 100 7 092 
Avskrivningar  34 743 30 987 24 713 22 320 
Uppl bidrag statlig infrastruktur 593 235 593 235 
Förändring pens avs 2 237 4 399 2 237 4 399 
Förändring övriga avsättningar Not 11 758 540 -649 0 
Justering övriga ej likviditetspåverkande 
poster Not 12 -2 160 -775 -2 160 -775 
Medel från verksamheten före förändr 

 
30 633 44 856 21 634 33 271 

av rörelsekapital 
 

    
      
Kortfristiga fordringar 16 557 -17 293 15 888 -19 021 
Förråd 127 -222 36 -1 
Kortfristiga skulder 8 415 -11 675 5 987 432 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 731 15 666 43 545 14 681 
      
INVESTERINGAR     
  

  
    

Investering av materiella tillgångar -52 791 -71 712 -44 506 -48 928 
Försäljning av materiella tillgångar 1 108 4 428 1 010 4 403 
Investering av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
Investeringsbidrag övr inkomster Not 14 76 460 76 460 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 697 -66 824 -43 421 -44 065 
      
FINANSIERING     
      
Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag Not 15 35 171 4 630 25 171 4 630 
Amortering av långfristiga skulder Not 16 -2 114 -2 811 -171 -78 
Förändring av långfristiga skulder 3 924 2 689 3 924 2 689 
Förändring av kortfristiga placeringar 0 533 533 
Förändring av långfristiga placeringar -2 952 0 376 3 800 
Aktieägartillskott 2 600 600 0 
Reavinst / förlust 0 765 765 
Kassaflöde från finansverksamheten 36 628 6 406 29 301 12 338 
      

Årets Kassaflöde 40 661 -44 752 29 425 -17 046 
Likvida medel vid årets början 21 072 65 824 16 340 36 586 
Likvida medel vid årets slut   61 733 21 072 45 765 16 340 
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BALANSRÄKNING           

(Belopp i tkr)   Koncernen Eda kommun 
      2017 2016 2017 2016 
Tillgångar     
      
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 17 647 668 632 249 379 060 362 633 
  Maskiner och inventarier Not 18 36 861 34 224 34 441 30 517 
Finansiella anläggningstillgångar Not 19 11 532 12 445 23 759 25 363 
Bidrag till infrastruktur Not 20 14 035 14 128 14 035 14 128 
Summa anläggningstillgångar  693 046 451 295 432 641 
      
Omsättningstillgångar     
Exploateringsmark och förråd Not 21 6 182 6 308 5 140 5 175 
Kortfristiga fordringar Not 22 52 119 70 422 51 792 67 679 
Kortfristiga placeringar Not 23 18 727 17 483 18 727 17 483 
Kassa och bank Not 24 61 733 21 072 45 765 16 340 
Summa omsättningstillgångar 138 760 115 284 121 423 106 677 
      
Summa tillgångar 848 856 808 331 572 718 539 318 
      
      
Eget kapital, avsättningar och skulder     
      
Eget kapital 447 023 453 791 408 040 411 140 
  Därav årets resultat -5 538 9 470 -3 100 7 092 
  Varav resultatutjämningsreserv 848 848 -848 -848 
Summa eget kapital 447 023 453 791 408 040 411 140 
      
Avsättningar Not 25     
  Avsättning för pensioner 24 256 22 019 24 256 22 019 
  Andra avsättningar 20 838 20 079 8 436 9 085 
Summa avsättningar 45 094 42 098 32 692 31 104 
      
Skulder     
  Långfristiga skulder Not 26 250 705 213 040 36 955 8 030 
  Kortfristiga skulder Not 27 106 034 99 402 95 031 89 044 
Summa skulder 356 739 312 442 131 986 97 074 
      
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 848 856 808 331 572 718 539 318 

    
Panter och ansvarsförbindelser     

    
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 Not 28 199 783 204 619 199 783 204 619 
Ansvarsförbindelser Not 29   15 700 15 700 
Koncerninterna Not 30 213 870 205 093 213 870 205 093 
Borgensåtagande, övriga förpliktelser Not 30   2 477 2 708 
Leasingavtal Not 31   0 2 259 
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1. Verksamhetens intäkter 2017 2016 8. Finansiella intäkter 2017 2016
  Kommunen   Koncernen
  Taxor och avgifter 44 531 45 879   Eda kommun 3 517 2 316
  Hyror och arrenden 14 628 14 747   Eda Bostads AB 10 9
  Bidrag 74 882 101 590   Valfjället Skicenter AB 5 0
  Reavinster 940 678   Eda Energi AB 0 1
  Övriga intäkter 11 747 13 025   Eliminering interna intäkter -1 100 -1 025
S:a verksamhetens intäkter: 146 729 175 919 2 432 1 301

  Kommunen
2. Jämförelsestörande intäkt   Ränteintäkter på kundfordringar 107 120
  Kommunen   Ränteintäkter på lånefordringar 454 481
  Ersättning 6% moms extern plac 1 189 0   Övriga ränteintäkter 241 285

  Borgensavgift koncernbolag 1 069 1 025
3. Verksamhetens kostnader   Utdelning aktier/andelar 399 406
  Kommunen   Övriga finansiella intäkter 1 246 -3
  Löner och sociala avgifter -363 324 -356 742 S.a finansiella intäkter kommun 3 517 2 316
  Pensionskostnader -29 580 -30 047
  Bidrag -19 520 -21 144 9. Finansiella kostnader koncernen
  Köp av huvudverksamhet -71 980 -81 570   Utveckling i Noresund AB -1 228 0
  Reaförlust -25   Eda kommun -4 811 -4 519
  Övriga kostnader -123 910 -122 967   Eda Bostads AB -3 350 -4 063
S:a verksamhetens kostnader: -608 338 -612 470   Valfjället Skicenter AB -70 -60

  Eda Energi AB -379 -455
4. Jämförelsestörande kostnad   Eliminering interna kostnader 4 928 4 825
  Avgångsvederlag 0 -853 -4 910 -4 272

  Kommunen
5. Avskrivningar   Ränta på pensionsskuld -178 -289
  Koncernen   Räntekostnader leverantörsskuld. -5 -16
  Eda kommun -23 485 -22 320   Övriga räntekostnader -250 -270
  Eda Bostads AB -6 678 -5 866   Bankkostnader -96 -144
  Valfjället Skicenter AB -562 -726   Reaförlust West Wermland invest AB -455
  Eda Energi AB -2 063 -2 063   Nedskr. finansiella anläggningstillg.

-32 788 -30 975   Aktieägartillsk. Valfjället skicenter AB -2 600 -3 800
  Kommunen   Andelar Utveckling i Noresund AB -1 228 0
  Maskiner och inventarier -4 223 -3 761 S.a finansiella kostnader kommun -4 811 -4 519
  Fastigheter och anläggningar -19 262 -18 559

-23 485 -22 320 10. Avstämning av balanskravet
  Kommunen

6. Skatteintäkter   Årets resultat enligt resultaträkn. -3 100 7 092
  Kommunen   Avgår: samtliga realisationsvinster -2 160 -765
  Preliminär kommunalskatt 314 149 302 721   Tillägg: realisationsvinster enligt undantag
  Preliminär slutavr. innevarande år -1 735 -1 755   Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §:

  Slutavräkning föregående år 454 358   Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar1 228
  S:a skatteintäkter: 312 868 301 324   Justerat resultat -4 031 6 327

 Avgår medel till resultatutjämn. reserv -848
7.Generella statsbidrag och utjämning  Årets balanskravsresultat -4 031 5 479
  Kommunen   Justerat resultat från föregående år 0 -5 479
  Strukturbidrag 2 501 2 504   Kvar att återställa -4 031 0
  Inkomstutjämningsbidrag 152 173 147 906
  Kommunal fastighetsavgift 16 660 16 384 11. Förändring övriga avsättningar
  Övriga bidrag från staten 4 002   Eda kommun, Sluttäckning soptipp 649 0
  Tillf. statsbidrag mottagn. flykting* 0 3 647   Eda Energi AB, skatter 0 0
  Regleringsbidrag 0 0 S:a förändring övriga avsättningar 649 0
  Regleringsavgift -83 -291
  Kostnadsutjämningsbidrag 0 3 688 12. Reavinst / reaförlust
  Avgift för kostnadsutjämning -170 0   Eda kommun -2 160 -765
  Utjämningsavgift LSS -5 851 -6 142   Eda Bostads AB 0
  S:a statsbidrag och utjämn: 169 233 167 696   Valfjället Skicenter AB 0

S:a reavinst / reaförlust -2 160 -765
 * Under 2016 har resterande del av den totala 
   utbetalningen om 3 951 tkr år 2015 upptagits. 13. Försäljning av materiella tillgångar

  Kommunen
  Skräddaren 3 0 4 100
  Bete 1:241 & 1:242 725 0
  Övrig fsg 285 303
S:a försäljning materiella tillgångar 1 010 4 403

NOTER (tkr)
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14. Investeringsbidrag övr ink. 2017 2016 18. Maskiner och inventarier 2017 2016
  Kommunen   Koncernen
Övrig investeringsinkomst 76 460   Eda kommun 34 441 30 517
S.a investeringsbidrag övr ink. 76 460   Eda Bostads AB 1 038 1 036

  Valfjället Skicenter AB 1 382 1 443
15. Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag   Utveckling i Noresund AB 0 1 228
  Eda kommun upptaget lån 25 000 36 861 34 224
  Eda kommun, statl. investeringsb. 171 4 630   Kommunen
  Eda Bostads AB 10 000 0   Maskiner, inventarier, transport-
  Eda Energi AB 0 0   medel, konstverk och samlingar
  Valfjället Skicenter AB 0 0   Ingående balans 30 517 20 636
S:a nyuppt. lån/statl. investeringsb. 35 171 4 630   Årets utgifter 8 197 13 642

  Årets inkomster -50 0
16. Amortering av långfristiga skulder /    Avskrivningar -4 223 -3 761
  Statliga investeringsbidrag   Utgående balans 34 441 30 517
  Eda kommun, statl. investeringsb. -171 -78
  Eda Bostads AB 0 0   Specifikation (tkr)
  Eda Energi AB -1 140 -2 400   Maskiner 4 700 5 258
  Valfjället Skicenter AB -720 -333   Inventarier 28 917 24 214
S:a amort. långfr skulder/statl. invb -2 031 -2 811   Bilar, övriga transportmedel 423 497

  Konstverk o samlingar 89 89
17. Mark, byggn, tekn. anläggn.   Övriga maskiner och inv 312 458
  Koncernen 34 441 30 517
  Eda kommun 379 060 362 633
  Eda Bostads AB 229 755 228 565 19. Finansiella anläggningstillgångar
  Eda Energi AB 37 984 40 047   Koncernen
  Valfjället Skicenter AB 869 1 004   Eda kommun 23 759 25 363

647 668 632 249   Eda Bostads AB 138 167
  Eliminering interna poster -12 365 -13 085

  Kommunen 11 532 12 445
  Fastigheter och anläggningar   Kommunen
  Ingående balans 362 633 358 993   Finansiella anläggningstillgångar
  Årets utgifter 35 808 25 911   Värdepapper, andelar
  Avskrivningar -19 262 -18 559   Aktier Eda Bostads AB 2 652 2 652
  Årets inkomster -751 -4 100   Aktier Valfjället Skicenter AB 4 005 4 005
  Årets justering bokfört värde 631 388   Aktieägartillsk. Valfjället Skicenter AB 14 800 12 200
  Utgående balans 379 060 362 633   Nedskrivning  '' Valfjället Skicenter AB -14 800 -12 200

  Aktier Eda Energi AB 4 000 4 000
  Aktier o andelar Utv. i Noresund AB 3 938 3 938

  Specifikation (tkr)   Nedskr. aktier och andelar koncernf. -3 938 -2 710
  Mark 0   Aktier Förenade Småkom Försäkrings AB 2 300 2 000
  Markreserv 7 408 7 444   Aktier KommentusGruppen AB 2 2
  Verksamhetsfastigheter 15 146 16 505   Aktier West Wermland Invest AB 0 575
  Skolfastigheter 129 021 108 752   Andelar Stiftelsen Glaskogen 9 9
  Servicehus 46 538 48 328   Andelar Kommuninvest ek förening 4 918 4 918
  Fritidsfastigheter 13 371 14 341   Visit Värmland 44 44
  Va-verkets anläggningar 57 410 58 181   Inera 43
  Reningsverkets anläggningar 18 917 15 582   Kommunassurans Syd Försäkrings AB 576
  Gator, vägar, allmänna platser 69 318 70 222   Långfristiga kapitalplaceringar 1 300 1 300
  Fastigheter för annan verksamhet 844 940   Långfristiga fordringar
  Industri- o hantverkshus 19 059 20 108   Region Värmland, värmlandstrafik 597 597
  Övriga fastigheter o anläggningar 2 028 2 231   Eda Golfklubb 2 833 2 833

379 060 362 633   Valfjället skicenter AB 480 1 200
S:a finans. anl. tillgångar kommun 23 759 25 363

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

20. Bidrag till infrastruktur
Ombyggnad länsväg 631 i Korterud. 1 957 2 060
Ombyggnad Riksväg 61 12 078 12 068
S:a bidrag till infrastruktur 14 035 14 128
Bidragen skrivs av på 25 år.

NOTER (tkr)
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21. Exploateringsmark o förråd 2017 2016 25. Avsättningar 2017 2016
  Kommunen   Koncernen
  Bostadsmark under exploatering 4 915 4 915   Eda kommun, pensioner 24 256 22 019
  Varulager i Morokulien turistbyrå 225 260   Eda kommun, återställande av soptipp 8 436 9 085
S:a exploateringsmark o förråd 5 140 5 175   Eda Energi AB, uppskjuten skatt 10 994

32 692 42 098
22. Kortfristiga fordringar
  Koncernen  Kommunen, förändring pensionsavsättning
  Eda kommun 51 792 67 679   Ingående avsättning 22 019 17 620
  Eda Bostads AB 2 155   Pensionsutbetalningar -822 -588
  Valfjället Skicenter 5 638   Nyintjänad pension 837 4 936
  Eda Energi AB 855   Ränte- o basbeloppsuppräkningar 466 175
  Eliminering interna poster -5 906   Övrig post 1 320 -983

51 792 70 422   Förändring av löneskatt 436 859
  Kommunen   Utgående avsättning 24 256 22 019
  Kundfordringar 10 263 7 045
  Interimsfordringar 20 545 39 631   Kommunen, specifikation pensionsavsättning
  Momsfordran 6 447 6 815   Förmånsbestämd ÅP 13 670 12 044
  Kommunal fastighetsavgift 9 319 8 999   Ålderspension PA-KL 4 307 4 261
  Skatteverket 51 59   Pension till efterlevande 191 94
  Kortfristig del av långfristig fordran 3 230 3 730   Visstidspensioner 1 353 1 321
  Övriga fordringar 1 730 1 300   Löneskatt avsättning 4 735 4 299

51 585 67 579   Utgående avsättning 24 256 22 019

23. Kortfr. placering kommunen   Kommunen, visstidsförordnaden
  Anskaffningsvärde Mina Fonder 17 527 16 283   Politiker 1 1
  Marknadsvärde Mina Fonder 21 900 20 463

  Anskaffningsvärde Strukturinvest 1 200 1 200   Aktualiseringsgrad 95% 93%
  Marknadsvärde Struk turinvest 1 279 1 231

S:a kortfr. placering kommun 18 727 17 483 26. Långfristiga skulder
  Koncernen

24. Kassa och bank   Eda kommun* 36 955 8 030
Koncernen   Eda Bostads AB 184 700 174 700
  Eda kommun 45 765 16 340   Valfjället Skicenter AB 3 860 4 700
  Eda Bostads AB 3 371   Eda Energi AB 25 170 26 810
  Valfjället Skicenter 252   Eliminering interna poster -480 -1 200
  Eda Energi AB 1 109 250 205 213 040

45 765 21 072
* Nyupptaget lån 25 000 tkr.

