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Besöksadress kommunkontoret
Torget 1, Charlottenberg

Officiell postadress
Eda kommun 
Box 66 
673 22 Charlottenberg

Fakturaadress
Eda kommun 
Box 92
673 22 Charlottenberg
Ange EK referens.

Söker du någon på Eda kommun?
Kontakta kommunens telefonväxel 0571-281 00,
helgfri måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Fax: 0571-281 03
E-post: kommun@eda.se
Hemsida: www.eda.se 
Facebook: www.facebook.com/edakommun

Har du frågor till och om de politiska partierna?
Kontakta medborgarkontoret, 
helgfri måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Telefon: 0571-281 00
Fax: 0571-281 03
E-post: kommun@eda.se

Kontaktuppgifter till politikerna finns i 
förtroendemannaregistret på kommunens hemsida.
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Inledning
Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommu-
nen är ett geografiskt avgränsat område och en administrativ enhet för lokalt självstyre. 

I den här skriften kommer vi kort att berätta om hur Eda kommun leds och styrs. Hur 
den kommunala organisationen fungerar och vem som gör vad. Skriften är tänkt att 
användas i utbildningssyfte, vid introduktion av nyanställda, samt vid studiebesök från 
skolklasser eller andra grupper. 

Det här är Eda kommun
Eda kommun bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av Eda landskommun, 
Köla landskommun och Järnskogs landskommun. 

Eda kommuns släktträd

*Municipalsamhällena var en del av Eda landskommun
Charlottenbergs municipalsamhälle 1906-02-02--1961-12-31

Åmotfors municipalsamhälle 1904-11-18--1961-12-31

Järnskogs landskommun
1952-1970

Eda kommun
1971-

Skillingmarks landskommun
1863-1951

Järnskogs landskommun
1863-1951

Köla landskommun
1863-1970

*Eda landskommun
1863-1970

Eda kommuns släktträd

Faktaruta 
Yta 900 km² 

Största sjöar
- Ränken, totalt 14,7 km²  

varav i Eda kommun ca 11 km² 
- Bysjön 7 km²
- Hugn 8 km² 

Högsta punkt 
Tunnan, Häljeboda 354,4 m ö h 

Tätorter
- Charlottenberg (centralort)

- Åmotfors
- Koppom

Folkmängd ca 8 600 

Antal hushåll ca 4 000
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Kommunalt självstyrelse
Det kommunala självstyret är inskrivet i Sveriges regeringsform och är en av grundla-
garna. Varje kommun måste följa de ramar (lagar) som riksdag och regering bestämt, 
men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga 
beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. En annan viktig 
förutsättning för självstyret är rätten för kommuninvånare att överklaga beslut och få 
dem laglighetsprövade.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verk-
samhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter medan andra verksamheter 
är frivilliga.

En kommun måste erbjuda:
• Förskoleverksamhet och fritidshem
• Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
• Kommunal vuxenutbildning
• Svenska för invandrare (SFI)
• Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
• Omsorg om äldre och funktionshindrade
• Hälso- och sjukvård i vissa fall, exempelvis personer på särskilda boenden
• Stadsplanering och byggfrågor
• Hälso- och miljöskydd
• Renhållning och avfallshantering
• Räddningstjänst
• Vatten och avlopp
• Bibliotek
• Krisberedskap
• Kollektivtrafik (tillsammans med Länstrafikbolaget)
• Bostadsförsörjning 

Kommunen – det är du och jag – 
alla vi som jobbar här!
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Det är frivilligt för en kommun att erbjuda:
• Öppen förskola
• Fritidsverksamhet
• Byggande av bostäder
• Hälso- och sjukvård i hemmet (genom överenskommelse med Landstinget måste  
 Eda kommun erbjuda hälso- och sjukvård till vissa personer i det egna privata boendet.)
• Energiförsörjning (fjärrvärme,el m.m.)
• Sysselsättningsåtgärder
• Näringslivsutveckling
• Kulturverksamhet

Det finns ett antal grundläggande principer 
som gäller för all kommunal verksamhet;

• En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för  
 annat (likställighetsprincipen).
• En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller  
 invånare för att vara laglig (lokaliseringsprincipen).
• En kommun får inte ta ut högre avgifter än de som svarar mot de verkliga  
 kostnaderna för verksamheten (självkostnadsprincipen).
• En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag  
 att detta är tillåtet.  
• En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid (retroaktivitetsförbudet).

Politisk organisation
Kommunerna styrs av politiker som väljs av kommunens invånare vart fjärde år genom 
allmänna val. Då väljs representanter genom så kallad representativ demokrati till en be-
slutande grupp. Den kommunala organisationen är politiskt styrd och kommunfullmäk-
tige är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunsty-
relsen, nämnder m.fl. med folkvalda representanter som styr olika verksamheter utifrån 
område. Varje kommun kan själv bestämma hur organisationen ska se ut, men det måste 
finnas en kommunstyrelse, valnämnd, överförmyndarnämnd och krisledningsnämnd.

De grundläggande bestämmelserna för kommunerna finns i kommunallagen. Dessutom 
finns speciallagstiftning där staten anger att kommunerna ska ansvara för vissa uppgifter 
som miljöskydd, socialtjänst, räddningstjänst och undervisning. Kommunen är också 
skyldig att se till att vissa lagar som utfärdas på central nivå följs på det lokala planet, 
som t.ex. plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Det är de spelregler en kommun 
måste följa.
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Skillnaden mellan den politiska organisationen och förvaltningen är att de förtroendeval-
da fattar beslut och ger uppdrag medan förvaltningen sköter den dagliga verksamheten 
och utför de uppdrag som politikerna beslutat om i exempelvis kommunstyrelsen.

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän
I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om VAD som  

ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan HUR  
man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat  

som politikerna tagit beslut om.

Delaktighet och påverkan
Alla i kommunen kan inte vara med och besluta – däremot kan alla vara med och på-
verka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer om-
kring oss. 

Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden. Flera av nämnderna (inte 
utskotten) har också infört öppna sammanträden där allmänheten får närvara. Den kom-
munala verksamheten kan också följas genom tidningar, kommunens webbplats, annon-
ser, informationsmöten och utställningar.

Kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar finns på biblioteken och på kom-
munens webbplats: www.eda.se 

De flesta kommunala handlingar är offentliga. Det betyder att vem som helst får läsa 
dem. 

