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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
Nicole Jacobs (M) Ann-Sofie Jansson (M) tjg ers 
Siri  Johansson (M), 2:e vice ordförande 
Eva Sidenvall (C) 
Birgit Sturesson (C) 
Lars-Åke Engdahl (C) Bo  Johansson (C) tjg ers 
Leif Haraldsson (S) Anders Leander (S), tjg ers 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), Ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) tjg ers 
Frank  Lassen (S) 
Agneta Andersson (S) 
Rafi  Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan  Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) Ken Rosén (V) tjg ers 
Jesper Johansson (MP) 
Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
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§ 2 Dnr 2020-000085  

Motion om förtroendevaldas kostnader för 
sammanträdesfika 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion om förtroendevaldas 
kostnader för sammanträdesfika. Motionären föreslår att samtliga partier ska 
betala för kaffe och bröd i samband med sammanträden från och med 2020. 
Kostnaderna för sammanträdesfikat föreslås tas ur partistödet.  

Beslutsunderlag 
Motion 2020-01-16 

Beslutet skickas till  
Planeringsutskottet     
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§ 3 Dnr 2019-000978  

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Annelie Ferms (S) avsägelse godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Annelie Ferm (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-12-16 

Beslutet skickas till  
Annelie Ferm (S) 
Länsstyrelsen för ny sammanräkning     
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§ 4 Dnr 2020-000058  

Grums Hyresbostäder AB - Projekt Järpegatan 3 utökad 
låneram 

Kommunfullmäktiges beslut 
Grums Hyresbostäder AB:s ram för upplåning utökas för genomförande av 
projektet Järpegatan 3. Grums Hyresbostäder AB har att, efter upphandling 
där anbud kommit in, ansöka hos kommunstyrelsen om nyupplåningsbelopp.  

Sammanfattning av ärendet 
Grums kommun fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det 
innebär att kommunen hanterar all nyupplåning för hela kommunkoncernen. 
Placeringen styrs av koncernen Grums kommun gällande Finanspolicy 
antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2019.  

Efter att Migrationsverket lämnat Järpegatan 3 står 19 lägenheter tomma på 
Järpegatan 3A och 3B. I 3C finns 11 lägenheter där kommunen i dagsläget är 
hyresgäst. Alla lägenheter i 3A och 3B är i behov av stambyte och 
renovering av ytskikt, medan lägenheterna i 3C i första hand är i behov av 
stambyte. I dagsläget finns inga hissar i något hus på Järpegatan, något som 
har efterfrågats.  

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar i skrivelse att Grums 
Hyresbostäder AB därför har beslutat att genomföra projektet och till därför 
behöver då nyupplåning ske. Start av projektet beräknas bli tidigast augusti 
2020 och projektet beräknas vara klart mars 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 

Beslutet skickas till  
GHAB 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson    
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§ 5 Dnr 2019-000863  

Svar på motion om Grums vårdcentral 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avvisas med hänvisning till att ärendet inte är en kommunal 
angelägenhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ken Rosén (V) har lämnat in en motion om Grums kommun inte ska 
förespråka en privatisering av Grums vårdcentral. Motionären anser att det 
inte finns något skäl att tro att det skulle bli lättare eller bättre att bedriva 
vården privat jämfört med i offentlig regi 

Utredare Lina Bryske Morin meddelar att det av kommunallagen 2 kap. 1 
och 2 §§ framgår att  kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar, 
under förutsättning att inte staten, en annan kommun eller en region ska ha 
hand om dem. 

Då Region Värmland har hand om vårdcentralen i Grums kan ärendet inte 
anses vara en kommunal angelägenhet.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-11-07 
Planeringsutskottet 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 

Beslutet skickas till 
Ken Rosén (V)     
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§ 6 Dnr 2019-000249  

Motion om bevaring av kulturellt minnesmonument 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att Länsstyrelsen redan idag, inom 
länets fornvårdsprogram, vårdar fornlämningsområden inom Grums 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion 
om bevaring av lokala kulturella minnesmonument. Motionärerna föreslår att 
kommunen ska ansöka om pengar hos länsstyrelsen för fornminnesvård.  

I motionen nämns att kommunen måste värna om nationens gemensamma 
kulturella historia och att kommunen har ett stort ansvar för att lämna över 
Sverige i samma skick som det ärvdes. Edsholms borg vid Slottsbrosunder är 
ett exempel på en kulturell kvarlämning som behöver vård och skötsel enligt 
motionen. 

Områdeschef Martin Karlsson framför att staten, genom 
Riksantikvarieämbetet, ansvarar för att kyrkor, byggnadsminnen, 
fornlämningar med mera ska skyddas och bevaras för framtiden. Statens 
förlängda arm i länen är Länsstyrelserna. Länsstyrelsen ska se till att 
fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada.  

Inom länets fornvårdsprogram vårdar länsstyrelsen årligen fyra stycken 
fornlämningsområden i Grums kommun. Länsstyrelsen har skötselplaner för 
ytterligare två områden, men eftersom inte alla markägare har skrivit på 
nyttjanderättsavtalen kan Länsstyrelsen i dagsläget inte vårda områdena.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-01 
Tjänsteskrivelse 2019-12-13 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-15 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 

Beslutet skickas till  
Ann-Louise Kron (SD)  
Solveg Svendsen (SD)      
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§ 7 Dnr 2019-000986  

Karlstad-Grums Vattenverksförbund - Budget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Karlstad-Grums Vattenverksförbunds förslag till budget för år 2020 antas. 

Karlstad-Grums Vattenverksförbund medges rätt att ta upp ett lån på  
350 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund, KGVF, är ett kommunalförbund som 
äger två vattenverk i Karlstads kommuns västar delar. Verksamheten grundar 
sig på förbundsordningen som beslutats av de båda medlemskommunerna. 
Förbundet ska leverera vatten med rätt kvalitet, i tillräcklig omfattning och 
så effektivt som möjligt. Ett budgetförslag har tagits fram för år 2020.  

Beslutsunderlag 
Förslag till budget för år 2020 
Planeringsutskottet 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
KGVF        
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§ 8 Dnr 2019-000775  

Kommunrevisorerna - Granskning av kommunens 
arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete för 
att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Syftet med granskningen 
är att kommunstyrelsen säkerställer att ett förebyggande arbete sker för att 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Kommunstyrelsen ska svara 
på rapporten med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas 
med anledning av granskningen.  

Områdeschef Pernilla Pettersson meddelar att verksamheten kommer att 
skapa tydligare rutiner för att säkerställa att befintliga samverkansrutiner 
görs levande. Rutiner och överenskommelser gås igenom löpande under året 
och alltid vid introduktion av nyanställda.  

Beslutsunderlag 
Granskning 2019-10-02 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 

Beslutet skickas till  
Revisionen     
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Tyst minut 

Kommunfullmäktige håller en tyst minut för Lars-Åke Engdahl (C). 