Kommunen   2 238 tkr avser överskott VA som ska återföras inom 3 år.
Plusgirot 0   1 745 tkr avser anslutningsavgifter som periodiseras över 
Westra Wermlands sparbank 44 072 14 644   anläggningens livstid.
Handelsbanken 152 153
Skandinaviska Enskilda Banken 207 209 27. Kortfristiga skulder
Danske Bank 1 334 1 334   Kommunen
S:a kassa och bank kommun 45 765 16 340   Leverantörsskulder 14 734 15 888

  Anställdas skatter och intresseavdrag 5 771 5 519
  Upplupna sociala avgifter 7 046 6 768
  Interimsskulder 7 271 5 790
  Semesterlöneskuld 21 079 21 249
  Upplupna löner inkl sociala avgifter 4 311 4 105
  Momsskuld 1 404 1 408
  Förutbetalda skatteintäkter 3 035 1 032
  Uppl pensionsskuld, individuell del 12 735 12 256
  Uppl löneskatt på pensionskostn ind del 3 090 2 973
  Övriga kortfristiga skulder 14 555 12 056
S:a kortfristiga skulder kommun 95 031 89 044

NOTER (tkr)
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28. Pensionsförpliktelser 2017 2016
  Kommunen
  Ansvarsförbindelse
  Ingående ansvarsförbindelse 204 619 212 839
  Pensionsutbetalningar -7 574 -7 011
  Ränte- o basbeloppsuppräkning 4 856 2 451
  Förändring av löneskatt -944 -1 605
  Aktualisering m m -1 174 -2 055
  Utgående ansvarsförbindelse 199 783 204 619

29. Ansvarsförbindelser
  Koncernen
  Eda kommun, Länsstyrelsen 15 700 15 700
  Eda Bostads AB 218 210 Eventualförpliktelser i EBAB:s ÅR

15 918 15 910

30. Borgensåtaganden
  Koncernen
  Eda kommun

  Borgensåtag. Eda Bostads AB 184 700 174 700
  Borgensåtag. Eda Energi AB 25 670 26 810
  Borgensåtag. Valfjället Skicenter AB 3 500 3 583
  Övriga förpliktelser 2 456 2 676
  Egnahemslån, 40% av låneskuld 21 33

216 347 207 802

  Kommunen
  Under året har inga utbetalningar
  skett avseende borgensansvar

Eda kommun har i september 1994 ingått en solidarisk  
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per  
2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening  
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråk- 
tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress- 
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken  
på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Eda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens- 
förbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 
349 243 746 321 kronor. Eda kommuns andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 280 513 707 och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 285 249 121 kronor.

31. Leasingavtal
Leasingavtal bilar 5 089 1 962
Leasingavtal kopieringsmaskiner 72 297
S:a leasingavtal 5 162 2 259

NOTER (tkr)
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Driftredovisning (tkr)
Urspr. ram Ombudg. Tilläggs- Total budget Utfall Budgetav-

Fr 2016 anslag vikelse

Kommunstyrelsen 53 593 0 0 53 593 49 469 4 124
Gemensam förvaltning 27 652 27 652 25 138 2 514
Politisk verksamhet 5 602 5 602 4 572 1 030
Infrastruktur, näringsliv m m 1 640 1 640 1 497 143
Fritid och kultur 10 798 10 798 10 500 298
Värmlandstrafik 7 901 7 901 7 761 140

Bildning 195 378 0 0 195 378 205 774 -10 397
Gemensam förvaltning 56 349 56 349 57 905 -1 556
Musikskola 2 099 2 099 2 253 -154
Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 13 670 13 670 15 401 -1 731
Grundskola inkl grundsärskola 79 476 79 476 88 303 -8 828
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 37 231 37 231 36 760 471
Vuxenutbildning o övrig utbildning 4 927 4 927 3 829 1 098
Vård o omsorg 1 119 1 119 1 053 66
Bostadsverksamhet 507 507 269 237

Vård och stöd 186 506 0 0 186 506 195 290 -8 784
Gemensam verksamhet 10 245 10 245 9 402 842
Vård och omsorg 113 875 113 875 115 558 -1 683
Individ- och familjeomsorg 31 855 31 855 40 699 -8 844
LSS/Psykiatri 30 063 30 063 29 433 630
Arbetsmarknadsåtgärder 468 198

Samhällsbyggnad 41 388 0 0 41 388 27 789 13 599
Gemensamma Lokaler 1 258 1 258 3 333 -2 075
Gemensam verksamhet 3 632 3 632 2 303 1 329
Gator, vägar, parker 16 982 16 982 15 777 1 205
Miljö och hälsoskydd 2 935 2 935 2 672 263
Räddningstjänst 8 540 8 540 8 738 -198
Fritidsverksamhet 4 406 4 406 3 798 608
Särskilt riktade insatser 6 602 6 602 5 645 956
Flyktingmottagande -1 111 -1 111 -7 349 6 238
Vatten och avlopp -1 114 -1 114 -985 -128
Avfallshantering -403 -403 -3 983 3 580
Övrig verksamhet -339 -339 -971 632
Jämförelsestörande -1 189 1 189

Summa utskotten 476 864 0 0 476 864 478 321 -1 457

Finansförvaltningen 4 4 6 879 -6 875
Finansiering 4 4 3 051 -3 047

Verksamhetens nettokostnader 476 868 0 0 476 868 485 200 -8 332

Skatter och avgifter -479 254 -479 254 -482 101 2 847

Summa / resultat -2 386 0 0 -2 386 3 100 -5 486
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Driftredovisning per verksamhet

Budget Utfall Avvikelse Utfall
2017 2017 2017 2016

SERVICEVERKSAMHET 29 257 24 809 4 447 27 464

POLITISK VERKSAMHET 5 602 4 578 1 024 4 652

INFRASTRUKTUR, SKYDD M M 33 484 31 124 2 359 28 840

FRITID OCH KULTUR 17 303 16 548 755 18 007

PEDAGOGISK VERKSAMHET 191 653 202 189 -10 536 192 274

VÅRD OCH OMSORG 187 157 196 156 -8 999 180 536

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 5 958 -1 510 7 468 -5 070

AFFÄRSVERKSAMHET 6 781 4 420 2 361 5 827

FINANSIERING -479 581 -475 215 -4 366 -459 621

-2 386 3 100 -5 486 -7 092

Investeringsredovisning (tkr)

Total Redovisning: Avvikelse

budget Inkomst utgift

Serviceverksamhet* 32 930 32 784 146

Infrastruktur, skydd mm 5 387 0 3 124 2 263

Fritid och kultur 631 -50 898 -217

Pedagogisk verksamhet 537 0 705 -168

Vård och omsorg 1 148 0 687 461

Affärsverksamhet* 8 717 -26 6 309 2 434

49 350 -76 44 506 4 920

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

 även möbler, informationsteknologi med mjukvara och personalbilar.

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

I mindre omfattning även industrifastigheter och skogsdrift.
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VA-VERKSAMHETEN             
                  

RESULTATRÄKNING 2017-12-31   2017 2016       

                  

Verksamhetens intäkter   19 013 21 957       

Verksamhetens kostnader   -13 114 -13 354       

Avskrivningar     -4 138 -3 804       

Verksamhetens nettokostnader   1 760 4 799       

                  

Finansiella kostnader   -1 430 -1 772       

                  
Årets 
resultat     330 3 027       

                  
                  

Verksamhetens intäkter             

  Konsumtionsavgifter   17 498 18 937       

  Intern överföring slam   440 1 400       

  Anslutningsavgifter   236 1 082       

  Övr intäkter   839 538       

        19 013 21 957       

                  

Verksamhetens kostnader             

  Löner bokf 865   -3 790 -3 365       

  Anläggn mtrl   -2 146 -2 560       

  Entr o konsulttjänster   -2 530 -2 860       

  Övr verksamhetskostn   -3 994 -3 855       

        -12 460 -12 640       

                  

  Fördeln kostn SB-förvaltn (8%) -299 -335       

  Fördeln kostn KL-förvaltn -356 -379       

      2017           

    Red sekr (40%) -196           

    Övr adm kostn -160           

        -13 114 -13 354       
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BALANSRÄKNING 2017-12-31   2017 2016       

                  

Tillgångar               
                  

Materiella anläggningstillgångar             

Fastigheter och anläggningar   76 327 73 763       

                  

Summa tillgångar     76 327 73 763       

                  

Skulder och eget kapital             
                  

Avräkningspost Eda kommun   73 759 70 736       

  
Skuld till VA 
kollektivet   2 238         

  Årets  resultat   330 3 027       

                  

Summa skulder och eget kapital   76 327 73 763       

                  

Överskott/underuttag             

VA kollektivet ska vara självfinansierat och över/underuttag ska återföras till kollektivet inom 

tre år. År 2017 har 2 238 tkr bokförts som en skuld till VA kollektivet. Resterande del av VA  

verksamhetens resultat, 330 tkr, avser oreglerad verksamhet och ingår i Eda kommuns resultat  

år 2017.                
                   
Fondering för nyinvesteringar              
Om brukningsavgifterna överstiger kostnaderna kan medel sättas av för fondering till 

nyinvesteringar. År 2016 fonderades 195 tkr till nyinvesteringar.     

                   
Periodisering anslutningsavgifter            
Anslutningsavgifter ska periodiseras över anläggningens avskrivningstid för att finansiera 

investeringar i anläggningen. År 2017 har 1 745 tkr satts av för periodisering av    

anslutningsavgifter.              
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
     

        2017 2016 2015 2014 2013 
  

    
  

Antal invånare 31/12 8 618 8 526 8 505 8 453 8 426 
    
Skattesats kommunen, kr 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 
    
Skattesats Landstinget, kr 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 
    
Årets resultat, tkr -3 100 7 092 -9 215 -1 624 -3 522 
    
Budgetavvikelse -5 486 689 -19 119 -6 664 -9 580 
    
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,  100,4 98,0 102,1 100,4 100,9 
och generella bidrag. %   
    
Nettokostnad per invånare, kr 56 151 53 920 53 873 50 654 49 366 
    
Nettoinvesteringar, 
tkr 44 430 48 477 34 139 28 254 33 581 
    
Långfristiga skulder, tkr 36 955 8 030 790 868 0 
    
Soliditet, % 71,2 76,2 77,8 79,2 77,8 
    
Soliditet inkl pensionsåtagande, % 36,4 38,3 38,3 36,6 34,2 
    
Balanslikviditet, % 128 120 124 135 136 
    
Borgens- och ansvarsförbindelser, inkl 436 991 430 380 439 522 427 106 444 853 
åtagande för pensionsförpliktelser, tkr            

 

Redogörelse över kommunens pensionsförpliktelse   tkr 

    

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 24 256 

Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte   

upptagits bland avsättningar 199 783 

Finansiella placeringar, bokfört värde 18 727 

Totala förpliktelser / Finansiella placeringar (kommunens återlån) 205 312 

    

Finansiella placeringar, marknadsvärde 23 178 

Finansiella placeringar, markn värde ./. Finansiella placeringar, bokfört värde 1,24 

    

Aktualiseringsgrad           95% 
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Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsområde 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 2017 genomfördes följande upphandlingar: fastighetsunderhåll 10 branscher, trygghetslarm 
och mottagning, IT-partner, kopiatorer och skrivare, bemanningstjänster inom vård och stöd, 
minnesgåva, VA-material, livsmedel småkök, programvaror och tjänster,, kommunikationstjänster, 
städmaterial, kalkning av sjöar och vattendrag, TV-inspektion av VA-ledningar, renovering av 
självfallsledningar, styrd borrning och hammarborrning, beläggning, städentreprenad, elleverans, 
modulförskola och biobädd och kemikaliehantering.   

IT-avdelningen	

IT-avdelningen skall medverka till att kommunens anställda 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.  

Turism-	och	Informationsavdelningen	

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.  

Under året har arbetet varit intensivt inför, under och efter O-Ringenveckan som gick av stapeln den 
21 juli – 28 juli. Två etapper arrangerades i Boda i Koppom den 26 – 27 juli. O-Ringen, som är 
världens största orienteringstävling och en familjefest, lockade mer än 20 000 tävlande och 
besökare i åldern 5-95 år. Deltagarna kom från mer än 40 nationer. På Arena Boda hade kommunen 
en stor monter tillsammans med Eda Bostads AB. Budskapet var att besöka, bo och arbeta i Eda 
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kommun. 2016 års kulturpristagare Tommy Johansson ställde ut sina naturfoton och bilderna fick 
stor uppmärksamhet. Turistbyrån var på plats med en infopoint den 25 juli under O-Ringens 
golftävling på Eda Golfklubb Noresund. Under hela O-Ringenveckan hade kommunen en monter 
på O-Ringenstaden i Arvika och den var mycket välbesökt. 

Inför arrangemanget har kommunen marknadsförts i O-Ringentidningarna samt i den 
programtidning som delades ut till alla deltagare. Radio P4 Värmland sände Sommarluffen från 
Arena Boda den 26 juli då kommunen var etappvärd. En särskild rivkarta producerades inför 
veckan och den delades ut till alla O-Ringendeltagare vid ankomsten. Kartan innehöll information 
om aktiviteter, badplatser, caféer, restauranger, evenemang och utställningar under veckan. 
Sammanlagt delades mer än 15 000 kartor ut av kommunen och flera företag och föreningar inom 
besöksnäringen. 

En utvärdering av kommunens deltagande har gjorts och den har sammanställts i en rapport.  
Representanter från de kommunala verksamheter som medverkat både före och under O-Ringen har 
fått möjlighet att lämna sina synpunkter. De anser att det har varit ett bra förberedelsearbete och 
med en intresserad och engagerad arbetsgrupp. Samverkan internt har fungerat mycket bra. 
Egentligen kan man satsa hur mycket som helst på marknadsföring, men utifrån de ramar som fanns 
till förfogande gjordes det bra. I media omtalades mycket sällan att arrangemangen även gick i Eda 
kommun och Koppom. Det är svårt att värdera ett dylikt arrangemang men erfarenheterna visar att 
arrangemang av olika karaktär är viktiga för besöksnäringen i kommunen. De kan ge ett mervärde i 
form av återkommande besök. 

Kommunen har deltagit i Karlstads Universitets arbetsmarknadsmässa HotSpot och på 
Charlottadagen i syfte att marknadsföra kommunen och locka arbetskraft. En ny annonsfinansierad 
broschyr producerades under våren. Syftet är att använda den för att locka arbetskraft och nya 
invånare.  

Leader Växtlust Värmland höll sitt årsmöte i Ljusglimtens samlingslokal. Kommunen har lämnat in 
en ansökan om stöd till projektet Fiskeresurs i Eda för att utveckla fisketurismen. Flera aktörer i 
Eda kommun diskuterar projektidéer med Leaderkontoret. 

Förberedelserna har startat inför införandet av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 
den 25 maj 2018. Det innebär bl a att inventera och förteckna alla personuppgiftsbehandlingar som 
finns i verksamheten. Arbetet sker genom samverkan i kommunens dataskyddsgrupp där 
representanter från alla verksamheter deltar. Utbildning kommer att ske under våren 2018. 

Avdelningen har på uppdrag tagit fram ett  program för inflyttning och integration som kartlägger 
vilka aktiviteter kommunen gör idag samt ger förslag på nya aktiviteter för att förbättra 
integrationen och öka inflyttningen. För att kunna tillvarata den resurs nya kommuninvånare 
innebär, har några fokusområden valts ut som extra viktiga: inflyttning, nyanlända, boende, 
utbildning, arbete, sysselsättning och försörjning, barn och ungdom, hälso- och sjukvård, fritid och 
kultur, flyktingmottagning och mötesplatser. Under hösten öppnades ett Integrationscenter i 
Charlottenberg i regi av kommunens integrationsenhet. Avsikten är att öka samverkan med centret, 
bl a inför valet 2018. 

 
Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 
Befolkning Antal invånare 8 618 8 500 8 500 
Ohälsotal hos kommuninvånarna Dagar 37,8 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. 
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Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 
(31) Sysselsättningsgrad (KKiK) 1) % 65,0 78 78 
(33) Nya företag/1 000 invånare (KKiK) Antal 3,7 4 4 

1) Om gränspendlarna räknas med i statistiken blir utfallet 77,9%. 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 
Omsättning detaljhandel (HUI) Mkr 3 000 (1) 2 600 2 600 
Detaljhandel försäljning  (HUI) Index (100) 532 (1) 490 490 
Gästnätter (TEM) Antal 366 000 (1) 135 000 135 000 
Besökande turistbyrå Antal 65 000 70 000 70 000 

(1) Avser utfallet 2016. 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 
(1) Tillgänglighet e-post (KkiK) 1) % 93 95 95 
(2) Tillgänglighet telefon (KkiK) 1) % 65 60 60 
(3) Bemötande vid telefonkontakt KkiK 1) % 77 95 95 
(12) Valdeltagande (KKiK) % Inget val Inget val  
(13) Webbinfo (KKiK) % 88 80 80 
(14) Medborgarnas deltagande i 
kommunens utveckling (KKiK) 

% 72 85 85 

Sjukfrånvaro kommunen % 6,3 4,5 4,5 
Sjukfrånvaro kommunledningsstab % 2,2 1,8 1,8 
Frisknärvaro % 60,5 75 75 

1) Avser utfallet 2016, ingen mätning 2017. 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 
Tillgång till fiber Procent 55 70 70 
E-tjänster  Antal 32 25 25 

Under året gjordes en mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter 2016 
av företaget Resurs. En ny mätning kommer att göras 2018 för att se vilka effekter O-Ringenveckan 
haft för turistnäringen. År 2013 gjordes den förra mätningen av HUI Research och målet för 2017 
sattes efter utfallet i den mätningen. De två undersökningarna är därför inte jämförbara. Resurs 
siffror för år 2016 visar att turismen i kommunen omsatte 188 miljoner kronor exklusive 
gränshandeln, varav 54 miljoner inom hotellbranschen och 37 miljoner kronor inom 
restaurangbranschen. Turismen i Eda genererade 365 000 gästnätter och sysselsatte 143 
årssysselsatta, främst inom restaurang och logi. Skatteintäkterna till kommunen blev 15,6 mkr.  