Du kan också kontakta politiker och tjänstemän direkt eller lämna medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Du kan gå med i något politiskt parti eller någon annan intresse-
organisation. Om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen 
senast på valdagen, så kan du naturligtvis också rösta. Tycker du att kommunen har 
fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det beslutet. Genom att minst 10% av kom-
muninvånarna efterfrågar en folkomröstning och att inte 2/3 av kommunfullmäktiges 
ledamöter röstar emot kan medborgarna driva fram en folkomröstning i en enskild fråga. 
Folkomröstningar är rådgivande vilket innebär att det inte är säkert att invånarnas vilja 
blir genomförd.
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Allmänhetens frågestund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden finns en punkt på dagordningen som heter 
allmänhetens frågestund. Då kan du som folkbokförd kommuninvånare ställa muntliga 
eller skriftliga frågor till kommunens politiker. Frågor får inte ställas som rör myndig-
hetsutövning mot någon enskild. För att få ett utförligt svar bör din fråga meddelas i 
förväg via brev, e-post eller telefon eller senast då mötet startar.

Brev adresseras till: Kommunfullmäktiges presidium, Eda kommun, Box 66,  
673 22 Charlottenberg. E-post adresseras till: kommun@eda.se. 

Du som frågar bör tala om vilken politiker du ställer frågan till. Om du inte gör det kom-
mer ordföranden att överlämna frågan till den politiker som i första hand ansvarar för 
sakområdet.

Svar på frågan lämnas vid det sammanträde som frågan väckts. Om svar av någon anled-
ning inte kan lämnas vid det sammanträdet kommer frågan att besvaras vid nästkom-
mande sammanträde.

Medborgarförslag
Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare i Eda har rätt att få ett förslag prövat 
i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och 
som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen 
måste beredas innan beslut, och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett 
medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och 
försett med adress och namn på den/dem som lämnar det.
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Förtroendevalda – politiker

Politikerna beslutar om VAD som 

ska utföras

Eda Energi AB

Revision Valnämnd

Eda Bostads AB

Kommunfullmäktige
Valberedning Fast beredning Tillfällig beredning

Politisk organisation

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Bildnings
utskott

Allmänna
utskottet

Samhällsbyggnads
utskott

Vård
utskott

Överförmyndarnämnd

Krisledningsnämnd

Jävsnämnd

Valfjället Skicenter AB

Kommunfullmäktige
Alla som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförda i kommunen får vara med 
och välja de 35 representanter som sitter i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som fattar de största och viktigaste besluten - om kom-
munens budget, skatter och avgifter och hur mycket olika verksamheter får kosta. För 
att bli vald till en plats i kommunfullmäktige måste man tillhöra ett politiskt parti, vara 
folkbokförd i kommunen, svensk medborgare och senast på valdagen fyllt 18 år. Kom-
munallagen anger även regler för medborgarskap och rösträtt/valbarhet.

Kommunfullmäktige sammanträder oftast i Charlottenbergs Folkets hus varje månad, 
men med semesteruppehåll i juli. Alla som vill får komma dit och lyssna. Tid och plats 
annonseras i Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad onsdagen veckan före sammanträ-
det och på kommunens hemsida www.eda.se

I Eda kommun finns ca 100 
personer med politiska uppdrag
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Mandatfördelningen i kommunfullmäktige fr.o.m.
2015-10-15 - 2018-10-14

Hela Edas Lista 10
Socialdemokraterna 10 

Moderaterna 3
Sverigedemokraterna 2

Centerpartiet 5
Vänsterpartiet 3

Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Initiativrätt

Motion
Förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

tar emot motionen samt beslutar om svar på den.

Interpellation
Är en skriftlig fråga från en enskild ledamot som riktar sig 

till ordföranden eller annan ledamot och bör vara av 
större intresse för kommunen. 

Fråga
Fullmäktigeledamot har rätt att framställa fråga vid kommun-
fullmäktigesammanträdet. Frågan bör besvaras vid samma 
sammanträde eller senast vid nästa sammanträde. Endast 

den som frågar och den som ska svara får yttra sig.

Medborgarförslag
Är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att 
lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommun-

fullmäktige i en fråga du tycker är viktig.

Kommunfullmäktiges utvecklingsberedning
Kommunfullmäktige har tillsatt en fast beredning som ska arbeta aktivt för en ökad 
medborgardialog och utveckling av kommunen. Uppdrag till beredningen lämnas genom 
kommunfullmäktigebeslut.

Kommunrevisorerna
Kommunrevisionen består av 5 politiker och har kommunfullmäktiges uppdrag att själv-
ständigt arbeta enligt lagar och god revisionssed med att granska kommunen och dess 
bolag. Uppgiften är att oberoende och självständigt utvärdera och granska om verksam-
heten i kommunen är laglig och följer uppsatta mål för verksamheten. Granskningarna 
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presenteras i rapporter som överlämnas till kommunfullmäktige när uppdraget har slut-
förts. Revisorerna ska även årligen lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. 
I den redovisas det samlade resultatet från granskningen av den kommunala verksam-
heten. Revisorerna granskar även de kommunala bolagen. Till sin hjälp har revisorerna 
sakkunniga biträden från en revisionsbyrå.

Överförmyndarnämnden
Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godman-
skap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller andra personer, 
som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Till över-
förmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 ersättare valts.

Jävsnämnden
Jävsnämnden, som består av 5 ledamöter och 5 ersättare, inträder i de fall intressekon-
flikter och jäv uppstår inom kommunens egen verksamhet. Jävsnämnden fullgör alla 
ärenden och myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning i de fall där ärendena riktar 
sig mot kommunens egna verksamheter och objekt. Det kan handla om att kommunen 
själv är jävig d.v.s. att kommunen själv ska söka bygglov för byggnad på kommunal 
mark. 

Valnämnden
Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar 
i Eda kommun. Valnämnden är en lokal valmyndighet och utser röstmottagare, beslutar 
om vallokaler runt i kommunen, öppettider i vallokaler och har hela ansvaret för förtids-
röstningen vid allmänna val. Till valnämnden finns 7 ledamöter och 7 ersättare valda.

Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser 
leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgif-
ter från andra nämnder som är berörda. I krisledningsnämnden finns 5 ledamöter och 5 
ersättare.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och dess ledamöter 
(medlemmar) har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genom-
förs, följs upp och utvärderas och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effek-
tivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter 
som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kom-
munens verksamhet. I kommunstyrelsen förbereds de frågor som sedan ska behandlas i 
kommunfullmäktige. Den ser också till att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige, 
med vissa undantag. Till kommunstyrelsen har kommunfullmäktige utsett 15 ledamöter 
och 15 ersättare.