Besökssiffrorna på Morokulien Turistcenter uppgick till ca 65 000, vilket är en ökning med 10 
procent jämfört med 2016. Trenden är att de fysiska besöken på turistbyråer minskar i takt med att 
alltfler använder digitala medier. Antalet förfrågningar vid informationsdisken har ökat med ca 20 
procent. Besökarna stannar allt längre tid på centret och hinner få information om aktiviteter i 
närområdet. Alltfler turister kommer från Asien och Kina står för ca 9 500 besökare, totalt 15 
procent av besöksstatistiken. Det är fler svenskar som besöker Norge och därmed har även antalet 
svenska turistbussar ökat.  

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, inte minst för handeln som fortsätter att öka. 
Gränshandeln i kommunen genererar mellan 500 miljoner till 1 miljard i skatteintäkter till staten. 
Enligt statistik från Handelns Utredningsinstituts databas Handeln i Sverige 2017, har handelns 
omsättning ökat med 400 mkr jämfört med siffrorna från 2015. Index för detaljhandelns försäljning 
enligt HUI har ökat från 489 år 2015 till 532 för år 2016.  

Eda kommun deltar i SKL:s kvalitetsundersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 
tillsammans med 260 andra kommuner i landet. Det är 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 2017 valdes några indikatorer ut som särskilt viktiga att arbeta vidare med för att nå ett bättre 
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resultat. Det ena måttet var andelen som är nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen och 
det andra måttet andelen som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en 
enkel fråga. Under hösten gjordes inte någon telefon- och serviceundersökning då detta är en tjänst 
kommunen får köpa. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år och nästa görs hösten 
2018. När det gäller kommunens webbinformationen till invånarna hamnar kommunen långt över 
medelvärdet för kommunerna i landet som var 79 procent.  

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 
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, 
stöd p.g.a. hög sjukfrånvaro och hantering av arbetsbrist. 

Personalchefen har varit föräldraledig under större delen av året och kommunchefen har med 
anledning av det varit tillika personalchef medan huvuddelen av personalschefsuppgifterna fördelats 
till några av medarbetarna på avdelningen. 

Ovanstående orsaker har bidragit till att avdelningen mestadels hanterat löpande frågor varvid olika 
typer av utvecklingsverksamhet nedprioriteras 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.  

Näringslivsenheten. 

Näringslivsenheten verkar för ett starkt och diversifierat näringsliv som kan erbjuda arbetstillfällen 
och relevant sysselsättning. Detta i sin tur skapar ett hållbart skatteunderlag för kommunens 
kärnverksamheter, dvs förmåga att förse medborgarna med god vård, skola och omsorg. 

Näringslivsenheten leder och utvecklar kommunens arbete beträffande myndighetservice och 
samverkan med näringslivets samtliga branscher. Arbetet sker koncernövergripande eftersom 
näringslivsklimatet påverkas av kontinuerlig samverkan mellan näringslivet och flera av 
kommunens enheter.  

Fokus för Näringslivsenheten har varit att ge bästa möjliga service och information till idébärare 
och företagare som planerar nyetablering eller utveckling av befintlig verksamhet. Ett annat mål är 
att skapa dialog och närmare relationer till befintliga företag genom företagsbesök. 
Näringslivsenheten samverkar även med Eda Näringslivsförening för att skapa ett gott 
näringslivsklimat i kommunen.  

Näringslivsenheten har under året lett och samordnat ett antal projekt. Några exempel;  

• Westra Wermland Export - ett samarbete mellan Säffle, Årjäng, Arvika och Eda. Syftet har 
varit att skapa tillväxt, främst mot Norge, bland små och medelstora företag genom att 
erbjuda riktat stöd. Projektet avslutades vid årsskiftet 2017/2018. 

• Ung Digital Idé Värmland. Projektet har erbjudits coachning, inspiration och rådgivning till 
unga som vill starta egen verksamhet och avslutades september 2017. 
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• ”Tillväxt och Lönsamhet” ett projekt som drivits av Almi företagspartner. Målsättningen har 
varit 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. Projektet avslutades december 2017. 

Kultur	och	fritid	

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 - bidrag och service - till föreningslivet. I uppdraget ingår också ett arbete med att verka för en 
utveckling av fritidsaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Kommunalt föreningsstöd har 
lämnats med drygt 2 miljoner kronor, samt en del utlåning av diverse kommunal utrustning och 
upplåtelsen av kommunens fritidsanläggningar. Under året etablerades en Fritidsbank i kommunen 
av den ideella föreningen Fritidsbanken Eda. Verksamheten handlar kort om att sport- och 
fritidsutrustning samlas in och lånas ut gratis till allmänheten. Dessutom administreras registrering 
och tillståndsgivning för lotteriverksamhet. Eda kommuns Idrottspris tilldelades rallyföraren Pontus 
Tidemand.  

En form av s k öppen ungdomsgårdsverksamhet bedrevs likt tidigare år i Åmotfors och Koppom 
under första halvåret. Ett politiskt måldokument låg som grund för verksamheten. Inom denna 
verksamhet ingick även arbetsledning för kommunens barn- och ungdomsarrangemang - simskola, 
skollovsverksamhet-Sommarskoj, Ungdomsfestivalen UKM 2017. Avdelningen ansökte om och 
beviljades av Myndigheten för ungdoms-/civilsamhällesfrågor (MUCF) 174 tkr i särskilda medel 
till sommarlovsaktiviteter. Med hjälp av stödet kunde vi utveckla och bredda sommarlovsutbudet 
med kostnadsfria aktiviteter ytterligare för andra året i rad. Från hösten 2017 arbetar vi med ett 
projekt, Integration inom föreningslivet. Målsättningen med projektet är att så många barn och unga 
som möjligt ska få prova på olika fritidsaktiviteter med hjälp av utrustning från Fritidsbanken och 
ledare från kommunens föreningar. Satsningen ska leda till ökat antal aktiva i spontan eller 
organiserad verksamhet i kommunen. Fritidsgårdsföreståndaren har nu rollen som projektledare och 
under projekttiden ligger fritidsgårdsverksamheten vilande. Biblioteken erbjuder viss verksamhet 
riktad till barn och unga tillsvidare.  

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, bra mat och 
motionsvanor, säkra och trygga uppväxtmiljöer, social trygghet, en mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård och ett minskat alkohol- och tobaksbruk. Edas Ansvar har mandat att driva det alkohol- 
och drogförebyggande arbetet genom en tvärsektoriell samverkansgrupp inom kommunen. 
Prioriterade frågor är tobaksarbete, föräldrastöd och fältarbete. Under 2016 skrevs ett 
medborgarlöfte tillsammans med polisen, där Eda kommun utifrån den regionala ANDT-strategin 
ska fokusera på att minska risken för una att hamna i missbruk samt att arbeta för att minska antalet 
drog- och alkoholpåverkade i trafiken. Under 2017 fick Edas ansvar en utökning av 
ansvarsområden, där numera även "våldsbejakande extremism" ingår. Under året antogs en 
handlingsplan och en utbildningsdag arrangerades. 

Biblioteksverksamhet har bedrivits i enlighet med Bibliotekslagen och Eda kommuns biblioteksplan 
med handlingsplan. 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. 
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 
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kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Programverksamheten har i huvudsak bestått av ett relativt stort 
antal utställningar. Fr o m 2018 ingår skolbiblioteken vid Gunnarsbyskolan och Hierneskolan med 
två folk- och skolbibliotekarier i avdelningen. 

Inom avdelningen ligger ansvaret för kommunens allmänna kulturverksamhet. I uppgiften ligger att 
arbeta för att utveckla kulturlivet inom kommunen och administrationen 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, inköp, utlåning och underhåll. Eda kommuns kulturpris för 
2017 tilldelades styrelsen för föreningen Åmotfors Folkets Park. Avdelningen ansökte om och 
beviljades av Kulturrådet drygt 400 tkr i särskilda medel till föreställningar inom scenkonst för 
förskolebarn under 2017. 18 föreställningar genomfördes och ytterligare 20 barnföreställningar 
kommer att genomföras under 2018. Inom avdelningen genomfördes också ett filmprojekt som 
avslutades med en filmfestival i Folkets hus i Åmotfors. Dessutom arrangerades det kulturresor för 
seniorer. Bland de större arrangemangen inom kommunen, som avdelningen medverkade i, kan 
nämnas Cancergalan och Charlotta. Under 2017 påbörjades ett planeringsarbete kring ett 
skolprojekt om Edas historia där elever i årskurs 3, 6 och 9 ska få möjlighet att göra studiebesök på 
museer och hembygdsgårdar i närmiljön. Projektet är kopplat till Karlstads universitet. Vikten av att 
koppla den lokala historien till den ”stora historien” är betydelsefull för vårt kulturarv i Eda. 

Vaktmästeriet inom avdelningen svarar för driften och skötseln av kommunens badplatser. 
Dessutom ingår arbetsledning för föreningsanställda vaktmästare vid både kommunala och 
föreningsägda fritidsanläggningar. Eda kommun ansvarar för sammanlagt 9 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 2016  Plan 2017  Utfall 2017 

Fritidsverksamheten 
Föreningsverksamheten, antal föreningar  ca 150  150  150  
varav barn- och ungdomsföreningar  22  22  22  
Föreningsaktiviteter, 7-20 år  2 354  3 100  2 977 
Simskoleverksamheten, antal deltagare  80  80  73  
Fritidsgårdsverksamheten, antal besökande  1 240  1 300  *675 
Antal besökande, kommunens fritidsanläggningar  143 200  145 000  **144 
000ishall/styrkehall/skyttehall, tre sporthallar, ett ridhus,  
två gymnastikhallar, samt en konstgräsplan (c a 15 000) 
*Verksamhet under januari-maj 
** prel. uppgift 

Folkhälsoverksamheten 
Folkhälsoverksamheten, antal aktiviteter  16  20  13 
Folkhälsoverksamheten, antal deltagare  3 800  3 800  3 023 

Biblioteksverksamheten 
Antal besökare vid biblioteken  73 858  74 000  66 257 
Antal utlån/kommuninvånare  7,04  7,2  7,03 
Antal utlån/barn 0-14 år  16,08  18,0  17,06 

Allmän kulturverksamhet 
Antal kulturarrangemang  29  30  38  
Antal besökare museerna  4 750  5 000  6 700 

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

Vid biblioteken har besöken minskat och det beror främst på en kraftig minskning vid filialen i 
Koppom. När det gäller utlån till barn har det ökat något, vilket är glädjande eftersom det varit en 
negativ trend sedan flera år tillbaka. Under året har det gjorts en särskild riktad marknadsföring av 
biblioteken till skolelever med en uppmaning om att besöka biblioteken. Det är angeläget att stärka 
insatsen under kommande år vad gäller läsning och litteratur för barn/ungdom. 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunledningsstaben redovisar sammanlagt ett överskott gentemot budget på 4 125 tkr. 

Drift 
Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter -2 219 -3 463 -2 219   

Kostnader 55 812 52 932 57 421   

Nettokostnader 53 593 49 469 55 202 55 202 

Avvikelse mot budget 
 

4 125 
 

  

  
 

  
 

  

Kommunchef 2 313 1 975 2 078   

Ekonomi 12 740 12 220 12 783   

IT 7 986 7 770 8 986   

Turism & information 11 390 10 130 11 462   

Personal 6 951 5 793 7 329   

Näringslivsenheten 1 095 828 1 069   

Fritid & kultur 11 117 10 752 11 495   

Kommunchef 

Överskottet härrör sig främst från att budgetposter för vissa kommungemensamma kostnader inte 
nyttjats. 

Ekonomi och planering 

Totalt visar ekonomi och planering ett överskott på 520 tkr. Det positiva resultatet beror till största 
delen på vakant tjänst, föräldraledighet och återhållsamhet med inköp under året. 

IT-avdelningen 

Antalet supportärenden fortsätter att öka och den långsiktiga trenden är att behovet av IT-
avdelningens tjänster ökar. (+14%, +445 ärenden, jmf. 2016). IT har förstärkt avdelningen med +0,5 
tjänst. Denna resurs har förstärkt och utvecklat IT-supporten, arbetsmiljön för övriga tekniker har 
förbättrats och vi upplever att effektiviteten ökar samtidigt som våra kunder uttrycker att vi är ett 
bra stöd. IT har under året i samverkan med flera kommuner i Värmland upphandlat en gemensam 
IT-partner där kommunen kan köpa de flesta IT-relaterade produkter och tjänster på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Avdelningens grundläggande uppdrag med drift, support och underhåll av befintlig IT-miljö tar 
mycket resurser i anspråk och utveckling av IT-miljön hinns inte med i samma takt som 
verksamheternas krav ökar. Vi märker en ökad efterfrågan av Microsoft Office som kontorsstöd från 
verksamheterna. Många systemleverantörer och myndigheter förutsätter att man har ett kontorsstöd 
från Microsoft vilket gör att tillsynes enkla uppdrag kan upplevas som problematiska hos oss 
eftersom ingen har erfarenhet av hur LibreOffice fungerar eller att helt enkelt stöd för produkten 
saknas. 

Under året har IT i samverkan med övriga verksamheter tagit fram en digitaliseringsstrategi där 
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syftet är att beskriva den kommunövergripande inriktningen för kommunens digitala utveckling.  

Årets ekonomiska resultat innebar ett överskott på 216 tkr. Överskottet kan härledas till lägre 
kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader. 

Turism-	och	Informationsavdelningen	

Turism- och informationsavdelningen har varit mycket restriktiv med nya projekt och utgifter under 
det gångna året. Anslaget för projektstöd ger ett överskott med 150 tkr och anslaget för reklam och 
annonsering ett överskott med 113 tkr.  

Anslaget för politisk verksamhet ger ett överskott på 1,1 mkr. Antalet sammanträden har varit färre 
än beräknat och politiken har varit återhållsamma vad gäller utbildningsinsatser. Avdelningens 
totala budgetöverskott blev 1 260 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. Vi har rekryterat många nya chefer 
med kort chefserfarenhet vilket ökat trycket på avdelningens medarbetare. Planerad chefsutveckling 
har istället blivit intern basutbildning i internt regi.  

Positiva avvikelser finns inom områdena chefsutbildning, friskvård och företagshälsovård. 
Ekonomiskt har det en positiv effekt, men verksamhetsmässigt saknas kompetens som kan medföra 
ökade kostnader på längre sikt. Totalt redovisar personalavdelningen ett överskott gentemot budget 
på 1 158 tkr. 

Näringslivsenheten	

Redovisar ett överskott gentemot budget på 267 tkr. 

Fritid-	och	kulturavdelningen	

Totalt sett ett överskott gentemot budget på 365 tkr. Intäkterna blev klart högre än budgeterat, vilket 
främst beror på dels ett bidrag med 402 tkr till barnföreställningar från Kulturrådet och dels ett 
bidrag med 174 tkr till sommarlovsaktiviteter från MUCF. En konsekvens av de tillkommande 
externa bidragen blev att även kostnaderna blev högre än budgeterat för att kunna uppfylla de olika 
bidragskraven.  

Folkhälsoverksamheten: Positivt resultat. Lägre personalkostnader än budgeterat 
(folkhälsosamordnaren tjänstgjorde åt Länsstyrelsen under två månader).  

Fritidsverksamhet: Positivt resultat. Intäkterna blev klart högre än budgeterat beroende på ett 
externt bidrag med 174 tkr till sommarlovsaktiviteter från MUCF. Kostnaderna för kommunalt stöd 
till föreningslivet blev något mindre än vad som budgeterats, Slutligen blev det lägre kostnader 
initialt för Fritidsbanken än planerat. 

Kulturverksamhet: Positivt resultat. Intäkterna blev klart högre än budgeterat beroende på ett 
externt bidrag med 402 tkr till barnföreställningar från Kulturrådet. En överföring av 171,2 tkr från 
2017 till 2018 års budget är begärd. 

Biblioteksverksamhet: Negativt resultat. Kostnaderna blev något högre än budgeterat beroende på 
framförallt en rad säkerhetsåtgärder i biblioteken, t ex installation av överfallslarm/hjärtstartare. 

Idrotts-/fritidsanläggningar och vaktmästeri: Negativt resultat. Kostnaderna blev klart högre än 
budgeterat, vilket framförallt beror på driften av de kommunala badplatserna. 

Fritidsgårdsverksamheten: Positivt resultat. Klart lägre verksamhetskostnader än budgeterat. Det 
bedrevs ingen fritidsgårdsverksamhet under hösten p g a tjänstledig personal.  
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Framtiden 

Ekonomi	och	planering	

Ekonomisystemet är under ständig utveckling. Under 2018 kommer en uppgradering att ske som 
underlättar införandet av GDPR.  Finansförvaltningen är under utredning och ett antal förslag 
diskuteras.  

It-avdelningen	

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

Trenden är att den ökar och digitaliseringen, automatisering av processer, nya IT-system och IT-
utrustning, EU:s nya dataskyddsdirektiv (GDPR) och ett ökat fokus på informationssäkerhet är 
exempel på ökade ambitionsnivåer som i sin tur vidgar IT-avdelningens verksamhetsuppdrag. Krav 
på införande av Ledningssystem för InformationsSäkerhet (LIS) kommer innebära att en översyn 
bör göras av roller och vissa nyckelfunktioner i Eda. 