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare och har som uppgift att bereda 
alla och besluta i en del ärenden som rör ekonomi, personal- och organisationsfrågor. 
Verksamheter som utskottet ansvarar för är utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, 
administration och medborgarservice, kultur- och fritid, bibliotek, folkhälsa och turistbyrå.
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Kommunstyrelsens bildningsutskott
Bildningsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare och har som uppgift att bereda 
alla och besluta i en del ärenden som rör förskoleverksamheten, grundskola, gymnasie-
skola, elevhälsan och vuxenutbildning.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet har som uppgift att bereda alla och besluta i en del ärenden 
som rör räddningstjänst, anläggning, drift- och underhåll av kommunens gator, vägar 
och andra allmänna platser, miljö- och hälsoskydd, samhällsplanering, arbetsmarknads-
åtgärder, flyktingmottagning och kommunens kostverksamhet. I samhällsbyggnadsut-
skottets sitter 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsens vårdutskott
Vårdutskottet har som uppgift att bereda alla och besluta i en del ärenden som rör indi-
vid- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd, LSS, biståndsbedömning och den kom-
munala hälso- och sjukvården. Vårdutskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Rådgivande organ
Gemensamt för råden är att de ska fungera som forum för samråd och ömsesidig infor-
mation inom sina respektive verksamhetsområden. Råden fattar inga formella beslut 
men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamhe-
ten. Råden kan vara remissinstans inom sina verksamhetsområden. I råden ingår förutom 
politiskt valda ledamöter och ersättare representanter från olika intresseorganisationer  
t.ex. PRO, andra organisationer eller myndigheter samt landstinget och polisen. 

Eda kommun har två rådgivande organ.

• Folkhälsorådet
• Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Folkhälsorådet
Kommunens folkhälsoråd är ett organ för samråd kring folkhälsofrågor mellan kom-
munen och andra parter i samhället, där hälsofrämjande insatser ses som en investering 
för framtiden. Folkhälsorådet är ett forum där olika aktörer samverkar för att förbättra 
folkhälsan i kommunen. Rådet skall utveckla, samordna och stödja folkhälsoarbetet i 
dialog med offentliga, privata och frivilliga aktörer.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, funktions-
hindersorganisationer, kommunstyrelsen och utskott.

Protokoll från de politiska sammanträdena finns att läsa 
på biblioteken i kommunen. De finns även tillgängliga 

på kommunens webbplats: www.eda.se 
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Ett ärendes gång

Arkivering

Sammanträde/Beslutsfattande

Ärende kommer in

Justering

Protokollskrivning
Kallelse

Registrering/
Diarieföring

Arkivering

Beredning

Ärende kommer in

ExpedieringExpediering

1. Posthantering - En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privat 
 person. Det kan också vara en upprättad handling från någon kommunal tjänsteman.
2. Ärenderegistrering - Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling.  
 En del handlingar omfattas av sekretess.
3. Ärendeberedning - Ärendet bereds av en tjänsteman. För att få synpunkter från  
 berörda instanser kan ärendet skickas på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer  
 och registreras i diariet.
4. Upprättande av kallelse - När ärendet är färdigberett och en tjänsteskrivelse med  
 förslag till beslut har skrivits tas ärendet upp på en dagordning till ett politiskt sam- 
 manträde. Tjänsteskrivelsen inklusive handlingar från diariet sammanställs till ett  
 beslutsunderlag och skickas ut till politikerna. 
5. Sammanträde - Sammanträde hålls. Beslut fattas i ärendet eller så skickas det vidare  
 upp i den politiska beslutskedjan för beslut där.
6. Utskrift av protokoll - Protokoll skrivs, där framgår eventuella yrkanden och  
 omröstningar samt förslag till beslut eller beslut.
7. Justering - Protokollet justeras av politikerna.
8. Beslutsregistrering och expediering – Varje paragraf i protokollet registreras i dia- 
 riet och besluten expedieras/skickas till de som är berörda av beslutet.
9. Arkivering och gallring – Ärenden som är klara gallras med stöd av en dokument- 
 hanteringsplan innan de avslutas i diariet och arkiveras.
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Demokrati kan ta tid
Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. 
Kommunen måste följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I 
kommunallagen står det att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste be-
redas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärende - 
s.k. sakkunniga - ska få lov att meddela sin uppfattning innan kommunfullmäktige fattar 
beslut. I en del frågor ska de kommunanställda få säga sin mening genom sina fackliga 
representanter. Ibland vill kommunen veta vad allmänheten tycker först, exempelvis vad 
de boende i ett område anser om ett förslag till ny plan för området.
Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. 
Det är många som ska få lov att säga sin mening och många utredningar/undersökningar 
som görs innan politikerna till sist fattar sitt beslut.

Några nyckelord

Bordläggning
Styrelsen/nämnden bestämmer sig för att 

vänta till ett senare sammanträde med att 

besluta i ärendet. Ingenting händer med 

ärendet under tiden det vilar.

Återremiss
Styrelsen/nämnden tycker att den inte 

vet tillräckligt om ärendet för att kunna 

besluta. Den skickar tillbaka ärendet till 

den nämnd, styrelse eller förvaltning som 

tagit upp ärendet, för att de ska göra en 

utredning eller en undersökning så att det 

hela ska bli tydligare.

Omröstning
Politikerna i styrelsen/nämnden är inte 

överens. Det kanske finns flera förslag till 

beslut. Då måste man rösta. Det kall-

las omröstning och man röstar genom att 

svara ja eller nej till förslagen.

Reservation
Den politiker som förlorat i en omröst-

ning, eller tycker att man fattat ett dåligt 

beslut, kan reservera sig (visa att man  

inte instämmer) mot beslutet. Då skrivs 

detta in i protokollet.

Laglighetsprövning
Alla folkbokförda kommuninvånare kan överklaga kommunfullmäktiges beslut. Från det att protokollet anslagits har 
man tre veckor på sig att överklaga. Då måste man kunna visa att ärendet inte har behandlats riktigt, att kommunen inte har följt bestämmelserna i kommunallagen eller annan lagstiftning.

Delegering
Kommunfullmäktige får delegera (över-föra) sin beslutsrätt i en del ärenden till kommunstyrelsen eller de andra nämn-
derna, om man av någon anledning tycker att det blir mer praktiskt. Kommunstyrel-sen eller andra nämnder får delegera sin beslutanderätt till utskott eller tjänsteman i vissa frågor, oftast rutinärenden som 
förekommer i större mängd.

Förvaltningsbesvär
Överklagande enligt förvaltningslagen. Beslut ska överklagas av den beslutet 
angår och att det har gått personen emot. Beslutet måste också vara överklagnings-bart. Överklagan ska lämnas in senast 3 veckor efter att den som överklagat har tagit del av beslutet.
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Kommunanställda

Tjänstemännen  

beslutar om HUR det politikerna  

har beslutat om ska utföras

Det vardagliga arbetet
Det är inte politikerna som utför allt arbete i kommunen. Politikerna är arbetsgivare och 
har anställd personal som hjälper dem att utföra det vardagliga arbetet i kommunen. 

Eda kommun har cirka 650 
personer anställda

i demokratibranchen

Ordmoln som visar yrken i Eda kommun.
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Kommunledningsstabens organisation 

Inom kommunledningsstaben finns cirka 40 personer anställda.

Organisationsträd kommunledningsstaben

Kommunchef
tillika stabschef

Kommunledningsstab

Ekonomi/
Planering

Ekonomichef
Ekonomer

Upphandlings-
samordnare

Personal

Personalchef
Personalsekreterare

Lönesekreterare
Löneassistenter

Näringsliv

Näringslivsutvecklare
Landsbygdsrådgivare

Fritid och kultur

Fritids- och kulturchef
Kultursamordnare

Bibliotekarie/
områdesansvarig

Bibliotekarier
Biblioteksassistenter
Folkhälsosamordnare

Fritidsgårdsföreståndare
Fritidsledare

IT

IT-chef
Tekniker

Webbtekniker
Bredbandssamordnare

Information, 
Turism och 

Administration

Informationschef
Kommunsekreterare
Utskottssekreterare

Turistkonsulent
Turistassistenter

Assistent
Sekreterare/arkivarie

Medborgarservice
Receptionister/
kundmottagare

Verksamheten leds av kommunchefen.

Kommunledningsstabens huvudsakliga uppgift är att ge service och stöd till politiken, 
kommunens förvaltning, allmänheten och företag. Staben stöder också kommunstyrelsen 
i det övergripande arbetet med utveckling av kommunen. 

Kommunledningsstaben ska arbeta med strategiska frågor, bedriva omvärldsbevakning 
och verka för tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv. 

Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvali-
ficerat och professionellt stöd inom områden som administration, ekonomi, IT, personal 
och utveckling.

Allmänna utskottet är ansvarigt utskott för kommunledningsstaben.

Kommunchefen
Kommunens högste tjänsteman är kommunchefen. Kommunchefen är ytterst ansvarig 
gentemot politikerna att verkställa de politiska besluten.

Kommunchefen är samtidigt förvaltningschef för hela den kommunala förvaltningen.
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Turism, information och administration (TIA)
Avdelningen leds av informationschefen. 

Avdelningen ansvarar för kommunens och några av de kommunala bolagens posthan-
tering, registrering och diarieföring av handlingar samt ansvarar för kommunarkivet 
och arkivtjänster. Avdelningen samordnar och leder utredningsinsatser enligt uppdrag. 
I uppdraget ingår också ansvar för kommunens besöksnäring, informationsverksamhet, 
kvalitetsarbete, EU-frågor och omvärldsbevakning. Medborgarkontoret med kommu-
nens och bolagens telefonväxel är kommunens ansikte utåt och svarar för kundtjänst till 
medborgare som information, service och vägledning i kommunala ärenden.

TIA-avdelningen är sekretariat för kommunfullmäktige och dess utvecklingsberedning, 
kommunstyrelse med utskott samt övriga nämnder. 

Morokulien Turistcenter är ett nav för att samla hela besöksnäringen och marknadsföra 
den i och utanför kommunen. Turistcentret drivs i samarbete med Eidskogs kommune i 
Norge. 

TIA-avdelningen ansvarar för kommunstyrelsens förvaltningsövergripande externa och 
interna informationsinsatser samt ger rådgivning och service till verksamheterna inom 
förvaltningen i informationsfrågor.

Ekonomi- och planeringsavdelningen
Avdelningen leds av ekonomichefen. 

Ekonomi- och planeringsavdelningen svarar för den övergripande ekonomiadminis-
trationen såsom kassa, fakturering, kravhantering, fakturahantering samt administrerar 
ekonomi- och faktureringssystem.

På avdelningen hanteras kommunens alla ingående och utgående finansiella flöden.
Avdelningen hanterar kommunens ekonomiska planering, strategiska plan där budget 
och verksamhetsplan ingår, årsredovisning, delårsbokslut, prognoser samt finansiella frå-
gor. Ekonomiadministrationen för två av kommunens bolag hanteras inom avdelningen. 

Inom avdelningen finns också kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandlingssam-
ordnaren har en central roll i alla frågor som rör inköp och upphandlingar och verkar för 
samordning och planering av inköp samt avtalstrohet och avtalskännedom. 

IT-avdelningen
Avdelningen leds av IT-chefen. 

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 verksamhets-
stöd. Exempel på verksamhetssystem i kommunen är personalsystem, ekonomisystem 
och administrativa system för skola och omsorg.

Näringslivsenheten
Avdelningen leds av näringslivsutvecklaren.

Näringslivsenheten har ansvar för näringslivsutveckling som innebär stöd vid nyföreta-
gande, företagsutveckling av befintliga företag, etablering, plats- och centrumutveckling, 
nätverk, mötesplatser och kontaktnät.
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Personalavdelningen
Avdelningen leds av personalchefen. 

Personalavdelningen ansvarar för kommunens personal- och löneadministration. Totalt 
förrättas 1 300 utbetalningar per månad till tillsvidareanställda, anställda inom vissa 
bolag, vikarier, arvoden till förtroendevalda, samt vissa fria yrkesutövare.

En stor del av arbetsinsatserna inom personalavdelningen går ut på att stödja verksam-
heterna med lag- och avtalstolkning, problemlösningar, förhandlingsverksamhet, ompla-
cering, rehabilitering och schemafrågor. Flera övergripande arbetsgivaruppgifter hör till 
personalavdelningen, så som rättstvistförhandlingar, företagshälsovårdsfrågor, pensions-
samordning, vissa utbildningar inom ledarutvecklingsområdet och policyfrågor.

Fritids- och kulturavdelningen
Avdelningen leds av fritids- och kulturchefen.

Fritids- och kulturavdelningen svarar för kommunens verksamhet när det gäller fritid, 
folkhälsa, bibliotek, vaktmästeri och allmänkultur.

Arbetsuppgifter inom fritidsverksamhet består av administration av föreningsbidrag, 
olika former av kommunalt stöd – bidrag och service till föreningslivet, arbete med en 
utveckling av fritidsutbudet, uthyrning av kommunens fritidsanläggningar och att i egen 
regi svara för fritidsgårdsverksamhet, simskola och skollovsaktiviteter för barn och 
ungdomar samt tillståndsgivning och registrering för lotteriverksamhet. Vaktmästeri-
verksamheten gäller för kommunens fritidsanläggningar/ badplatser och arbetsledning 
för föreningsanställda vaktmästare vid både kommunala och föreningsägda fritidsan-
läggningar.