Eda kommuns IT-miljö med MicroFocus plattform i botten, samt LibreOffice som kontorsstöd, 
överensstämmer inte med övriga Värmlandskommuners IT-miljö. De flesta använder en 
sammanhängande IT-miljö byggd på Microsofts produkter. Detta försvårar samverkan för oss. 

Vi bör utreda om inte LibreOffice som kontorsstöd kostar mer i tid, kraft och frustration hos våra 
användare än vad kostnaden är för att investera i ett officepaket som är standard i branschen. 

Turism-	och	informationsavdelningen	

Ambitionen för Morokulien Turistcenter är att utveckla verksamheten och servicen än mer riktat 
mot näringslivet. En enkät kommer att skickas ut till näringen i syfte att få synpunkter på vad vilken 
service centret ska tillhandahålla. Morokulienområdet har flera utvecklingsmöjligheter som beskrivs 
i turismstrategin och som bör ske i samverkan med Eidskogs kommune. Ett gemensamt arbete är 
påbörjat som bl a innefattar ett projekt kring  renovering av Fredsmonumentet. Avsikten är att söka 
EU-medel via Interreg Sverige-Norge för att restaurera monumentet och utveckla området kring 
Fredsplatsen. 

För att kunna fortsätta att effektivisera och kvalitetssäkra det administrativa arbetet med allmänna 
handlingar och arbetet kring de politiska sammanträdena, arbetar kommunen tillsammans med 
andra Värmlandskommuner kring upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem. 
Arbetssättet kommer att bli mer digitaliserat vilket effektiviserar administrationen kring de politiska 
sammanträdena.  

Kommunerna i Värmland kommer tillsammans att göra en upphandling av telefoni med fokus på 
nästa generations kommunikations- och samarbetstjänster. Digitaliseringen påverkar oss alla och 
digitala möten med kommuninvånare kommer att öka i framtiden. En nära samverkan sker med IT-
avdelningen kring en ny växellösning och vilka möjligheter den ger att arbeta mer digitaliserat.  

Efterfrågan att ta del av allmänna handlingar ökar och kommer att öka än mer när nya 
dataskyddsförordningen träder i kraft. Dokumenthanteringsplaner uppdateras och tas fram för 
verksamheterna. Detta för att lagligt kunna gallra handlingar men också kartlägga var olika 
handlingar förvaras och få en överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den digitala 
långtidslagringen i e-arkiv är en stor och viktig fråga. Region Värmland har gjort en förstudie och 
avsikten är att genom samverkan mellan länets kommuner och regionen ta ett samlat grepp för att 
säkra den långsiktiga informationsförsörjningen. För det fortsatta arbetet krävs bl a att kommunen 
fattar ett inriktningsbeslut om digital arkivering och att fördelarna med e-arkiv kommuniceras i 
verksamheterna och att det finns incitament för verksamheterna att vilja göra de insatser som krävs. 
För att säkerställa en tillfredsställande lösning krävs ett nära samarbete mellan arkivet, 
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verksamheten och IT. 

Personalavdelningen 

En av de viktigaste frågorna framöver är att arbeta med arbetsmiljöfrågor för att alla medarbetare 
ska trivas och må bra. Inom den närmaste framtiden står vi inför ett stort rekryteringsbehov och vi 
behöver därför arbeta med värdegrund och att vara attraktiva arbetsgivare, för att behålla och 
rekrytera medarbetare. 

Långsiktigt behöver resurserna till personalutveckling ökas betydligt. Det kan då handla om 
ledarprogram, särskilda åtgärder för ”bristyrken” och fortsatt arbete för att förstärka friskfaktorer 
och arbetsmiljö. 

Fritids- och kulturavdelningen 

Fritids- och kultursektorn är oerhört viktig för framförallt invånarna i kommunen, men även för 
våra besökare/turister. Därför är den en bärande del i kommunens övergripande mål med att försöka 
göra kommunen än mer attraktiv, som ett led i att försöka öka befolkningsunderlaget. Ett aktivt 
föreningsliv med ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter kan faktiskt vara en direkt 
avgörande faktor för var människor bosätter sig.  

Den nystartade Fritidsbanken och vår medverkan i projektet Integration inom föreningslivet är 
satsningar som förhoppningsvis kan hjälpa till med att stärka upp och utveckla föreningslivet.  

Avdelningens arbete med Föreningsutveckling i Eda tillsammans med SISU Idrottsutbildarna 
kommer att fortsätta. Syftet är att på olika sätt arbeta för att stödja och stärka upp det interna arbetet 
inom enskilda föreningar. En fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i kommunen, t ex utveckla 
SMARTIS och underlätta för möjligheter till spontanaktiviteter.  

Kulturrådets stora satsning på kultur för de små barnen i glesbygd inom projektet ”Skapande 
förskola” har varit och kommer förhoppningsvis även framöver att vara ett mycket viktigt stöd i 
vårt arbete med kultur för alla barn i 3-5 års åldern. Under året gjordes en förstudie om ett 
gemensamt konstregister i Värmland som vi medverkar i och arbetet kommer att fortsätta under 
2018. Samtidskonsten kring bl a Artscape har lyfts under gångna året i hela Värmland. 
Kulturarvsdagarna i Sverige fyller 30 år 2018 och i kommunen uppmärksammas detta bl a vid våra 
hembygdsgårdar och museer i ett samarrangemang under september 2018. 

För biblioteksverksamheten är det viktigt med en fortsatt samverkan inom Bibliotek Värmland. En 
stor fråga för biblioteken inom samarbetet är den kommande dataskyddsförordningen och hur den 
påverkar utbytet av personuppgifter mellan kommunerna. Eventuellt kan drifts- och 
servicenämnden fungera som huvudman för kommunerna i frågan, vilket skulle lösa många av 
dessa problem, men ett sådant beslut är ännu inte taget.  

Den uppsökande verksamheten riktad mot prioriterade grupper som påbörjades under året behöver 
återupptas.  

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 självbetjäning. Det skulle 
kunna frigöra personalresurser och möjliggöra s.k. meröppet på biblioteken. Även andra digitala 
satsningar såsom webbaserade filmutlåningstjänster för bibliotek kan komma att bli aktuella.  

När det gäller barn/ungdom så minskar läsförståelsen nationellt, vilket är en utmaning inte bara för 
skolan utan också för biblioteken. Eda kommunbibliotek behöver därför också arbeta mer inriktat 
på litteratur och läsning för barn. Det finns bidrag att söka för läsfrämjande aktiviteter under lov och 
även andra bidrag riktade mot barn kan komma att användas till aktiviteter på biblioteken, något 
som skulle kunna vara till stor hjälp i det läsfrämjande arbetet. En revidering av Eda kommuns 
biblioteksplan ska göras under 2018.  
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Avdelningen ser ett stort behov av att utveckla de olika verksamhetsgrenarna inom ansvarsområdet. 
Ett arbete som bör grundas på en fritids- och kulturplan för Eda kommun. Förhoppningsvis kan en 
sådan utarbetas under 2018/2019.  

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 
Länsstyrelsen och Region Värmland och nätverket för fritidsledare.  

Investeringsprojekt 

Under året har bredbandsprojektet fortlöpt. IT har investerat kring nya trådlösa enheter samt bytt 
brandvägg, den molnbaserade växellösningen har dock skjutits något framåt då det är ett 
gemensamt projekt i samverkan med 15 kommuner i Värmland. Nybyggnationen av eda.se har 
påbörjats. Ett utegym har anlagts i Tallmon i samverkan med Charlottenbergs HC och Värmlands 
Idrottsförbund. 
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Verksamhetsberättelse Bildning 

Årets verksamhet 
Bildnings verksamhetsområde omfattade 2017: 

• förskola, pedagogisk omsorg (före detta familjedaghem), 
• familjecentral 
• grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola 
• gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare 
• musikskola 

Förskolan 
I mitten av hösten 2017 var en nybyggd förskola färdig i Charlottenberg, men det finns fortfarande 
behov av förskoleplatser på orten. Det är svårt att rekrytera personal till förskolorna och även 
mycket svårt att få tag i vikarier. En vikariepool kommer under våren 2018 att startas upp och de 
svårigheter som finns med att rekrytera personal hoppas verksamheten att inrättandet av en 
vikariepool ska underlätta. Förskolecheferna har under året ökat från tre till fyra i antalet, utifrån 
fler barn och nya förskolor, vilket har lett till hög belastning och även till sjukskrivningar. 

Grundskolan 
Lokalbehov inom grundskolan finns utifrån att elevantalet ökar och det redan inför läsåret 
2018/2019. Elevprognosen i kommunen visar att elevantalet ökar med ca 150 elever inför läsåret 
2023/2024. 

Grundskolan saknar legitimerade lärare i vissa ämnen och generellt är det svårt att rekrytera 
legitimerade lärare till skolorna. Det är många elever som har behov av särskilt stöd, 
modersmålsundervisning och studiehandledning. 

Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen/Svenska för invandrare 
Efter läsåret 2016/2017 avvecklades Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och 
turismprogrammet. Det har medfört att personal och elever har blivit färre på skolan. Efter läsåret 
2017/2018 avvecklas ytterligare verksamheter och kvar blir endast svenska för invandrare (SFI). 

Måluppfyllelse 

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

Verksamhetsmål: 

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

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

Aktiviteter för att nå målen: 

• Vårdnadshavare erbjuds förskola nära hemmet i mån av plats. 
• 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 följer riktlinjerna vad gäller frukost/mellanmål, som ska vara 

näringsriktiga. 
• Inventera skolgårdar och lekplatser så att de lockar till fysisk aktivitet. 
• Stöd och service genom familjecentralen. 
• Eda kommuns elevhälsa arbetar med utgångspunkt i ”ELSA” (elevhälsodatabas) 
• Alla grundskolor/gymnasieskolor arbetar aktivt för att förebygga tobaksanvändning. 



43 
 

• Grundskolan i Eda genomför föräldramöten med teman kring alkohol, tobak och 
drogprevention 

• Eda kommun samverkar med landstinget i ”Första linjen”  

 

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2017 Utfall 2017 Mål 2018 

Andel barn som har 
barnomsorgsplats 
enl. vårdnadshavares 
önskemål 

procent 62 100 82 100 

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

procent Separat redovisning Arbete för att minska 
psykisk ohälsa 

Se separat 
redovisning 

Färre barn/unga 
med psykisk 
ohälsa 

Andel barn/elever 
som har tillgång till 
planerad fysisk  

procent Gunnarsby 100%, (ej 
varje dag)  

Övriga skolor: ingen 
redovisning 

100 Gunnarsby 100% 
(ej varje dag) 

Övriga skolor: 
ingen redovisning 

100 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Av alla barn som har en förskoleplats i kommunen är det 82% som har plats i sin närmiljö om 
familjen önskat det. Det är en ökning jämfört med 2016, då det var 62% som fick plats i sin 
närmiljö utifrån önskemål. 

 

ELSA-data - läsåret 2016/17 i kommunens grundskolor, jämfört med övriga kommuner i 
länet. 

Övervikt  Eda jämfört övriga länet 

 Förskoleklass Åk 4 Åk 7 Totalt 

 
Eda Övriga 

länet 
Eda Övriga 

länet 
Eda Övriga 

länet 
Eda 

Övervikt 24 15 32 20 19 17 25 

Fetma 9 6 5 5 11 5 8 

Övervikt inkl fetma 33 21 37 26 31 22 33 

 

Övervikt  Inklusive fetma i Värmland 

 Länet Förskoleklass Länet Åk 4 Länet Åk 7 Länet 
gymnasiet 

 
Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Övervikt inkl fetma 24 19 26 26 21 24 25 

Övervikt 17 13 21 21 16 18 19 

Fetma 7 5 5 6 5 6 6 
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Psykisk hälsa 

 Förskoleklass Åk 4 Åk 7 Totalt 

 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 

Ledsen 5 5 17 10 14 9 12 10 

Oro 1 7 17 10 11 9 10 11 

Arg 14 7 7 9 7 10 9 10 

Irriterad 9 8 11 14 15 18 11 16 

Svårt koncentration - - 31 24 36 26 33 28 

Medelvärde psykisk 
hälsa (0=inga symtom) 

7 7 16 13 17 14 15 15 

 

Psykosomatiska symptom 

 Förskoleklass Åk 4 Åk 7 Totalt 

 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 
Eda Övriga 

län 

Huvudvärk 11 6 24 17 14 18 17 15 

Magont 15 11 19 16 17 13 17 14 

Yr 4 1 11 7 8 7 8 6 

Ont axlar rygg nacke 3 2 19 13 15 14 12 13 

Medelvärde psykisk 
hälsa (0=inga symtom) 

8 5 18 13 14 13 13 12 

 

Övervikt och fetma är ett mycket stort problem bland eleverna i Eda kommun i jämförelse med 
övriga länet. Värmland ligger högt i Sverige och därmed ligger Eda högt i landet bland 
barn/ungdomar när det gäller övervikt och fetma. Problemen är svårangripna och det kräver 
specialistvård för att komma till rätta med problemen. Specialistvården finns närmast i Karlstad, där 
avståndet kan vara avgörande om familjerna söker vård. 

De psykosomatiska symtomen är högre i Eda jämfört med övriga länet. Det är symtom som 
huvudvärk, magont, yrsel och ont i axlar, rygg och nacke. Oftast är dessa symtomen en 
bakomliggande orsak till ytterligare problematik kring en elev, där elevhälsan har en viktig roll. 

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 
• Möjligheter till friluftsupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter 
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Aktiviteter för att nå målen: 

• Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla elever och föräldrar har tillgång till 
information och eleverna ges likartade förutsättningar att delta  

• ”Skapande skola”, bidrag från Kulturrådet, nyttjas i förskoleklass och grundskola. Via 
bidraget ges möjligheter till kulturupplevelser i närmiljön, men även på andra platser som 
Oslo, Karlstad och Sunne. 

• Förskolan erbjuds kulturupplevelser genom barnteater, besök på biblioteken kommunen. 
• Friluftsupplevelser inom grundskolan och gymnasiet, erbjuds via SMARTIS, friluftsdagar, 

skolskog mm 
• I ämnet ”idrott och hälsa” ingår friluftsliv som en del i undervisningen. 
• Utomhuspedagogik är en del av förskolans naturliga vardagsliv. 

 

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2017 Utfall 2017 Mål 2018 
Musikskolan, antal elever  antal 152 220 200 220 

Antal kulturupplevelser via Skapande skola antal 13 15 15 15 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 

För närvarande är ca 200 elever inskrivna inom musikskolan. Nuvarande avgift och instrumenthyra 
kan påverka elevers möjligheter att delta i musikskolans verksamhet, det kan vara så att 
vårdnadshavare inte har råd att låta barnen spela inom musikskolan. Ett annat dilemma är att det 
kan vara svårt att erbjuda efterfrågat instrument, på grund av kö, samt viss svårighet vid 
schemaläggning.  

Fem förskoleavdelningar ingick i ett språkprojekt med biblioteket tillsammans med två andra 
kommuner. Vissa förskolor får besök av barnbibliotekarien varannan månad och då byts boklådor 
ut.  

Målen har nåtts i förskolan och grundskolan. Målet med 220 elever i musikskolan har inte uppnåtts 
under 2017. 

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 

verksamheter. 
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Indikatorer Enhet Utfall 2016 Plan 2017 Utfall 2017 Mål 2018 

Redovisning av 
vilka forum för 
samverkan som 
finns  

Benämning Familjecentral 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Anmälningsmöten 

Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam 
Familjecentral 
Samtidigt möte 

Anmälningsmöten 

Familjecentral 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Anmälningsmöten  

Familjecentral 
Framtidsgrupp 
Barnhälsoteam 
Samtidigt möte 

Anmälningsmöten 

Nyttjande av e-
tjänster 

Antal/ 
ansökan 

Inackorderings 
-tillägg 46 st 

 
Förskoleplats  

117 st 
 

Vuxenutbildning 
58 st 

Ökad användning Inackorderings-
tillägg 16 st 

Förskoleplats 
51 st 

 
Vuxenutbildning 

74st 

Ökad användning 

Kommentarer kring måluppfyllelsen 

Erbjudna e-tjänster utnyttjas i allt högre grad.  

Familjecentralen har nu funnits i flera år och verksamheten uppskattas av kommuninvånarna. Den 
öppna förskolan har blivit en mötesplats för många nationaliteter och flera professioner finns i 
Familjecentralen för kommunens invånare. 

Samverkan mellan bildning och IFO har stärkts, även om det finns utvecklingsmöjligheter. På 
Gunnarsbyskolan har regelbundna samtidigt möten med IFO genomförts, även SIP (Samordnad 
individuell plan) ökar där även BUP kan komma in som en viktig samarbetspartner. Det fortsatta 
arbetet för att skapa en Första Linjen i västra Värmland kräver fortsatt nära samverkan både inom 
bildning och med Landstinget. 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 
kunskapskraven 

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

Aktiviteter för att nå målen: 

• Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behörighet och ämneskompetens 
• Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att utveckla undervisningen. 
• Utvecklingsarbetet samordnas och leds av rektor/förskolechef tillsammans med förstelärare 

och lärledare 
• Förskolan arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning 
• Alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål, samt undervisning i 
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modersmålet och svenska som andraspråk.  
• Kommunen samverkar med andra utbildningsanordnare för att ge invånare möjlighet till 

studier i behovsanpassad studiemiljö. 
• Forum finns i alla verksamheter – där man träffas regelbundet för att följa upp elevernas 

upplevelse av trygghet 
• Arbetsmiljö-och trygghetsfrågor lyfts bland annat 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 kunskaper 

än de normalt får i skolan 
• Studie och yrkesvägledning finns i kommunen 
• Möjligheter till distansstudier  
• Marknadsföring av en arbetsmarknad inom förskola-skola, i kommunen. 