Folkhälsoverksamheten riktar sig till edaborna med allmänt folkhälsoarbete, friskvård 
och drogförebyggande arbete genom Edas Ansvar med ambitionen att arbeta för att 
främja hälsa och att förebygga ohälsa. Syftet är att skapa förutsättningar och stödjande 
miljöer för en god och jämlik hälsa för alla kommuninvånare.

I kommunen finns ett huvudbibliotek i Charlottenberg och biblioteksfilialer i Koppom 
och Åmotfors. Verksamheten riktar sig till en bred allmänhet och omfattar kulturupple-
velser, lärande, samhällsinformation, boklån för barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter 
mm.

Inom den allmänna kulturverksamheten är uppgiften att arbeta för att utveckla kulturli-
vet inom kommunen och administration av kommunalt stöd i olika former till kulturar-
rangemang, museiverksamhet och olika verksamheter inom studieorganisationer. Här 
ligger också ansvaret för kommunens konstinnehav, inköp av ny konst, utlåning och 
underhåll av konst.
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Verksamhetsområde Bildnings organisation

Inom bildning finns cirka 230 personer anställda.

 Vuxenutbildning (SFI)
Rektor

Administratör

Verksamhetschef

Ledningsstöd
Administratör/Skolskjutssamordnare

Utredare/utvecklingsledare
Intendent

Förskoleverksamhet Grundskola 

Förskola
Pillret, Solrosen, 

Droppen

Förskolechef
Assistent

Bildning

Grundskola
Gunnarsbyskolan

Särskolan
Musikskola

Rektor
Bitr rektor

Skolassistent
Musikledare

Grundskola
Gärdesskolan

Adolfsfors skola

Rektor
Assistent

Grundskola 
Hierneskolan

Rektor
Bitr rektor

Skolassistent

Förskola
Hagåsen, 
Blåsippan

Förskolechef
Assistent

Förskola
Adolfsfors 

förskola, Duvan
Öppna förskolan, 
Familjedaghem

Förskolechef
Specialpedagog

Assistent

Förskola
Gullvivan,
Hjorten, 

Nya Grottan

Förskolechef
Assistent

Verksamheten leds av verksamhetschef bildning.

Verksamhetsområdet bildning ansvarar för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
särskola, skolbarnomsorg, musikskola, vuxenutbildning (svenska för invandrare SFI). 
Till förvaltningen hör också elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt ledningsadmi-
nistration.

Bildningsutskottet är ansvarigt utskott för verksamhetsområde bildning.

Ledningsstöd
Inom ledningsstödet finns resurser som arbetar med utvecklingsfrågor och utredningar. 
Här sköts också kommunens skolskjutssamordning gentemot Värmlandstrafik.

Förskoleverksamhet
Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbild-
ningssystemet för barn mellan 1-5 år. I Eda kommun finns 2 dagbarnvårdare, 11 för-
skolor, 10 kommunala samt 1 fristående.
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Grundskola inkl förskoleklass, fritidshem, särskola samt 
musikskola
I Eda kommun finns grundskolor i Charlottenberg, Åmotfors, Koppom och Adolfsfors. 
Grundskoleundervisningen bedrivs på fyra skolenheter, Gunnarsbyskolan, Hierneskolan, 
Gärdesskolan och Adolfsfors skola. Hierneskolan och Gunnarsbyskolan är de skolorna 
som erbjuder undervisning i åk F-9. Gärdesskolan erbjuder undervisning i åk F-6 och 
Adolfsfors skola åk F-5. I anslutning till grundskolorna finns fritidshem för de barn som 
behöver skolbarnsomsorg.
Kommunens grundsärskola bedrivs på Gunnarsbyskolan.

Musikskolan
Musikskolan riktar sig till i första hand alla barn och ungdomar i kommunen som vill 
fördjupa sitt musikintresse genom instrumental och ensembleundervisning men finns 
även till hands för kommunens övriga innevånare som musikalisk resurs. Lärarna på 
musikskolan åker runt i kommunen och undervisar eleverna. 

Vuxenutbildning
Från läsåret 2018/19 är det vuxenutbildning (svenska för invandrare) som erbjuds i  
kommunen och den bedrivs i Åmotfors.
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Verksamhetsområde samhällsbyggnads  
organisation

Inom samhällsbyggnad finns cirka 80 personer anställda

Samhällsbyggnad

Föreståndare
Ensamkommande barn

Boendestödjare
Administratör

Utrednings-
ingenjör

Arbetsledare
Anl./Service

Miljö- och 
hälsoskydds-

inspektör
Alkoholhandläggare

Charlottenberg
Befäl

Koppom
Befäl

Åmotfors
Befäl

Gunnarsbyskolan 

Hierneskolan

Hiernegården

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

GIS-ingenjör
Arbetsledare

Samhällsplanerare

Gärdeskolan

Gatusektion
Gatuchef

Miljösektion
Miljöchef

Plan- och fastighetssektion
Plan- och fastighetschef

Räddningssektion
Räddningschef

Arbetsledare
Assistent
Tvätt Trp

Verksamhetschef
Samhällsbyggnad

Integrationsamordnare
Integrationssekreterare

Kostsektion
Kostchef

AME, Integration
Sektionschef

Verksamheten leds av verksamhetschef samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnads ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploa-
tering, bygglovsverksamhet, kommunens mark och fastigheter, kost, räddningstjänst, 
flyktingmottagande, arbetsmarknad, renhållning samt gatu-, vatten-, avlopp-, park- och 
trafikfrågor. Verksamhetsområdet bedriver även tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet samt utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS). 

Samhällsbyggnadsutskottet är ansvarigt utskott för verksamhetsområde samhällsbygg-
nad.

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Enheten leds av sektionschef arbetsmarknad och integration. 

AMEs huvudsakliga uppgift är att ordna sysselsättning åt människor som av någon 
anledning står utanför den reguljära arbetsmarknaden och målet är att öka möjligheten 
till egen försörjning. Samarbetspartners är arbetsförmedlingen, NAV, försäkringskassan, 
landstinget, kriminalvården, SFI (svenska för invandrare) och kommunala verksamhets-
områden.

Huvudansvaret för nyanländas etablering i Sverige och det svenska samhället ligger på 
arbetsförmedlingen. Utifrån individens yrkeserfarenhet, utbildning, arbetsförmåga och 
önskemål anvisas flyktingen till en lämplig kommun. Efter att den nyanlände kommun-
placerats erbjuder arbetsförmedlingen alla nyanlända en etableringsplan. Kommunen via 
AME ansvarar för bostadsförsörjning, mottagande och ekonomiskt bistånd tiden innan 
den nyanlände får sin etableringsersättning från försäkringskassan.
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Kommunen är huvudman för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn efter an-
visning från Migrationsverket. De allra flesta placeras av socialtjänsten i kommunens 
boende för målgruppen, beläget i Åmotfors. Kommunen anordnar boende för såväl 
asylsökande som personer som fått uppehållstillstånd.

Verksamheten bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen. Innehållet i verksamheten anpas-
sas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar och utformas så att vistel-
sen upplevs som meningsfull. Ungdomarnas placering, utredning och vårdplan ansvarar 
socialtjänsten för. Skolgången sker inledningsvis vid Eda gymnasieskola, med sikte på 
gymnasiekompetens.

Gatusektionen
Sektionen leds av gatuchefen.

Gatusektionen ansvarar för kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, vatten 
och avlopp, renhållning, parkskötsel samt allmänna lekplatser.

Gatusektionens uppgifter är att leverera ett tjänligt dricksvatten samt återföra ett god-
känt spillvatten till våra sjöar och vattendrag efter behandling i våra reningsverk och att 
upprätthålla en god standard på kommunens infrastruktur samt ha ett effektivt och bra 
avfallshanteringssystem, såsom insamling av hushållssopor, sortering och återvinning av 
olika material.

Miljösektionen
Sektionen leds av miljöchefen. 

Miljösektionen utför de uppgifter som kommunen enligt lag ansvarar för inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, såsom tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, 
tobakslagen, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m.m. I 
myndighetsutövningen ingår kontroller, tillståndsgivning, handläggning av anmälnings-
ärenden, remisshantering, rådgivning, information, uppföljning, samt föreläggande och 
andra åtgärder för att nå rättelse. 

Miljösektionen har också ansvar för naturvårdsfrågorna i kommunen.

Plan- och fastighetssektionen
Sektionen leds av plan- och fastighetschefen. 

Här ligger ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kartförsörjning, GIS-frågor (Geogra-
fiska Informationssystem), försäljning av tomtmark för bostäder och industrier, förvalt-
ning av kommunens skogar, försäkringsfrågor, energirådgivning, bygglov och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen samt rådgivning, prövning och handläggning av tillstånds- 
och anmälningsärenden enligt Plan- och byggnadslagen, PBL.

Förvaltningen av kommunens fastigheter ligger via ett förvaltningsavtal på kommunens 
bostadsbolag.
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Räddningssektionen
Sektionen leds av räddningschefen. 

Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och handläg-
ger tillstånds- och tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Räddningstjänsten ansvarar också för traditionell räddningstjänst vid bränder, trafik-
olyckor och andra olyckor där det föreligger risk för människors liv, egendom eller 
miljön. Kommunens krisberedskapsfrågor samordnas och handläggs av tjänsteman inom 
räddningstjänsten.

Eda kommuns räddningsstyrkor består av deltidsanställd personal i Charlottenberg, 
Åmotfors och Koppom. Kommunens ledningsansvar sträcker sig allt ifrån vardags-
olyckor till extraordinära händelser.

Kostsektionen
Sektionen leds av kostchefen. 

Kostsektionen och dess verksamhet är en serviceverksamhet som levererar färdiga mål-
tider till skolor, förskolor, fritidshem samt till vården och omsorgen inom Eda kommun. 
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Verksamhetsområde vård och stöds 
organisation

Inom vård och stöd finns cirka 300 personer anställda

Ledningsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Administratör

Verksamhetschef vård och stöd

Vård och Stöd

Stöd och myndighetsutövningVård och Omsorg

Ledningsstöd

Digitaliseringsstrateg

IFO & Bistånd
Område 11

Familjeomsorg
Ekonomiskt stöd
Missbruks- och
beroendevård

Öppenvårdsteam
Biståndsenhet

Områdeschef
Administratör

1:e socialsekreterare
1:e biståndshandl 

LSS & Socialpsyk
Område 10

Servicebostad LSS
Daglig verksamh LSS

Socialpsykiatri
Boendestöd

Områdeschef
Administratör 

Vård & Omsorg
Område 5

Gunnarsbygården,
Klockargården/
Tallmogården

-demensboende

Petersborg
-särskilt boende

Områdeschef 

 

Vård & Omsorg
Område 4

Sjuksköterskor
Rehabilitering

Hjälpmedel
Bostadsanpassning

Områdeschef
Aktivitetsledare

 

Vård & Omsorg
Område 3

Hemtjänst
Charlottenberg

Bemanningscentral
Timanställda

Områdeschef

 

 

Vård & Omsorg
Område 2

Hemtjänst Åmotfors
Nattpatrull usk

Områdeschef 

Vård & Omsorg
Område 1

Hemtjänst Koppom

Områdeschef
 

Vård & Omsorg
Område 6

Älvgården
-särskilt boende

Områdeschef 
Administratörer

 

LSS
Område 9

Gruppboende LSS
Personlig assist LSS
Övriga LSS-insatser

Områdeschef 
 

Vård & Omsorg
Område 7

Korttidsvård
(ev nattpatrull usk 

senare)

Områdeschef 
 

Vård & Omsorg
Område 8

Hiernegården
- särskilt boende
- demensboende

- korttidsvård 
demens

Områdeschef
 
 

Verksamheten leds av verksamhetschef vård och stöd.

Verksamhetsområdets främsta uppgift är att hjälpa dem som på grund av ålder,
funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former 
av vård och stöd. Enskilda ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå, eller i förekommande 
fall goda levnadsvillkor, god och säker hälso- och sjukvård genom att förebygga eller 
lösa behov utifrån sociala problem, funktionsnedsättning, åldrande eller sjukdom

Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning. Det innebär att verksamheten måste 
bedrivas i ett långsiktigt perspektiv, ha fokus på förebyggande arbete, kvalitet, tydliga 
mål, uppföljning och kontinuerlig utvärdering. Vård och stöd ansvarar för myndighetsut-
övning och utförande enligt vissa speciallagar, Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen 
om bostadsanpassningsbidrag, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Vårdutskottet är ansvariga för verksamhetsområde vård och stöd.

Anhörigstöd finns i olika former som avlastning i hemmet, anpassade aktiviteter och 
samverkan med frivilligorganisationer. Kraven på kommunen att ge anhörigstöd har 
skärpts i lagstiftningen och omfattar alla verksamheter.
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Vård och omsorg
Vård och omsorg arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt i Eda 
kommun. Insatserna ska efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser 
och behov. Inom vård och omsorg finns hemtjänst, särskilda boenden och korttidsboen-
de. Det är också vård och omsorgs uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående ge-
nom olika former av insatser. I vård och omsorg ingår även hälso- och sjukvårdsinsatser 
i särskilda boendeformer, LSS-enheter, socialpsykiatri samt hemsjukvård, upp till och 
med sjuksköterskenivå. Övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården 
har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR). Därutöver finns för varje enhet en 
ansvarig sjuksköterska samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter med hela kommunen 
som arbetsfält.