Indikatorer Enhet Utfall 2016 Utfall juni 2017 Plan 2017 Mål 2018 

Elevernas måluppfyllelse 
avseende betyg 
(fullst.avgångsbetyg) 

procent Hierneskolan 71 % 
Gunnarsbyskolan 85,7 % 

Hierneskolan 83 % 
Gunnarsbyskolan 87 % 

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% 

Åk 9: Sv 93% 
Åk 9: Ma 84% 
Åk 9: Eng 100% 

Åk 6: Sv 82% 
Åk 6: Ma 82% 
Åk 6: Eng 94% 

Åk 3: Sv 86% 
Åk 3: Ma 79% 

100 100 

Andel elever som är behöriga 
till gymnasiet 

procent Hierneskolan 88,0 % 
Gunnarsbyskolan 90,5 % 

Hierneskolan 89,0 % 
Gunnarsbyskolan 91 % 

100 100 

SKL enkät år 5 och år 8  

Jag känner mig trygg i skolan 

procent åk 5: 93% 

åk 8: 99% 

Enkäten har upphört 100 100 

Kommentarer kring måluppfyllelse 

Gunnarsbyskolan når inte målet 100% måluppfyllelse för eleverna. Alla elever som behöver får inte 
studiehandledning på sitt modersmål. Skolan har heller inte erbjudit undervisning i svenska som 
andraspråk i den omfattning som lagen kräver. 

Lärare med behörighet har saknats inom flera områden under 2017 på Gunnarsbyskolan i svenska 
som andraspråk, teknik, matematik och trä- och metallslöjd. Gunnarsbyskolan har många elever i 
behov av särskilt stöd, där många fall handlar det om en komplex situation med bl.a. 
inlärningsproblematik, problem med socialt samspel och/eller en besvärlig familjesituation. Ibland 
krävs många olika insatser för att elever ska få förutsättningar att nå så långt som möjligt så att 
måluppfyllelsen ökar.  

I Adolfsfors skola åk 1-5 uppvisar hög måluppfyllelse. Skolan har mindre elevgrupper och 
möjligheter till individuellt anpassad undervisning, när klasserna är mindre, samt att skolan inte har 
några nyanlända. 
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Årets ekonomiska resultat 
Den totala verksamheten inom bildning redovisar ett underskott för 2017 med 10 396 tkr. 

Drift 
Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter -13 282 -26 378 -14 259   

Kostnader 208 660 232 152 215 630   

Nettokostnader 195 378 205 774 201 371 201 371 

Avvikelse mot budget 
 

-10 396 
 

  

  
 

  
 

  

Verksamhetschef 46 612 46 093 49 450   

Gärdesskolan, Adolfsfors Skola 16 007 16 143 17 804   

Gunnarsbyskolan 43 312 48 321 44 517   

Förskola Åmotfors, Bysjön * 17 600 17 889 21 174   

Hierneskolan 20 302 25 579 19 371   

Förskola Charlottenberg *** 20 759 22 710 16 276   

Gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI 14 583 12 399 9 430   

Förskola Koppom/Adolfsfors/Sk.mark ** 16 203 16 640 8 117   

Förskola Charlottenberg/Bysjön ***     15 232   

* Från 2018 "Förskola Åmotfors/Koppom" 

    ** Från 2018 "Förskola Adolfsfors/Skillingmark 

    *** Från 2018, uppdelat i två områden 

    Förskolan 
Förskolan (inkl pedagogisk omsorg och familjecentralen) redovisar totalt ett underskott på 2 677 
tkr. Största delen av underskottet för förskolan är att verksamheten har utökats. En helt ny förskola 
har byggts i Charlottenberg och moduler har satts upp i Åmotfors för att täcka behovet. 

Grundskolan 
Grundskolan (inkl grundsärskola och musikskola) redovisar totalt ett underskott med 10 422 tkr. På 
grundskolorna har det varit höga personalkostnader som är orsaken till det stora underskottet, 
speciellt på Gunnarsbyskolan och Hierneskolan. Det är elever med särskilda behov på skolorna som 
har resulterat till att ytterligare personal har anställts. Även statsbidrag för lågstadiesatsningen har 
halverats vilket är kännbart för åk F-3 med märkbart minskade resurser. 

Gymnasiet/vuxenutbildningen/SFI 
Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 2 184 tkr. Utifrån avveckling av gymnasieprogram efter 
läsåret 2016/2017 har färre lärare varit i tjänst under hösten 2017. Elevhälsan har också minskat i 
omfång, vilket har gett minskade personalkostnader. 

Staben inom bildning 
Staben redovisar totalt ett resultat på 519 tkr. Kostnader för skolskjuts har där emot överstigit 
budgeten, orsakerna är flera; linjetrafiks turer som inte kan nyttjas fullt ut, extra fordon som måste 

sättas in, elevers växelvisa boende hos vårdnadshavare. 

Framtiden 
Regeringen beslutade i maj 2017 om nationell strategi för skolans digitalisering, för ett hållbart 
digitaliserat Sverige. I strategin lägger regeringen grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av 
digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolan. Strategin 
innehåller tre fokusområden för de åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande 
målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera delmål som ska uppnås 
2022. De tre fokusområdena är: 
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- Digital kompetens för alla i skolväsendet 

- Likvärdig tillgång och användning 

- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

För att bildning ska följa lagstiftningen så måste det inrättas en ny tjänst som IKT-ansvarig, en 
person som ansvarar för digitaliseringsstrategin, samt ansvarar för att arbeta fram verksamhetens 
långsiktiga planer för IT-användningen och få en överblick och en helhetssyn inom området. 

Ytterligare en tjänst finns det behov av att inrätta och det är en utvecklingschef, en utvecklingschef 
skulle vara behjälplig till rektorerna; i både det operativa som det långsiktiga arbetet. 

Utvecklingschefens uppgifter skulle bland annat vara att komma till skolan för att stödja och avlasta 
rektorerna, samt arbeta med utvecklingsfrågor inom kommunens skolor. 

Lokalförsörjning – en översyn att lokaler har påbörjats inom bildning, men en helhetslösning måste 
till för att det ska bli optimalt. Prognoser visar att barn- och elevantalet växer, vilket gör att en 
helhetslösning för skola och förskola måste genomföras. Redan inför läsåret 2018/2019 finns det 
behov av lokaler. Läsåret 2023/2024 kommer det enligt prognos finnas ytterligare ca 150 elever 
inom grundskolan i kommunen (inflyttning inte medräknat). Bildning arbetar utifrån den devis som 
politiken har tagit fram - En skola i Eda, men på olika orter och med samordning av tjänster. 

Kompetensförsörjning – lärare med legitimation är svårt att rekrytera, men det är av högsta vikt att 
verksamheten får kompetent personal i de olika verksamheterna för att höja kvaliteten i 
undervisningen. Detta gäller alla bildnings verksamheter. 

Större förändringar och effektiviseringar inom verksamheten är avvecklingen av gymnasieskolans 
introduktionsprogram och vuxenutbildning som påbörjas vårterminen 2018 och som blir kvar 
terminen ut fram till sommaren. 

Lärares rektorers/förskolechefers arbetssituation är tuff, arbetsmiljöundersökningar på skolorna ger 
tydliga signaler om att man upplever stress och oro. 

Inrättande av vikariepool i första hand inom förskolan, men i förlängningen även 
fritidsverksamheten, ska förhoppningsvis lösa de stora behoven av vikarier. 

Investeringsredovisning 
Med nybyggnation av förskolor och modullösningar har investeringar skett i främst inventarier och 
till viss del utemiljö vid dessa. 

  



50 
 

Verksamhetsberättelse Vård och Stöd 

Årets verksamhet 
Verksamhetsberättelse för 2017 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 visade på ett underskott med 8 784 tkr. Underskottets största 
poster var inom individ- och familjeomsorgen och ett hemtjänstområde. Främst placeringskostnader 
överstigande budget för barn och unga samt vuxna missbrukare. Även höga kostnader för konsulter 
som anlitades för att säkerställa en god verksamhet och för att kunna fullgöra myndighetsansvaret 
vid rekryteringssvårigheter av socialsekreterare. Verksamheten planerade på ett föredömligt sätt 
semesterperioden. Positivt var att all ordinarie personal fick sin semester för återhämtning. Brist på 
vikarier orsakade dock höga kostnader för mertid och övertid. Ett bemanningsföretag för 
sjuksköterskor anlitades. Även under övriga året var det höga kostnader för övertidsersättning på 
grund av svårigheter att rekrytera personal främst inom äldreomsorgen. Sjukfrånvaron låg kvar på 
en hög nivå och åtgärder för att motverka detta gjordes tillsammans med personalavdelningen och 
företagshälsovård. Positivt var att korttidsfrånvaron (1-14 dagar) blev något lägre än tidigare. 

Centralt 
Vård och stöd fick från årsskiftet en ny organisation. Befintliga områden delades upp och två nya 
skapades för att ge cheferna en bra arbetsmiljö med färre underställda vilka då får en mer 
närvarande chef. En tjänst som digitaliseringsstrateg inrättades för ett samlat ansvar avseende vård 
och stöds dokumentationssystem samt den strategiska planeringen, genomförandet och 
uppföljningen av verksamhetens arbete med digitalisering. Under maj månad gick 
verksamhetschefen i tidig pension och en ny tillträdde. Arbetet med att få kontroll på ekonomiskt 
utfall och andra parametrar inom internkontroll fortsatte. Uppföljningsinstrument för 
verksamhetsområdet vidareutvecklades. Mobilt system för digitala signeringslistor infördes för att 
minimera avvikelser i läkemedelshanteringen. Samtlig personal inom äldreomsorg och LSS fick 
utbildning i systemet. Områdeschefer fick genom företagshälsovården utbildning i arbetsmiljö 
under senhösten. Arbetet med att starta upp en bemanningscentral inom vård och stöd påbörjades 
under hösten och verksamheten beräknas starta våren 2018. 
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Med hjälp av externt stöd gjordes under hösten en översyn av avgifter för vård och stöd, riktlinjer 
för biståndsbeslut samt slutförandet av en tidigare påbörjad utredning om den framtida 
demensvården i Eda. En resurs tillsattes för planeringsarbetet med heltid som norm/heltid i vården 
för att avlasta områdeschefer.Vidare skapades eller reviderades flera riktlinjer och rutiner för 
verksamheten. 

Fokus har varit 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. Många komplicerade ärenden och 
tjänster som under första halvåret var vakanta på grund av rekryteringssvårigheter, bland annat 
områdeschef, 1:e socialsekreterare och flera socialsekreterare. Konsulter anlitades på tjänsterna för 
att kunna fullgöra myndighetsansvaret. Under sommaren och hösten bemannades verksamheten 
med ordinarie personal och konsulter fasades ut. Utifrån förutsättningarna fungerade verksamheten 
på ett acceptabelt sätt. Biståndsenheten förstärktes med en tjänst, varav en del som förste 
biståndshandläggare. Detta gjordes för att förbättra ledningsstödet till biståndshandläggare och för 
att svara upp till Inspektionen för Vård och Omsorgs krav på myndighetsutövning inom LSS. 
Rättssäkerheten förbättrades för den enskilde. 

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

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per 
månad 

st 108 115 110 

Antal nybesök till försörjningsstöd  st 117 ‒ Indikator bort 
Antal anmälningar barn &unga st 193 ‒ Indikator bort 
Antal utredningar barn &unga (inom 4 månader) st 77 (60) 70 (70) 65 (65) 
Antal barn i familjehem ska ej överstiga mål st 16 15 15 
Antal barn i institutionsvård (HVB) genomsnitt, 
ska ej överstiga mål st 3 3 3 

Antal vuxna i institutionsvård (HVB) genomsnitt, 
ska ej överstiga mål 

st 7 2 2 

Antal personer med aktiva insatser av 
öppenvårdsteamet, genomsnitt 

st Ingen mätning 45 45 

Hemtjänsten: Inför året förstärktes personalbemanningen i förhållande till insatser för att 
upprätthålla en god arbetsmiljö. Inom en hemtjänstgrupp fortsatte arbetet med problemlösande 
utveckling. Syftet var att komma tillrätta med problem som uppfattning av roller, uppdraget och en 
ansträngd arbetsmiljö. Tydliggörande av rutiner, kommunikation samt att se över avvikelser och vad 
de berodde på fortsatte. En stor hemtjänstgrupp delades i två mindre vilket ledde till bättre 
personalkontinuitet för vårdtagaren. Höga kostnader för mertid och övertid vid brist på vikarier. 
Antal ärenden minskade andra halvåret. 

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

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Hemtjänst     
Antal vårdtagare, genomsnitt* st 186 200 200 
SoL insatser beviljade genomsnitt tim 7 040 8 200 8 200 
SoL + HSL insatser utförda genomsnitt** tim 8 450 9 700 9 700 
Antal helt nöjda brukare inom hemtjänst % 95 90 90 
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Korttidsvård Åmotfors     
Beläggning antal platser, genomsnitt % 80 93 93 
Antal dygn med betalningsansvar till LIV st 24 5 5 
* = Ingår vårdtagare som får delegerad hemsjukvård 
**= Ingår vårdtagartid, restid, kringtid, larmtid, avvikande besök m.m. samt delegerad hemsjukvård 

Särskilt boende: Särskilda boenden fanns i de tre tätorterna. Under året beviljades 50 personer 
insatsen särskilt boende. En ansökan om särskilt boende avslogs, hemtjänstinsatser bedömdes 
tillgodose sökandens behov av stöd. Ärendet överklagades och kommunen fick rätt hos 
Kammarrätten. De som ansökte om särskilt boende och hade ett omedelbart behov fick plats på 
något av kommunens korttidsboenden under väntetiden som normalt inte översteg 3 månader. För 
att undvika betalningsansvar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade användes vid behov 
lediga lägenheter i särskilt boende till korttidsplatser. Personalen förstärktes under vissa delar av 
dygnet inom några boenden på grund av vårdtagare med speciella behov. Inom några särskilda 
boenden infördes ett nytt sätt att fördela arbetet vilket ledde till en ökad kontinuitet för de boende. 

Mål: Bedömningen är att målen uppfylldes, medborgarna fick en trygg och bra boendemiljö. 
 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Antal helt nöjda brukare inom     
Särskilt boende % 90 90 90 
Gruppboende LSS % 88 90 90 
Antal ej verkställda beslut inom 3 mån (kö)     
Särskilt boende st 0 0 0 
Parboende st 0 0 0 
Gruppboende LSS st 0 0 0 

Korttidsvården: Beläggningen var tidvis hög under första halvåret. Det medförde 24 dygn med 
betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara medborgare som fick stanna längre än 
nödvändigt på sjukhus. Under resterande del av året var det normal eller låg beläggning.  

Tre korttidsplatser på demensenheten i Charlottenberg krävde förstärkning av personal. Samarbetet 
mellan ansvariga områdeschefer för korttidsplatser och särskilda boendeplatser förbättrades 
avsevärt vilket gav flexibilitet.  

För indikatorer/mål korttidsvård se rubrik ”Hemtjänst”. 

Rehabilitering/Sjuksköterskeenheten/Bostadsanpassning och hjälpmedel: Tjänsten som 
demenssköterska har under flera år varit vakant, men under senare delen av året lyckades 
rekryteringen och tillträde sker under våren 2018. På grund av rekryteringssvårigheter fanns det 
tidvis vakanser för sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Arbetsbelastningen ökade för de 
som var i tjänst. Sommaren innebar en hög personalkostnad då bemanningsföretag för 
sjuksköterskor anlitades och vikarier erbjöds en högre ersättning. Bostadsanpassningsärenden 
sköttes av en arbetsterapeut på halvtid. Det är ett svårbudgeterat område då antal, omfattning och 
behov ej går att förutse. 

Mål: Bedömningen är att del av målen uppfylldes och ska bibehållas/förbättras. 