Äldreboende med olika inriktningar finns i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors. 
Enheterna är bemannade dygnet runt.

Hemtjänst kan efter behovsbedömning erbjudas enskilda som på grund av funktions-
nedsättningar behöver stöd i det egna hemmet. Insatserna kan utföras dygnet runt.

Demensvård riktar sig till enskilda med demensdiagnos. Demensvården kan vara per-
manent boende, korttidsplats eller aktiviteter.

Korttidsplats kan efter behovsbedömning erbjudas under en begränsad tid. Anledning 
till vistelse på korttidsplats kan vara rehabilitering, anhörigavlastning, i väntan på sär-
skilt boende eller vård i livets slutskede.

Hemrehabilitering innebär rehabiliterande insatser i hemmet med syfte att öka den 
enskildes förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Hjälpmedelsförskrivning är en del i vård-, rehabiliterings- och habiliteringsprocessen.

Bostadsanpassning ger den enskilde möjlighet att ansöka om bidrag från kommunen 
för att anpassa bostaden och på så sätt underlätta kvarboende i det egna hemmet.

Stöd och myndighetsutövning
Verksamheten ger stöd, service och omvårdnad av olika slag samt daglig sysselsättning 
till de som har vissa funktionsnedsättningar, så att möjlighet finns till en fungerande 
vardag och delaktighet i samhället. Ambitionen är att ge ett personligt, anpassat och väl 
fungerande stöd utifrån individens behov och önskemål.

LSS-verksamheten riktar sig till enskilda med omfattande och varaktiga funktionsned-
sättningar.

Gruppboende LSS är för enskilda som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbe-
hov och innebär kontinuerlig närvaro av personal. I dag finns tre gruppboende i Åmot-
fors.

Servicebostad LSS är en mellanform mellan ordinärt boende och en lägenhet i grupp-
bostad. I servicebostad finns tillgång till gemensamma utrymmen för gemenskap och 
service. I dag finns en servicebostad i Åmotfors.
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Socialpsykiatrin vänder sig till personer som har en långvarig psykisk funktionsnedsätt-
ning som leder till svårigheter i vardagen. En psykisk funktionsnedsättning bedöms ge 
väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och begräns-
ningarna har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Rätten till in-
satser bedöms och beslutas enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet kan ges i egna hemmet 
eller på dagverksamhet.

Biståndsenheten utför utredningar, bedömer och fattar beslut om rätten till insatser, 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service (LSS), till äldre och 
funktionshindrade med olika fysiska och psykiska nedsättningar.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med enskilda och familjer i samhället som 
behöver hjälp och stöd. Genom förebyggande och rådgivande insatser ska individ- och 
familjeomsorgen bidra till goda levnadsförhållanden. Det förebyggande arbetet med 
barn och ungdomar har hög prioritet. 

Avdelningen utför utredningar, handlägger och fattar beslut om rätten till insatser 
avseende försörjningsstöd, barn och unga, vuxna missbrukare, flyktingar och ensam-
kommande barn. Ytterligare arbetssuppgifter är familjerätt, råd och stöd, ekonomisk 
rådgivning, skuldsanering, dödsboanmälan, förmedlingskonto och olika yttranden till 
myndigheter. 

Avdelningen samverkar aktivt med arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedlingen 
(AF), försäkringskassan (FK) och skola. Avdelningen deltar i olika externa nätverk och 
samverkar med grannkommuner angående familjerådgivning och kvinnojour. Avdel-
ningen ansvarar för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande (POSOM-gruppen) för de 
som varit inblandade i eller som av andra anledningar påverkats av akuta händelser som 
olyckor. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen 
kan vid behov förmedla professionell hjälp

Stöd och behandlingsmottagningen är en del av individ- och familjeomsorgen och 
erbjuder personer med alkohol- och drogproblem samt deras anhöriga, stöd och behand-
ling. Mottagningen är öppen för allmänheten och det behövs ingen kontakt med annan 
myndighet innan besök.

Stöd och behandlingsgruppen arbetar med råd och stöd som rör barn, föräldraskap och 
familjen. Kontakt kan ske genom ”öppen dörr” utan kontakter med annan myndighet. 
Samtalsstöd erbjuds under ett begränsat antal tillfällen. Stöd och behandlingsgruppen 
verkställer också beslutade öppenvårdsinsatser.
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Kommunala bolag
Kommuner, landsting och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kom-
munala angelägenheter. Eda kommun har fyra kommunala bolag. Bolagen är helägda 
kommunala bolag, det innebär att kommunen äger 100% av aktierna. Bolagen ansvarar 
för olika ämnesområden som är viktiga för kommunen.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommun-
fullmäktige. 

Eda Bostads AB
Sedan 1942 har Eda Bostads AB varit verksamt på bostadsmarknaden i Eda kommun. 
Företaget är ett av Eda kommun helägt bostadsföretag med uppgift att främja bostads-
försörjningen i Eda kommun, bygga och förvalta fastigheter för kommunens förvaltning, 
samt kommersiell service. Eda Bostads AB äger 870 lägenheter samt cirka 50 lokaler 
till en yta på cirka 60 000 kvm. Genom ett förvaltningsavtal mellan kommunen och 
bostadsbolaget sköter bolaget drift, tillsyn, skötsel, reparationer, uthyrning samt plane-
rat och akut underhåll av kommunens fastigheter, cirka 80 000 kvm lokaler samt deras 
grönytor. Styrelsen i bolaget består av 5 ledamöter och 5 suppleanter. 

Eda Energi AB
Eda Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Eda kommun. Bolaget bildades i 
juni 2009. Bolagets huvuduppgift är att distribuera och sälja fjärrvärme i Åmotfors med 
låg riskexponering till konkurrenskraftigt pris. Värmen levereras från Åmotfors Energi 
AB som producerar värme i den nya värmepanneanläggningen vid Bruket i Åmotfors. 
Styrelsen i bolaget består av 5 styrelseledamöter och 3 suppleanter.  

Valfjället Skicenter AB
Sedan 1972 har Edaborna erbjudits skidåkning vid Valfjället i Köla. Valfjället har södra 
Sveriges högsta fallhöjd och erbjuder omväxlande skidåkning för hela familjen med 5 
liftar och 12 nedfarter. I början var anläggningen en kommunal fritidsanläggning som i 
slutet av 1984 övergick till ett bolag där kommunen var delägare. I dagsläget är bolaget 
ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen består av fem ledamöter.
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Kommunens ekonomi 
Målet med ekonomihanteringen är en god ekonomisk hushållning som är förutsättningen 
för att kunna möta viktiga behov och göra satsningar för medborgarna.

Den kommunala ekonomin har samma enkla regler som vilken hushållskassa som helst 
- det gäller att inkomsterna täcker utgifterna. All kommunal verksamhet går ut på att 
skapa bästa möjliga tillvaro för kommuninvånarna. Därför måste vi som bor och arbetar 
i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker inte till alla kostnader som kom-
munen har. Pengar kommer också från staten (statsbidrag) och från olika avgifter som 
kommuninvånarna måste betala. Det kan vara hyror, avgifter för barnomsorg, avgifter 
för vatten, sophämtning och annat.

De verksamheter som kostar mest i Eda kommun är skola, barnomsorg, samt vård och 
omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Mest kostsamt är löner och arbetsgivaravgifter för kommunens anställda.

Fakta

Skattesats
Det antal kronor per beskattningsbar hundralapp som kommunfullmäk-

tige beslutar att ta ut i skatt av kommuninvånarna.

Skattekrona
För varje hundralapp man tjänar i lön så betalar man för 

närvarande 22,25 i kommunalskatt.

Skatteunderlag
Det totala antalet skattekronor i kommunen.

Skattekraft
Antalet skattekronor i relation till antalet invånare i kommunen.

Skatteutjämningsbidrag
Statlig bidragsform som syftar till att underlätta för kommunerna 

att bedriva sin verksamhet trots skillnader i skattekraft.
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Kommunens budget
Kommunens budget är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och 
vad pengarna ska användas till. De pengar kommunen får in kommer till största delen 
från skatter, statliga bidrag samt avgifter för vissa tjänster. Den viktigaste inkomstkällan 
är kommunalskatten.

Kommunen planerar sin budget för tre år i taget. Där bestämmer kommunfullmäktige 
vad man ska satsa på under åren som kommer. Budgeten är då uppdelad i nästkomman-
de budgetår och en ekonomisk långtidsplan med de två därpå följande åren. Kommunens 
budget är uppdelad i driftbudget och investeringsbudget.

Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet. Av 
driftbudgeten framgår vad det kostar att driva olika delar av verksamheten exempelvis 
personalkostnader, hyreskostnader för lokaler, kostnader för städning, annonsering med 
mera. Intäkter är främst skatteintäkter och statsbidrag, men även olika sorters avgifter 
för exempelvis barnomsorg eller renhållning.

Investeringsbudgeten visar kommunens investeringar i sådana saker som ska användas 
i flera år så som byggnader, avloppsanläggningar, maskiner och gator.

Budgetprocessen
Budgetarbetet påbörjas i januari året före den aktuella budgetperioden. Under våren 
arbetar förvaltningarna fram vilka behov av ekonomiska resurser man behöver för att 
bedriva den verksamhet som man ansvarar för. En grupp politiker (budgetberedningen) 
arbetar sedan fram ett förslag till budget för hela kommunen. De jämkar samman, stry-
ker och lägger till. Deras förslag behandlas av kommunstyrelsen och går sedan vidare 
till kommunfullmäktige som fastställer budgeten på sitt juni-sammanträde. Kommun-
fullmäktige fastställer också nivån på den kommunala skattesatsen. 

Budget 2018
Budgeten totalt 2018: 
Kommunledningsstaben  55 202 mkr
Bildning  201 371 mkr
Vård och stöd  188 402 mkr
Samhällsbyggnad  43 912 mkr
Lönekostnadsökningar  6 375 mkr
Totalt nettokostnader  495 262 mkr
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Driftredovisning
(från årsredovisningen 2017)

Driftredovisningen visar kostnader och 
intäkter för kommunens löpande verksamhet

Nettokostnaderna för verksamheten uppgick till 471,2 miljoner kronor för år 2017.

Vård och omsorg ( 195,3 miljoner kronor) och skola och barnomsorg (205,8 miljoner 
kronor) är de mest kostnadskrävande verksamheterna i kommunen.

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kost-
nader för avskrivningar och verksamhetskostnader.

Grundskola 17,82 kr

Politisk verksamhet 0,95 kr

Näringsliv och konsument 0,17 kr
Miljö och hälsa 0,58 kr

Individ- och familjeomsorg 9,84 kr

Kommunövergripande 12,90 kr

Räddningstjänst 1,78 kr

Teknisk verksamhet 2,93 kr

Kultur, fritid och turism 3,26 kr

Gymnasie och vuxenutbildning 9,63 kr

Förskola och fritidshem 11,70 kr

Vård och omsorg 28,45 kr
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Komunens intäkter
(från årsredovisningen 2017)

Näst efter kommunalskatten är det olika former av 
statsbidrag som är kommunens största inkomstkälla

Skattesatsen i Eda kommun är 22,25 %. Det innebär att vi betalar 22,25 kronor av varje 
hundralapp i skatt. Landstingets skatt uppgår till 11,20 kronor. Sammantaget (kommun 
och landsting) är skattesatsen 33,45 kronor.

Av kommunens intäkter för 2017 svarade kommunalskatten för 312,9 miljoner kronor 
och statsbidragen för 175,3 miljoner kronor.

Övriga intäkter under året bestod av taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med 
mera. Totalt uppgick dessa intäkter till 149 miljoner kronor.

I Sverige finns det ett utjämningssystem, för att alla kommuner ska få likvärdiga eko-
nomiska förutsättningar. Systemet innebär att kommuner med ett stort skatteunderlag 
hjälper kommuner med mindre skatteunderlag. Detta ger Sveriges medborgare likvärdig 
service oavsett i vilken kommun de bor. 

Eda kommun är en av de kommuner som får bidrag från detta utjämningssystem.

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla. Runt 77 procent av kommunens 
intäkter utgörs av skatteintäkter och statsbidrag, 12 procent av bidrag, 7 procent av  
avgifter och 1 procent av försäljning.

Intäkter
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Kommunens kostnader
(från årsredovisningen 2017)

63 % av kommunens kostnader består av löner till anställda. År 2017 uppgick det till 
384 miljoner kronor i löner. Andra kostnader är bl.a. hyror, el, bränsle, livsmedel, ma-
skiner, telekommunikation och underhållsmaterial.

Här nedan finns ett diagram över kommunens kostnader 2017

Kostnader

Kommunens årsredovisning
Efter årets slut ska kommunens verksamhet och ekonomi sammanfattas i en årsredovis-
ning. Intäkter och kostnader räknas samman för att ta fram kommunens ekonomiska 
resultat. Har kommunen gått med överskott eller underskott, är en av de frågor som 
besvaras i årsredovisningen.
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