Personalens följsamhet avseende hygienrutiner måste förbättras genom mer fortbildning och 
eventuellt en ny rutin där personal skriftligt förbinder sig att följa gällande riktlinjer. Fortbildning 
ska också ske avseende användande av hjälpmedel. Det ska följas noga om införandet av digitala 
signeringslistor minimerar brister i läkemedelshanteringen. 
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Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Seniorträning, antal deltagare st 19 20 20 
HSL insatser delegerade, genomsnitt/månad tim 1 360 1 500 1 500 
Hygienmätning personal följsamhet på     
- särskilt boende och korttidsboende % 96 100 Indikator bort 
- hemtjänst % 82 100 Indikator bort 
- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS % 100 100 Indikator bort 
Avvikelse brister i läkemedelshantering, ska ej 
överstiga mål     
- särskilt boende st 39 20 20  
- hemtjänst st 110 20 20  
- korttidsvård st 9 20 20  
- vid insatser enl. 9 § 2-10 LSS st 8 10 10  
- inom socialpsykiatrin st 0 10 10  
Avvikelse brister i hantering hjälpmedel, ska ej 
överstiga mål 

st 13 5 5  

LSS-verksamheten: Inom verksamheten fortsatte ett omfattande arbete med utveckling av 
professionellt bemötande samt att arbeta med genomförandeplaner enligt aktuell lagstiftning. På 
daglig verksamhet och ett gruppboende fanns problem med arbetsmiljön. På daglig verksamhet 
genomfördes med externt konsultstöd och företagshälsovård förändringar av arbetssätt för 
personalen och sysselsättning för brukarna. Det var en hel del korttidsfrånvaro, vård av barn och 
från och med augusti var fem medarbetare långtidssjukskrivna. Rekryteringssvårigheter gav ökade 
kostnader för mertid. Under hösten förstärktes personalgruppen för att stabilisera 
verksamheten.Verksamheten fick nytt namn, Klara. På gruppboendet gjordes en grundlig 
kartläggning bland anhöriga/gode män samt personal avseende arbetsmiljö och vårdkvalitet. Extern 
handledning och personalförstärkning behövdes periodvis på ett serviceboende på grund av 
försämring i brukares sjukdom. 

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

För indikatorer/mål aktiviteter se rubrik “Upplevelser”. 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Antal brukare med genomförandeplan inom LSS % 100 100 100 
Antal brukare i daglig verksamhet st 29 ‒ Indikator bort 
Antal utifrån behov upprättade SIP inom 
socialpsykiatri st 10 7 8 

Socialpsykiatrin: Metoden Vård och Stödsamordning fortsatte att implementeras i verksamheten. 
Det fanns svårigheter att få kvalificerade vikarier och skapa kontinuitet, vilket medförde att 
dagverksamheten Aktivieten fick stänga vissa dagar så att personalen kunde prioritera boendestödet. 

Mål: Bedömningen är att målen uppfylldes inom merparten av verksamheten LSS/Socialpsykiatri. 
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Upplevelser: 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Träffpunkten, antal deltagare genomsnitt/månad st 108 90 90 
Alla genomförandeplaner inom LSS, skall beskriva 
behov av aktivitet på fritiden % 100 100 100 

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 2017 Mål 2017 Plan 2018 
Sjukfrånvaro totalt, genomsnitt/månad % 8,4 6 6 
Korttidsfrånvaro dag 1-14, genomsnitt/månad % 3,3 10 10 
Långtidsfrånvaro(> 180 dagar) antal medarbetare st 7 7 7 
Frisknärvaro (ingen sjukfrånvaro på 6 mån)  % 56 65 65 
Antal rapporterade tillbud/arbetsskador st 66/9 60/0 60/0 

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. 
Åtgärder genomfördes och ytterligare översyn av planeringen fortsätter. 

Årets ekonomiska resultat 

Verksamhetsområde Vård och Stöd redovisar för 2017 en avvikelse på -8 784 tkr gentemot budget. 
 
Drift Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 
Intäkter -22 873 -28 831 -24 562 
Kostnader 209 379 224 121 212 964 
Nettokostnader 186 506 195 290 188 402 188 402 
Avvikelse mot budget -8 784
  
Verksamhetschef 16 586 16 383 17 380 
Hemtjänst och säbo Koppom* 21 361 21 551 10 205 
Hemtjänst Åmotfors 10 583 11 430 10 286 
Hemtjänst Charlottenberg 13 916 13 616 13 545 
Korttidsvård, rehab, ssk, nattpatrull* 25 449 25 727 18 879 
Demensenheten Charlottenberg 13 864 14 034 21 004 
Säbo Åmotfors 12 272 12 336 12 348 
Säbo Charlottenberg 7 511 7 819 - 
Korttidsvård* - - 6 653 
Säbo Koppom* - - 11 200 
IFO 33 937 42 501 35 389 
LSS 21 901 21 088 22 722 
LSS och socialpsykiatri 9 127 8 804 8 791 
* Säbo Koppom utgör from 2018 ett eget område liksom Korttidsvård. Säbo Charlottenberg ingår from 2018 
under Demensenhetens ansvar. 

Positiva/negativa avvikelser i verksamheten 

Centralt: Det systematiska arbetet gällande sammanställning och analys av avvikelser, klagomål 
och synpunkter samt brister och fel fortsatte för att höja kvaliteten. Under rekryteringstid till 
områdeschefstjänster anlitades periodvis konsulter. En visstidstjänst som projektledare inrättades 
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under hösten för att planera och samordna arbetet med heltid som norm/heltid i vården. 

Budget för leasingbilar och kommunägda bussar visade ett underskott på grund av ökade kostnader 
för drivmedel och dyra reparationer. En obudgeterad kostnad för införandet av elektroniska 
körjournaler tillkom. Minskade resor till dagrehabiliteringen i Åmotfors (bedrivs mer 
hemrehabilitering) medförde ett överskott i förhållande till budget. 

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten: Placeringskostnader för barn och unga samt 
vuxna översteg budget. De största kostnaderna för vuxna avsåg personer med psykiska 
funktionshinder och flera med missbruksproblem. Kostnader för konsulter som upprätthöll vakanta 
tjänster för socialsekreterare medförde att budget överskreds. 

Hemtjänsten inkl. nattpatrullen: Vikarier för baspersonal var svårt att rekrytera i den omfattning 
som behövdes. Periodvis höga kostnader för korttidsfrånvaro. Semesterperioden innebar höga 
kostnader för mertid och övertid, men all personal fick sin semester som planerat. 

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

Korttidsvården: Den periodvis höga beläggningsgraden på korttidsplatser medförde till den sista 
augusti 24 dygn med betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara patienter som fått stanna 
längre än nödvändigt på sjukhus. Förstärkning med tre korttidsplatser för dementa på 
Gunnarsbygården kunde endast delvis finansieras med statsbidrag. 

Rehabilitering/sjuksköterskeenheten/bostadsanpassning och hjälpmedel: Ersättning till 
vikarierande sjuksköterskor och köp från bemanningsföretag under sommaren bidrog till kostnader 
överstigande budget, men positivt att ordinarie personal fick sin semester. Underskottet uppvägdes 
av vakanta tjänster på grund av rekrykteringssvårigheter. 

LSS-verksamheten: Handledning för metodutveckling t.ex. i tydliggörande pedagogik fortsatte. 
Beslut om elevhem i annan kommun och korttidsvistelse i Arvika verkställdes.  

Socialpsykiatrin: Låg personalomsättning och sjukfrånvaro. Frisktalen var 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 dra slutsatser som leder till utveckling.  

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

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

• Upphandla/projektera nytt verksamhetssystem för hela vård och stöd. 
• Upphandla/införa ett gemensamt larmsystem i alla former av boenden.  
• Utveckla samarbetet ytterligare mellan socialtjänsten, skolan och landstinget för att kunna 

förebygga och ge tidiga insatser till barn och unga då behov finns. 
• Starta upp bemanningscentral för vård och omsorg samt LSS. Effekterna förväntas bli 

avlastning för områdescheferna med mer tid för medarbetarna och verksamhetsutveckling. 
Mindre administrativa uppdrag till medarbetarna främst gällande korttidsrekrytering vilket 
ger mer tid till kärnverksamheten. 

• Planera fortsatt bemanning inom äldreomsorgen, finansiering med riktat statsbidrag upphör 
2018-12-31. 

• Införa nyckelfri hantering i hemtjänsten för att säkerställa och effektivisera verksamheten. 
• För att klara framtidens kompetenskrav är det nödvändigt att finna former för att stödja 
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befintlig personal med kortare och längre utbildningssatsningar. Dels på grund av 
svårigheter med att rekrytera personer med specialistutbildningar och dels för att behålla 
utbildad personal. 

• Planera förutsättningarna för att starta dagvård för dementa och demensboende. 
• Planera förutsättningarna för ett boende inom psykiatri/LSS/individ- och familjeomsorg. 
• Fortsätta arbetet i kommunen med heltid som norm/heltid i vården. 
• Arbeta med att locka fler medarbetare till vården. 
• Utreda framtida lokalbehov. 
• Rollfördelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 
• Utveckla områdeschefer i chefsrollen. 
• Fortsätta digitaliseringen, främst inom äldreomsorgen. 
• Fortsätta samverkan kring landstingets inrättande av mobila team i västra Värmland. 
• Utreda förutsättningar för brukarråd inom hemtjänsten. 
• Fortsätta arbetet med gallring och arkivering av dokument. 
• Vårdtyngdsmätning inom särskilda boenden. 
• Arbetstyngdsmätning inom individ- och familjeomsorgen. 

Investeringsredovisning 
Några investeringar under året har varit digitala signeringslistor samt inventarier. Inköp av 
datamodul för IBIC har inte genomförts utan fördröjs något då verksamheten fått i uppdrag att se 
över, kravställa och upphandla nytt verksamhetssystem. 
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Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

Årets verksamhet  
I samhällsbyggnad ingår: plan/fastighetssektion, miljösektion, gatusektion, kostsektion, 
arbetsmarknad/integration och räddningstjänst. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, 
samordning och utveckling av verksamheten. 

Verksamhetschef 
Tingsrättsförhandlingarna gällande Minken 2 & 3 avslutades och målen avskrivs från vidare 
handläggning. Behov uppstod av utökning av förskoleplatser och upphandling av moduler samt 
dess placering blev tidigt ett prioriterat uppdrag för samhällsbyggnad.  

Ett större planarbete pågår med att binda ihop Morast Nord, Charlottenbergs Shoppingcenter och 
Kojan med en ny lokalgata innehållande en bro över Vrångsälven samt en cirkulationsplats vid 
korsningen Charlottenbergsvägen, Åkaregatan/Helga Görlins gata. Planarbetet innehåller även 
förslag på utökning av byggrätter. Med anledning av pågående planarbeten och framtida möjliga 
expansioner så har ett flertal möten genomförts mellan Exploatören, Kommunen, Region Värmland 
och Trafikverket för att försöka komma fram till lösning för på- och avfarter längs RV61 samt en 
avsiktsförklaring sträckan Charlottenberg/Melins korset som är under diskussion för beslut. 

Workshop/Åvs har hållits för väg 172/177 gällande kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Trafikverket 
har genomfört samrådsmöten gällande viadukten vid Lerot och ett förslag är framtaget. Planering 
inför etablering av Biltema påbörjades under våren där mass- och dagvattenhantering var en av de 
större kommunala frågorna, bygget beräknas klart till sommaren 2018. 

Arbete med att utreda och kartlägga möjligheterna till ett samarbete med Arvika Teknik AB inom 
området gata,va,renhållning och park har genomförts och finns klart för inväntande av politiskt 
beslut.  

Rekrytering och tillsättande av kostchef genomfördes under sommaren. 

Fredsmonumentet är i behov av renovering och underlag om lämpligt tillvägagångssätt samt en 
prisbild har tagits fram för framtida planering. 

Thon Hotel stängdes efter sommaren och kontakter har tagits löpande från kommunen med 
representanter för Olav Thon koncernen där behovet av ett fortsatt hotellboende i Charlottenberg 
har framställts. Kommunen fick efter sommaren positivt besked om att en lösning på fortsatt 
hotellverksamhet i Charlottenberg var i hamn med en annan ägare.  

Miljösektion 
Miljösektionens verksamhet har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med verksamhetsplan 
”Miljömålsstyrd verksamhetsplan för miljösektionen Eda Kommun 2017”. Planen var att under 
hösten 2017 gå över till en helt ny version av ECOS, ett webbaserat ärendehanteringssystem. Detta 
har dock dragit ut på tiden men systemet är beställt och kommer förhoppningsvis under våren 2018. 
Det kommer att ta en del tid då vi bestämt oss för att inte konvertera över de objekt med mera som 
finns i gamla ECOS utan att istället installera ett rent ECOS 2 och själva manuellt flytta över de 
objekt med mera som vi vill ha med för att på så sätt spara in en stor konverteringskostnad. 

Vi har avslutat färdigställda LONA-projekt efterhand och avstått från att söka nya projekt för att 
kunna arbeta mer med tillsyn, information och rådgivning inom de områden som regleras av 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med flera där den löpande tillsynen är vår kärnverksamhet. 

Livsmedel 
Livsmedelstillsynen har bedrivits i enlighet med planen och den kontrollskuld som vi dragits med 
under ett flertal år är avklarad. 

Miljöskydd  
Inom miljöskyddet har vi gjort lite förändringar i planen och flyttat en del verksamheter till 2018 
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men även tagit en del extra under 2017. Vi har deltagit i Kemikalieinspektionens projekt gällande 
märkning i handeln. 

Hälsoskydd 
När det gäller hälsoskyddstillsynen har en del av tillsynen av samlingslokaler flyttats fram till 2018, 
i övrigt har vi följt planen. I övrigt har lite omstuvning av planen skett för att underlätta framtida 
tillsyn då liknande verksamheter kommer att planeras in tillsammans. 

Alkoholhandläggning 
Alkoholhandläggning och tillsyn har skett enligt plan. 

Tobak, folköl, receptfria läkemedel 
Under 2017 gjordes tillsynsbesök på samtliga 26 försäljningsställen med tobak och folköl, varav 22 
av dessa säljer tobak, och 17 har försäljning av folköl. Rökfria skolgårdar och receptfria läkemedel 
låg inte på tillsyn 2017 och fick därför inga besök. 

Naturvård  
LONA-projekten Sand- och grustäkter samt Noresund avslutas under 2018. 
Vi har ansökt om medel för ett LEADER-projekt ”Fiskeresurs i Eda” för drygt 2 miljoner kronor 
där målet är att införa ett kommunfiskekort, marknadsföra fisket och naturturismen i kommunen 
tillsammans med FVOF och företagen samt skapa en framtida resurs för fiske och naturturism som 
finansieras av ökade intäkter på området samt kommunen. Projektet kommer att drivas av en extern 
projektledare under en tvåårsperiod och kommer därmed inte belasta miljösektionens resurser mer 
än marginellt. Projektet påbörjas januari 2018. 

Gatusektion 
Under året har en fördjupad utredning av möjligheterna till samverkan mellan gatusektionen och 
Arvika Teknik AB utförts och förslag som förordar ett för Eda och Arvika gemensamt driftbolag, 
har lämnats för politiskt ställningstagande. Vakanser inom gatusektionen har i väntan på beslut om 
samverkan inte återbesatts då formen för den fortsatta verksamheten påverkar kravprofilerna 
samtidigt som rekrytering av tillsvidaretjänster generellt sett genererar ett bredare intresse och där 
med ger bättre förutsättningar för en lyckad rekrytering.  

Under året har en intern genomgång av den ekonomiska redovisningen påbörjats, vilket i vissa fall 
lett till rutinändringar. Arbetet med genomgång av den ekonomiska redovisningen, särskilt kopplat 
till VA och renhållning/avfall kommer att fortsätta under år 2018. Året har i övrigt präglats av en 
hög grad av händelsestyrd verksamhet bland annat kopplat till utökad exploatering för handel. 
Planerad verksamhet har som en konsekvens därav många gånger fördröjts eller parkerats. 

Vatten och avlopp 
VA-kollektivets verksamhet är taxefinansierad och utgörs av samtliga fastighetsägare inom 
kommunalt VA-område. VA-sanering (dricksvatten, spill- och dagvatten) har bedrivits i enlighet 
med plan. Framtagande av VA-plan för kommunen är i sitt slutskede och fördröjningen är direkt 
kopplad till rådande arbetsbelastning i förhållande till bemanningen. 

Gata och park  
Kulvertering inför anordnande av GC-väg Åkaregatan enligt exploateringsavtal har utförts och 
färdigställande kommer att ske år 2017.  Utredning av frågan om vägbelysning i Häljeboda, har 
lagts vilande på grund av i övrigt hög arbetsbelastning. Under året har många synpunkter inkommit 
rörande trafiksäkerhet bland annat rörande farliga övergångsställen för gång- och cykeltrafikanter 
och hög trafikbelastning längs vissa gator och vägar. Vidare har klagomål på vibrationsstörningar 
längs Storgatan i Charlottenberg inkommit och utförda mätningar har påvisat vibrationsnivåer som 
kan uppfattas som störande, men inte skadliga.  

Renhållning 
Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär ett kommunalt ansvar för omhändertagande av 
hushållsavfall, vilket inkluderar slamtömning, grovavfall och kärlavfall med mera. Denna 
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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 hantering av verksamhetsavfall. Nytt avtal 
för mottagande av aska från förbränning av hushållsavfall och utsorterat verksamhetsavfall 
tecknades under året för ikraftträdande 2018. 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 resterande dispensansökningar pågår och förväntas slutföras 
under år 2018. 

Plan- och fastighetssektion 
2017 har till stor del bestått av akuta lösningar av tillfälliga och permanenta lokaler för 
förskoleverksamheten i form av modul lösningar och ny och tillbyggnad av befintliga lokaler. 
Sammanlagt har 9 nya förskoleavdelningar tillskapats på fyra olika platser i kommunen. 
Flera av projekten har färdigställts med pressade tidsscheman. Året har också präglats av instabilitet 
på grund av snabba besked om lokalbrister som måste lösas snabbt vilket inneburit en vardag som ej 
gått att planera som önskvärt. Under året har nybyggnationen av den nya 4-avdelnings förskolan i 
Charlottenberg varit den största investeringen. 

Plansektionen har 2017 registrerat 242 nya ärenden (bygglov,adresser,tillsyn mm). Det som ökat 
allra mest för plansektionen är arbetet med olika tillsynsärenden med överklagningar och 
anmälningar i stora mängder något som tar enormt mycket tid i anspråk då det är komplicerade 
ärenden som kräver juridisk konsultation. 

Under året har vår GIS-ingenjör fortsatt arbetet med vår nya karta myCarta och genomfört 
utbildningar och anpassat den nya kartan till våra olika verksamheter. Vi har också introducerat en 
enklare webb-karta som parallellt med kommunens hemsida kommer att utvecklas och färdigställas. 
Även 2017 har varit ett år med mycket arbete med pågående planarbeten runt handelsetableringar 
bostäder, förskolor mm. Plansektionen har även färdigställt ett nytt bostadsförsörjningsprogram för 
kommunen samt börjat planera för en ny FÖP Charlottenberg. Två detaljplaner har under året 
vunnit laga kraft. Mycket arbete har också lagts på upphandlingar av ramavtalsleverantörer och 
modulförskolor något som är mycket tidskrävande i själva upphandlingsfasen. 

Kostsektion 
Målet inom skolmåltidsverksamheten är att nå upp till livsmedelsverkets riktlinjer för skolluncher. 
Målet inom vård och omsorg är att erbjuda måltider som täcker näringsbehovet enligt SNR (svenska 
näringsrekommendationer) för äldre. Det målet har vi nått men här finns ytterligare 
utvecklingsmöjligheter. Enkäter för måluppfyllelse är gjord inom matdistributionens gäster och 
visar positivt resultat med nöjdheten på maten. Kostsektionen har under året tillverkat drygt 26 000 
frukostar, 286 000 luncher, 26 000 mellanmål och 34 000 kvällsmål. 

AME 
Enligt avtal har AME bedrivit verksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF), i de flesta 
fall riktar sig insatserna till långtidsarbetslösa som förbrukat sin ersättningsperiod från A-kassan 
eller unga vuxna 16-24 år. AME tillhandahåller jobbsökaraktiviteter med coachning och hjälp att 
hitta lämpliga praktikplatser.   

Extratjänster är en insats från AF som i ett inledande skede vände sig till långtidsarbetslösa, under 
2017 har inriktningen svängt och största delen av de aktuella för dessa tjänster är nyanlända i behov 
av arbete. Våra enheter inom kommunen har i stor utsträckning haft möjlighet att erbjuda platser 
och de flesta finns inom äldre- och barnomsorg.  

Arbetet med DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, fortsatte under 2017 och 
projektet reviderades utifrån aktuellt förhållande på arbetsmarknaden, en ansökan om medel för 
fördjupad samverkan med näringslivet beviljades under hösten och detta arbete kommer att inledas 
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under 2018. 

Feriepraktik för ungdomar födda 2001 anordnades. Alla sökande erbjöds en feriepraktikplats, 31 
ungdomar tackade ja, och vi kan konstatera att antalet sökande var lägre än på flera år. 

GDPR – General data protection regulation är EU:s nya dataskyddsförordning. Översyn av register 
och personuppgifter har inletts under det gångna året och ska vara klart till 25 maj 2018 då lagen 
träder i kraft. 
Verksamhetssystemet AMEa har omstrukturerats för att kunna leverera bättre underlag för 
bedömning av verksamhetens resultat. 
En förstärkt samverkan med IFO för att minska försörjningsstödet har initierats under året. 

Integrationsenheten 
Verksamheten har under året tagit emot 21 personer på anvisning, Något färre än enligt de 
kommuntal (24) som Eda fick. Detta pågrund av att vi väntat på kvotflyktingar sedan i augusti -17. 
Kvotflyktingarna kom till kommunen under januari 2018. 14 personer har flyttat till Eda på egen 
hand. Vi ser tydligt att de flesta väljer att stanna kvar i kommunen endast en vad vi har kännedom 
om har flyttat vidare. Detta har naturligtvis inverkan på vårt arbete, då arbetet inte enbart blir att ge 
de nyanlända ett bra mottagande och fokus på den första etableringstid utan vårt arbete sträcker sig 
över en längre tid, något vi under året sett tydligt då fler lämnar etableringen och behöver 
vägledning, stöd och motivation vidare ut i arbetslivet, vardagsliv samt arbetet med att fortsätta 
främja för en god integration.  

Projektet ”Flyktingguide Eda” har pågått under år 2017, där vikt i år har lagts på olika sociala 
aktiviteter och en framtida planering för hur vi skall fortsätta projektet under 2018 fast i ordinarie 
verksamhet då vi ser många vinster för integrationen och välmåendet hos de deltagare vi arbetar 
med. 

Under 2017 har integrationsenheten också blivit beviljade nya medel (drygt 1,4 miljoner) för att 
starta upp ett integrationscenter i Charlottenberg, där vi kommer fortsätta att engagera edabor, 
näringsliv och andra kommunala verksamheter i våra viktiga integrationsfrågor. Vi ser 
Integrationscentret som en förlängd arm av vår befintliga verksamhet. Ett mycket gott samarbete 
med Arbetsförmedlingen är upprättat, där vi har täta dialoger kring våra deltagare samt bjuder in 
våra deltagare till integrationscentret för drop in tillsammans med Arbetsförmedlingen ett par 
gånger i månaden. Under hösten har det också planerats för diverse samtalsgrupper som kommer att 
starta upp under början av 2018 i integrationscentret men också på familjecentralen.  

Generellt under året har fokus legat på att få våra nyanlända att vilja stanna kvar i kommunen och 
motivera till arbete eller studier. Vi ser behoven om arbetskraft och behoven av att rusta våra 
deltagare rätt och lyfter dessa frågor i många olika sammanhang och hur vi i våra verksamheter 
skall gör detta på rätt sätt och i samverkan med berörda verksamheter och myndigheter.  
Under hösten har också förändringar i verksamhetssystemet AMEA som integrationsenheten 
använder sig av gjorts tillsammans med AME, med det nya systemet kommer man tydligare att visa 
det faktiska arbetet och de faktiska stegförflyttningar deltagaren gör. 

HVB, ensamkommande flyktingbarn  
Året har åter kännetecknats av att en ny asylpolitik tillämpats vilket minskat de boendes möjligheter 
till uppehållstillstånd. Regeringen har infört medicinska åldersbedömninar under året. I snabb takt 
har avslag och åldersuppskrivningar delgivits. Verksamheten har därför nödgats minska 
personalstyrkan och det bedrivs efter året endast boende vid Mellangatan. På Mellangatan råder 
självhushållning och personalens uppdrag blir att rusta ungdomarna för ett självständigt liv i egen 
försörjning. 

Räddningstjänsten 
Under våren uppstod nationellt en frustration kring det centrala avtalet för brandmän i 
beredskapstjänst (deltidsbrandmän). I Eda hölls lokala förhandlingar och lokala avtal slöts som ska 
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säkerställa att våra brandmannatjänster är fortsatt attraktiva. Detta till trots är det en fortsatt 
utmaning att rekrytera, just nu är det som svårast till station Åmotfors. 

Inför 2017 tilldelades Eda kommun ett statsbidrag för arbete med civilt försvar. Inom ramen för 
detta finns bland annat en säkerhetsskyddsorganisation på plats. En säkerhetsanalys för 2018 har 
tagits fram och kommunen har deltagit, och kommer att delta, på länsstyrelsens kompetenshöjande 
insatser. 

I slutet av året brann en slöjdsal på Gunnarsbyskolan. Tack vare det automatiska brandlarmet fick 
räddningstjänsten ett tidigt larm. Styrkor från Charlottenberg, Eidskog och Arvika bekämpade 
branden som kunde begränsas till en länga. Under året har station Charlottenberg bistått Eidskogs 
brandväsende vid två tillfällen, båda gångerna vid större bränder. Jämfört med tidigare år minskar 
antalet IVPA-larm, främst för station Charlottenberg. 

Eda kommun har infört arbete med ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Krisledningen i 
Eda kommun deltog i november i övningen Eldstorm, en samverkansövning tillsammans med 
Norge och Dalarna som arrangerades av gränsräddningsrådet. Övningen genomfördes med gott 
resultat, en central utvärderingsrapport väntas under början av 2018. 

Måluppfyllelse 

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 

miljövänligt.  
• Aktiviteter för att nå målen 
• Implementera nya renhållningsordningen samt uppföljning av renhållningsabonnenter.  
• Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan. 
• Räddningstjänsten ska genom information och uppsökande verksamhet verka för att alla 

boende i Eda Kommun skall ha fungerande brandvarnare. 
• Att planera för ensamkommande minderårigas boende i kommunen på ett framåtblickande 

vis, med en flexibel andel lediga rum som står till förfogande 

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 Kölåsen 

Under året har årskurs 2 och 5 utbildats i brandsäkerhet. Ungefär 120 personer har utbildats i att 
undvika och hantera olyckor under året vilket är färre än föregående år. Tillsyn har genomförts 
enligt plan på 21 objekt 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 på utifrån arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, 
bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. 
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Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 

Tillgång byggklara villatomter Antal >60 30 30 

Brand i byggnad Antal 19 <20 <20 

Total antal räddningsinsatser Antal 124 <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 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Verksamhetsmålen ”Medborgarna om gator och vägar” och ”medborgarna om gång- och 
cykelvägar” är ej uppföljningsbara eftersom Eda kommun ej deltagit i studien. 

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: 

Sedeln och Hjorten var de detaljplaner som vann laga kraft under 2017. 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 

Planberedskap Antal 2 nya planer 2 planer 2 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 

• Undanta lämplig mark till möjliga grön- och naturområden i översiktsplaneringen och i de 
fördjupade översiktsplanerna  

Aktiviteter för att nå målen 

• Underhålla och bevara de i dag befintliga grön- och naturområde som finns samt utveckla de 
i dag utpekade områdena. 
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Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Ingen mätning utförd. 

Offentlig	service	

En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare  

Verksamhetsmål 
Medborgare, brukare och kund 

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

Medarbetare 

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

Aktiviteter för att nå målen 

• Svara på e-post inom fem arbetsdagar 
• Kostsektion tillreder mat från grunden där skolmatens nöjdhet och Bra mat i Eda mäts 

vartannat år med en enkät. 
• Informationsåtgärder samt utveckling av Lundens verksamhet med ökad återanvändning och 

återvinning. 
• Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan. 

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. Enkätundersökning bestod av 5 frågor. Betyget var 
1-5 där 1 står för mindre bra och 5 står för mycket bra.  

Effektivitet i avfallshantering mäts i vad kommunerna rapporterar till Avfall Sverige. En av 
parametrarna är utsortering av matavfall i kommunal regi, vilket inte görs i Eda kommun. 
Plockanalys hushållsavfall skall genomföras 2018. Därmed saknas tungt vägande parametrar och 
detta påverkar starkt utfallet i KKIK: 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 

Tillgänglighet e-post % Ingen mätning 99% 99% 

Bra mat i Eda Nivå 4,0 5,0 Mäts vartannat år 

Effektivitet i avfallshantering KKIK % 25% 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. 

• Att uppfylla kommunens åtagande gällande mottagande av ensamkommande barn (16-17 år) 
som reglerats i avtal med Migrationsverket via Länsstyrelsen. Att tillse att samtliga 
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inskrivna ungdomar deltar i studier eller praktik för att skapa bra förutsättningar för 
integration och egen försörjning. 

Aktiviteter för att nå målen 

• Coachning av deltagare, god samverkan med alla parter, arbetsmarknadsanställningar är 
exempel på innehåll i verksamheten som sker för att nå målen. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
51 inskrivna deltagare med målet arbete eller studier. 40 inskrivna deltagare med annat mål, 
exempelvis arbetsförmågebedömning. 
 

Indikatorer Enhet Utfall 2017 Plan 2017 Mål 2018 

Egen försörjning/studier % *45% 
**18% 

50% når målen 50% når målen 

Uppdrag utfört Antal % *55% 
**82% 

90% når målen 90% når målen 

Antal boende på HVB som har en 
genomförandeplan för sin tid i 
kommunen upprättad 

% 100% 100% 100% 

Antal boende på HVB som går i skola 
eller annan sysselsättning 

% 100% 100% 100% 

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

Årets ekonomiska resultat  
Samhällsbyggnad redovisar totalt ett positivt resultat på 13 393 tkr. 

Drift 
Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter -129 476 -140 331 
 

  

Kostnader 170 864 168 326 
 

  

Nettokostnader 41 388 27 995 43 912 43 912 

Avvikelse mot budget 
 

13 393 
 

  

  
 

  
 

  

Verksamhetschef 1 739 1 089 1 979   

Gator & VA 12 652 9 393 13 031   

Kost 215 -207 325   

Räddningstjänst 8 540 8 738 8 715   

Miljö 2 935 2 672 2 999   

AME, flykting 5 490 -2 894 6 343   

Plan & fastighet 9 817 9 205 10 520   

Verksamhetschef 
Verksamhetschef visar ett överskott på 650 tkr, största delen av överskottet beror på ersättning från 
Länsförsäkringar gällande tidigare advokatkostnader, övrigt överskott är fördelat på flertalet mindre 
poster inom området förbrukning. 
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Miljösektion 
Miljösektion visar ett överskott på 263 tkr. I stort sett hela överskottet hänför sig till bidrag 
naturvård. 

Gatusektion 
Gatusektion visar ett totalt överskott 3 259 tkr. 

VA verksamheten gör ett positivt resultat på 2 568 tkr främst på grund av uteblivna lönekostnader 
pga vakanser som inte tillsats i väntan på beslut om eventuellt gemensamt driftbolag tillsammans 
med Arvika kommun. Till viss del handlar det även om lägre konsultkostnader än normalt, beroende 
dels på tidsbrist för upphandling dels på brist på personalresurser för handledning och leverans av 
underlag till konsult. Det ekonomiska överskottet på 2 238 tkr för VA kollektivet år 2017 kommer 
att bokföras som en skuld till VA-kollektivet och ska återställas inom tre år. Resterande 330 tkr av 
totala resultatet på 2 568 tkr avser den oreglerade verksamheten och ingår i gatusektionens resultat 
för 2017. 

Gata gör ett noll resultat.  

Renhållningsverksamheten gör totalt sett ett överskott på 3 373 tkr. Överskottet beror huvudsakligen 
på effektivare utsorteringsmetod för bränd metall samt omsortering av tidigare sorterade fraktioner 
med kvarvarande metallrester. Rådande marknadsläge har inneburit ökade kostnader för 
kvittblivning av träavfall, men detta har ekonomiskt inte fått större genomslag i och med att taxan 
höjts i förhållande till de ökade kostnaderna. 

Plan- och fastighetssektion 
Plan- och fastighetssektion visar totalt ett positivt resultat på 612 tkr. Den största anledningen till 
det positiva resultatet är en större intäkt från skogsavverkning än budgeterat. 

Kostsektion 
Kostsektionen visar ett överskott på 422 tkr som beror på ett kontinuerligt arbete med anbudet och 
bra livsmedelspriser. Det har levererats färre måltider än budgeterats då främst till äldreomsorgen 
matdistribution. Det är en verksamhet där behovet går upp och ner och är svårt att beräkna. 

AME 
AME visar ett överskott på 885 tkr. Verksamheten hade 2016 en ofinansierad arbetsledartjänst 
vilken avslutades under våren 2017 och har inte tillsatts igen. Lönebidrag och OSA har under 2017 
fått ta del av ett ökat lönestöd. Vi har även satsat på extratjänster för långtidsarbetslösa och 
nyanlända, dessa tjänster är väl finansierade och bär sina kostnader, tanken är att överskottet ska 
användas för att rusta nyanlända och långtidsarbetslösa med t ex studier. 

APR avslutade 2017 med ett underskott på grund av färre anvisningar inom JOB och UGA. 

Feriepraktiken blev i år i stort sett ett nollsummespel, färre sökande ungdomar och även ett bidrag 
från staten bidrog till detta. 

Integrationsenheten 
Flyktingmottagningen visar ett positivt resultat på 1 602 tkr. Det beror delvis 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 (14 personer) har påverkat. Kostnaden för 
SFI-undervisningen har också varit något högre på grund av den tidiga inflyttningen av nyanlända. 

Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på flera olika 
saker – delvis handlar det om att alla inte nyttjar de bidrag som det finns möjlighet till men också att 
personalen på integrationsenheten snabbt upprättar en kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller 
Försäkringskassan för att deltagaren skall få sin ersättning därifrån, det gynnar både deltagaren som 
blir självförsörjande snabbare samt budgeten för utbetalda ekonomiska bistånd. 

HVB 
HVB visar ett positivt resultat på ca 5 898 tkr. Överskottet härleds till ett mottagande av hög kvalitet 
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för en rimlig kostnad, samt en överenskommelse om platser med Migrationsverket som löpte över 
längre tid än förväntat i budget. Kostnader i övriga kommunala verksamheter har också varit lägre 
än prognostiserat under hösten vilket gjort att mindre medel behövts föras över till dessa som 
kompensation. Dessutom har 1 189 tkr återsökts och beviljats avseende moms för boende. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar ett negativt resultat på -198 tkr. Främst beroende på fortsatt höga kostnader 
för utbildning av personal samt ej budgeterade kostnader för de nya lokala avtalen.  

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. 
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. 
Kommunens många verksamheter förändras kontinuerligt och detta ställer krav på våra lokaler och 
fastigheter och som en följd av att fler ”tak” tillskapas så ökar våra kostnader inom drift, underhåll, 
mattransporter, infrastruktur, bemanning med mera. Det vore därför önskvärt om vi kunde arbeta 
fram en tydligare långsiktig strategisk plan för våra olika verksamheter där vi förhoppningsvis i en 
framtid kunde minska på antalet ”tak”. 

Kommunernas åtaganden ökar och det sker frekvent uppgraderingar i lagar, direktiv och 
förordningar som ställer krav på de kommunala verksamheternas efterlevnad. För 
samhällsbyggnads del kan man konstatera att behov inte bara finns inom de olika praktiska 
åtagandena utan behoven ökar även inom de administrativa områdena. Ett sätt att bemöta dessa 
olika utökade behov är att se på olika möjligheter till samverkan/samarbete med bland annat andra 
kommuner samt att internt försöka undvika att bygga upp sårbara organisationer. Att vara fler inom 
samma kompetens- och specialist områden är svårt att uppnå inom små enheter. Eda kommun är en 
kommun som expanderar inom många olika områden både inom den privata och kommunala delen 
där samhällsbyggnad har ansvaret för allt från tillsyn i olika former, räddningstjänst, renhållning, 
väghållning, planering med mera vilket innebär behov av utökad samverkan/samarbete samt 
resursförstärkningar inom olika områden för att vi ska klara av våra åtaganden.  

Miljösektion 
När det gäller de enskilda avloppen så har regeringen startat upp en utredning som ska ta fram 
förslag på styrmedel som kostnadseffektivt kan öka åtgärdstakten för små avlopp. 
Utredaren ska också se över om lagen kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara 
för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Bland annat kan det bli billigare både för 
kommunen och de enskilda fastighetsägarna om ett gemensamt mindre, lokalt reningsverk skapas, 
ägt av fastighetsägarna själva. Utredningen planeras vara färdig i början av 2018. Vi kan dock 
förvänta oss ökade krav på inventering, åtgärder med mera när det gäller de enskilda avloppen 
vilket också medför att vi behöver satsa mer resurser på det området från 2018 och i en trolig 
ökande takt de kommande åren. Miljösektionen har ansökt om LOVA bidrag för att starta ett 
inventeringsprojekt av enskilda avlopp med start den 1 juni 2018 och tre år framåt. Beslut om vi får 
bidrag eller inte kommer under våren 2018. 

Med övergången till ett nytt ärendehanteringssystem kommer frågan om ett e-arkiv, vi behöver 
arkivera data ur det gamla systemet innan vi lämnar det. För att kunna utnyttja de nya systemen och 
få effektivare ärendeprocesser bör allt fler av våra ärenden bli möjliga att sköta papperslöst och en 
mer mobil lösning med exempelvis surfplattor med färdiga mallar till inspektörerna kommer att 
behövas för att utföra tillsynen och kunna rapportera och notera direkt i fält. 
Ett nytt uppdaterat ärendesystem, ECOS 2, har beställts under hösten 2017. Leverans kommer 
troligen att ske under våren 2018. Vi har idag relativt lite administrativa resurser i organisationen, 
när vi dessutom får extra administrativt arbete vid byte av ärendehanteringssystem så utförs detta 
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arbete av miljöinspektörerna på bekostnad av tid för tillsyn. Det är inte resurseffektivt och det finns 
en oro över hur vi ska klara av verksamhetplanen 2018. 

Gatusektion  
Gatusektionen som helhet står inför stora framtida utmaningar att klara sitt nuvarande och framtida 
uppdrag bland annat med anledning av kommande pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera 
önskade kompetenser. Samtidigt har lagstiftade rapporteringskrav etc och ålägganden från 
myndigheter ökat starkt, särskilt inom VA och renhållning/avfall. I och med att gatusektionens 
organisation är mycket liten är den vidare sårbar och känslig för variationer i händelsestyrd 
arbetsbelastning. Tid för kvalitetssäkring och uppföljning är mycket liten, vilket är en långsiktig risk 
som kan medföra stora ekonomiska konsekvenser. Det är mot bakgrund av ovanstående, av högsta 
vikt att den framtida organisationen utformas på sådant sätt att god kvalitet och säkerhet uppfylls. 
Samverkan med Arvika kommun genom ett gemensamt driftbolag för VA, gata och renhållning har 
utretts och utredningen har pekat på att samverkan kan vara ett sätt att möte dagens och framtidens 
utmaningar. 

Det är prioriterat att VA-planen färdigställs tidigt under 2018 i och med VA-planens inverkan på 
utredningsprioritering och vägval i övrigt inom VA-verksamheten. 

Underhållsbehovet är fortsatt mycket stort av vägar och cykelvägar. En GC-plan för ett helhetsgrepp 
om GC-nätet behövs, dels för bästa möjliga tillgänglighet dels för god trafiksäkerhet. 
Trafiksäkerhetsfrågor för kommunens tätorter och utredning av lämpliga åtgärder för minskade 
vibrationsstörningar längs Charlottenbergsvägen, behöver utrymme år 2018. Helhetssyn för 
tillgänglighet, trafiksäkerhet, buller och vibrationer med mera är nödvändigt. 

Antalet små lekplatser i kommunen bör minskas till ett mindre antal större och tillgänglighets-
anpassade lekplatser. Enligt gällande lagkrav ska generellt allmänna platser utformas så att de är 
tillgängliga och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Vid Lundens avfallsanläggning har höga mängder deponigas uppmätts i deponin. Gasen är av en 
sådan mängd och kvalitet att olika möjligheter till tillvaratagande av gasen kommer att utredas.  
Verksamheten på Lundens avfallsanläggning är starkt lagreglerad med stora administrativa krav 
bland annat kopplat till den löpande miljöuppföljningen och åtgärdsbehovet är stort för fullgod 
laguppfyllelse enligt gällande regelverk. 

Under år 2018 är målet att komma i fas med upphandlingsarbetet avseende ramavtal och specifika 
avtal enligt LOU. Det påbörjade arbetet med genomgång av den ekonomiska redovisningen, särskilt 
kopplat till VA och renhållning/avfall kommer att fortsätta under år 2018. I detta arbete vore en 
kommunal investeringspolicy ett värdefullt hjälpmedel.  

Plan- och fastighetssektion 
När det gäller kommunens fastighetsbestånd så har tidigare lokalöversyn visat att Eda Kommun i 
jämförelse med andra kommuner har allt för mycket lokaler i förhållande till befolkning och 
ekonomi. Det är därför av stor betydelse för kommunekonomin hur lokalstrukturen inom en snar 
framtid ser ut, att arbeta med sk ”brandkårsutryckningar” så har detta inneburit stora fördyringar 
avseende akutlösningar för att avhjälpa tillfälliga lokalproblem. Ett långsiktigt arbete med 
utgångspunkt från de demografiska förändringarna som sker på sikt borde prioriteras. 

Kostsektion 
Gunnarsbyskolans kök har en arbetsmiljö som bör åtgärdas inom kort, de har för många utskick 
utifrån vad köket är dimensionerat för. Utredning pågår och kommer att presenteras inom kort. 
En förbättring av arbetsmiljön för personalen som jobbar med äldreomsorgsmaten bör genomföras 
genom att utrusta köket med en kylbänk att packa den kylda maten på istället för att de står i kylen 
och packar. 

Kostsektionen kommer att satsa på utbildning för kökspersonalen då vi ser att behovet finns 
gällande olika specialkoster och livsmedelshygien. Under 2018 kommer vi att sträva efter att få in 
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mer ekologiska och närproducerade livsmedel inom ramen för budgeten. Vi kommer att jobba med 
att utveckla recept för mer klimatsmart mat och siktar på att utöka det vegetariska utbudet till skolan 
enligt SLV:s riktlinjer. Specialkoster ökar stadigt och det är en växande arbetsbelastning för 
samtliga kök i alla Värmlandskommuner. Kostservice ingår i ett nätverk med kostchefer i Värmland 
som nu tagit ett samlat grepp och tagit fram lika rutiner för alla kommuner vad gäller specialkoster. 
Rutinen planeras tas i bruk hösten 2018. 

AME 
Arbetsmarknadsläget 2018 ser i dagsläget bra ut för Eda kommun med de nya etableringar inom 
handel som är planerade och som kommer att ge många nya arbetstillfällen. Det är i övrigt svårt att 
göra en omvärldsanalys med tanke på det instabila läget i världen. Rörligheten inom EU är och 
kommer troligtvis fortsatt att vara stor, många östeuropeiska medborgare kommer till Sverige och 
vår kommun för att försöka skapa en bättre levnadsstandard än hemlandet kan erbjuda. Brexit 
kommer givetvis att påverka arbetsmarknaden i Sverige och övriga Europa, i vilken omfattning har 
vi svårt att bedöma i dagsläget.  
Tillväxten i den norska ekonomin är fortsatt måttlig men det ändrar inte på det faktum att en 
vändning kunde ses under 2017. För landet som helhet bekräftar aktuella data att arbetslösheten 
toppat ur och inte längre ökar. Med tanke på detta tror vi på en ökning av möjliga arbetstillfällen i 
Norge. Den största utmaningen vi står inför de närmaste åren är att hjälpa våra nyanlända till egen 
försörjning, arbetet som pågått under 2017 kommer att bli än mer intensivt 2018 

Integrationsenheten 
Kommuntalen som tagits fram med hjälp av Länsstyrelsen visar att Eda ska 2018 ta emot 22 
personer som skall anvisas från Migrationsverket. Eda har haft ett ganska jämt och mindre flöde av 
egenbosatta tidigare år och vi räknar med något liknande, dock är det mycket svårt att förutse. 
Problem i år kommer att vara bristen av förskoleplatser, om vi får många barn. Nya regler i 
föräldraförsäkringen gör att vi troligtvis kommer se en ökning av försörjningsstöd. Från och med 
2017 innebär det att barn som blir bosatta i Sverige från barnets ettårsdag har rätt till högst 200 
dagar totalt med föräldrapenning. Barn som blir bosatta i Sverige från barnets tvåårsdag kommer att 
ha rätt till högst 100 dagar totalt med föräldrapenning.  

Arbetsmarknads- och integrationsenheten står inför stora utmaningar, fler är på väg ut ur 
etableringen, många är inte redo för arbetslivet. Vi måste samverka och rusta våra mänskliga 
resurser, vi behöver se över våra kommunala verksamheter, våra företagare i kommunen. Vilka 
behov finns av arbetskraft? Hur kan vi rusta dom? Vilka utbildningsmöjligheter finns? Vilka 
utbildningar behöver vi? Ett stort samarbete tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen, 
AME, vuxenutbildningen och integration är igång och kommer att arbeta med delvis dessa frågor 
under 2018. 

Under 2018 kommer det att startas ett nytt ESF-projekt Värmland tillsammans. Tio kommuner i 
Värmland är med i projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och Landstinget och riktar sig 
till utrikesfödda som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.  

Integrationscentret som öppnade i höstas kommer att vara en viktig del i allt integrationsarbete i 
Eda kommun inte minst för arbetsmarknad. Det kommer att fungera som en öppen arena både för 
att möta deltagare i sin etablering men också för att vara en barriär öppnare för integrationen i Eda 
kommun, här vill vi sprida det goda som sker och kan ske i samverkan. Medel som ligger på projekt 
3054 skall med in i 2018.  

Projekt flyktingguide Eda planeras att avslutats och kommer att slutrapporteras i februari. Dock ser 
vi att de medel projektet (3050) har utbetalda för 2017 (samt kvarstående utbetalda medel tidigare 
år) flyttas med till budgetåret 2018, då en del av dessa medel eventuellt kommer att nyttjas i ett nytt 
projekt i samråd med länsstyrelsen.  

HVB, ensamkommande flyktingbarn 
Som tidigare konstaterats blir de ekonomiska möjligheterna att bedriva mottagande av 
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ensamkommande unga sämre. Lägre ersättningsnivåer från staten och färre sökande är orsakerna till 
detta. Sannolikt kommer boendeverksamheten helt avvecklas under 2018. Då återstår att skapa 
överenskommelse med annan kommun som kan utföra boendeuppdraget åt socialtjänsten i Eda. En 
plan finns för detta, och det sker med Länsstyrelsens medgivande. 

Räddningstjänsten 
På grund av en rörlig arbetsmarknad som leder till hög personalrörlighet inom räddningstjänsten är 
det också en utmaning att hålla en tillräcklig kompetens på personalen då det tar tid att bli en 
utbildad och erfaren brandman. Detta leder också till ökade utbildningskostnader jämfört med vad 
som finns budgeterat. Släckbilen i Koppom byts under 2018 mot en begagnad släckbil. Även de 
mindre fordonen på stationerna står inför att behöva bytas. 

Investeringsredovisning 

Fastighetssektion 
Fastighetssektionen slutförde under året byggnation av en ny fyra-avdelnings förskola i 
Charlottenberg som är den största investeringen under året. 

Gatusektion 
Projekt av större vikt för gatusektionen är ombyggnation av Charlottenbergs avloppsreningsverk 
samt anläggande av våtmark vid Lundens avfallsanläggning. Ombyggnationen av Charlottenbergs 
avloppsreningsverk pågår och kommer att hålla budgeten om inget oförutsett av större vikt inträffar. 
Övergången till flytande fällningskemikalie kommer att medföra en sänkt årlig driftkostnad.  
Efter lakvattendamm vid Lundens avfallsanläggning, har våtmark anlagts i enlighet med 
prövotidstillståndets krav. Samordnat med våtmarksprojektet har flytt av lakvattendammen 
påbörjats (ett led i sluttäckningen av deponin, påkallat av stabilitetsskäl enligt geoteknisk 
bedömning). 

Räddningstjänsten 
Investeringen i begagnad släckbil till Åmotfors har slutförts under året. 

  



70 
 

Verksamhetsberättelse Eda Energi AB 

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 37 984 tkr.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Eda Energi AB har under 2017 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 2017 levererades totalt 7,95 GWh varav 1,78 GWh till flerbostadshus 1,77 GWh till småhus 
1,91 GWh till industri och 2,49 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. 

Vi marknadsför numer bolaget inte lika mycket som tidigare år. Anslutning av nya abonnenter sker 
oftast enbart 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.  

Den höga lönsamheten under bolagets första år beror på att anslutningsavgifterna inte 
periodiserades utan bokfördes årligen som en ren driftintäkt. I och med att vi inte har några nya 
anslutningar finns heller ingen anslutningsavgift i resultatet de senaste åren. Den låga räntenivån på 
våra lån är positiva för resultatet. Vi har under 2017 ökat lönsamheten markant. Det beror på de få 
stoppen för rep och underhåll hos Åmotfors Energi AB. Vi slipper då köra på olja som är kostsamt. 

Årets investeringar 
Inga investeringar utfördes under året. 

  



71 
 

Verksamhetsberättelse Valfjället Skicenter AB 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Snöläggningen för säsongen 2016/2017 påbörjades i november 2016 men kunde beroende på 
temperaturen inte  färdigställas förrän under januari 2017. Ytterligare komplettering av snöläggning 
för  att säkerställa driften avresten av säsongen behövde även ske under februari 2017.  Den 
utdragna snöläggningen medförde förlorade intäkter från såväl skidåkning som uthyrning, främst i 
form av lägre liftintäkter  Bl.a  den besvärliga inledningen på räkenskapsåret har  medfört ett 
resultat på  -2 605 tkr, dock en förbättring på ca 600 kkr jmfr 2016.Styrelsen kommer därför tvingas 
påkalla den kapitaltäckningsgaranti som utfärdats av Eda kommunfullmäktige, att gälla t o m 30 
april 2018. 

Skidsäsongen 2017 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. Vidare 
påverkade vädersituationen säsongen påtagligt vilket medförde en jämförelsevis kort säsong och 
påskens förläggning 2017 till mitten april att anläggningen var stängd.  

Styrelsen har under året fortsatt med att stärka den interna kontrollen där anläggningens 
driftsäkerhet och bolagets administrativa rutiner prioriterats. Arbetet med att utveckla bolagets 
verksamhet med fokus på  försäljning och uthyrning av villavagnar har fortsatt, Detta arbete har gett 
effekt och vi ser en ökning av intäkter för boendet i ” Drömbyn”  

Översynen av restaurangverksamheten under 2016 med ny arrendator har nu lett till att 
arrendeintäkterna under 2017 mer än fördubblats jmf 2015/16. 

Nettoomsättningen har ökat jämfört med år 2016, 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 samt att 
en viss kostnadsökning är att kopplad till högre beläggningsgrader i Drömbyn, mer driftservice 
krävs kopplat till högre beläggning. .   

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

 


