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§ 16 Dnr 2020-000178  

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Nicole Jacobs 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Per Fransson (M) utses som ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nicole Jacobs (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-02-14 

Beslutet skickas till  
Per Fransson (M) 
Registrator     
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§ 17 Dnr 2020-000218  

Val av representant för Särskild beredning för 
Grumsinitiativ efter Nicole Jacobs (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Judith Kisch (M) utses som ny representant i särskild beredning för 
Grumsinitiativ.  

Sammanfattning av ärendet 
Nicole Jacobs (M) har avsagt sig uppdraget som representant i särskild 
beredning för Grumsinitiativ. Kommunfullmäktige har att utse ny 
representant.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-02-27 

Beslutet skickas till  
Judith Kisch (M) 
Utredare Cornelia Eisenhart 
Registrator     
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§ 18 Dnr 2020-000180  

Val av ersättare i Överförmyndarnämnd, gemensam 
efter Lars-Åke Engdahl (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Birgit Sturesson (C) utses som ersättare i överförmyndarnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i överförmyndarnämnd, gemensam 
efter Lars-Åke Engdahl (C).  

Beslutet skickas till  
Birgit Sturesson (C) 
Överförmyndarnämnd gemensam 
Registrator     
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§ 19 Dnr 2020-000342  

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Thea Davidsson (Kröger) (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Thea Davidsson (M) för detta Kröger har avsagt sig uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-04-07 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen för ny sammanräkning     
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§ 20 Dnr 65133  

Förslag på nämndeman i Värmlands Tingsrätt efter 
Lars-Åke Engdahl (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ann-Britt Stridh (C) föreslås som ersättare i Värmlands Tingsrätt.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att föreslå ny nämndeman i Värmlands Tingsrätt 
efter Lars-Åke Engdahl (C).  

Beslutet skickas till  
Domstolsverket 
Registrator 
Ann-Britt Stridh (C)     
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§ 21 Dnr 2020-000109  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen redovisa för 
kommunfullmäktige de motioner som inte avgjorts inom ett år från det att de 
väcktes i fullmäktige.  

Administrativ chef Christina Olsson meddelar i skrivelse att det i dagsläget 
är en motion som är lämnad före år 2019 som inte är avgjord.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-23  
Planeringsutskottet 2020-02-18  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 
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§ 22 Dnr 2019-000980  

Kommunrevisorerna - Uppföljning av intern kontroll 
avseende leasingbilar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det upprättade svaret godkänns och översänds till revisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 genomförde Pwc en förstudie avseende Grums kommuns 
leasingbilar. I rapporten framfördes ett antal förbättringsområden. En 
uppföljande granskning genomfördes i oktober 2019 och i rapporten från 
denna lämnades ett antal rekommendationer. Dessa var att det är viktigt att 
fortsätta arbeta för att körjournaler alltid fylls i på ett korrekt sätt, att en 
utredning kring införande av digitala körjournaler bör genomföras samt att 
befintliga verksamhetsspecifika rutiner kring arbetssätt för fordonshantering 
ska dokumenteras.  

Områdeschef Maria Oja meddelar i skrivelse att från den 1 januari 2020 
finns nästan samtliga av kommunens fordon i en bilpool som hanteras av 
område gata. Att hanteringen och administrationen av bilarna läggs i en 
bilpool under ett ansvar gör att samtliga av ovan punkter uppfylls. Utredning 
kring digitala körjournaler har genomförts och beslut om införandet har 
tagits tillsammans med kommunledningsgruppen och diskuterats av 
kommunsamrådet. Digitala körjournaler kommer att införas i samtliga av 
kommunen ägda bilar under 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Uppföljande granskning 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisorerna     
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§ 23 Dnr 2018-000463  

Motion om gång- och cykelväg mellan Grums och 
Malsjö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återförs till kommunstyrelsen för komplettering av 
beslutsunderlag.  

Sammanfattning av ärendet 
Jesper Johansson (MP) inkom i juni 2018 med en motion om en separat 
gång- och cykelväg mellan Malsjö och Grums. Svar på motionen lämnades 
av områdeschef Maria Oja våren 2019 och beslut om återremiss togs av 
kommunfullmäktige i april 2019. Jesper Johansson (MP) lämnade in en 
motivering till återremiss. 

Områdeschef Maria Oja framför i skrivelse att en gång- och cykelväg längs 
aktuell sträcka har utretts tidigare. Det finns ett flertal frågeställningar i 
motiveringen som område gata varken har kompetens eller resurser att på 
egen hand utreda. Oja föreslår därför att frågeställningarna lämnas vidare till 
den konsult kommunen har avtal med för denna typ av ärenden. 
Konslutföretaget får lämna en budgetoffert för att genomföra utredning. 
Kostnaden redovisas för kommunstyrelsen som får besluta om en utredning 
ska genomföras. 

De frågeställningar som bör besvaras i en utredning är lämplig sträckning, 
kommunens förhållande till Trafikverket, möjligheter till bidrag och 
medfinansiering, krav på utformning av gång- och cykelvägen, möjligheter 
och kostnader för markinlösen, lämplig etappindelning samt kostnad för 
byggnationen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2018-06-19 
Kostnadsbedömning 2015-05-12 
Kommunfullmäktige 2019-04-17 
Tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsutskottet     
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§ 24 Dnr 2019-000936  

Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till maxtaxa för förskola och fritidshem 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket fastställer statsbidraget för kommande bidragsår under januari 
månad varje år. Statsbidraget betalas ut till kommunen om kommunen följer 
villkoren i förordningen. 

Sektor barn och utbildning har rekvirerat 379 512 kronor från Skolverket 
som ska gå till förskollärare inom kommunal verksamhet. Barn- och 
utbildningschef Thomas Nilsson föreslår även att maxtaxa för förskola och 
fritids ska höjas till Skolverkets avgiftsnivåer.  

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-02-17 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Skrivelse från Skolverket 2019-11-29  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Sektorchef Thomas Nilsson 
Ekonomifunktionen     
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§ 25 Dnr 2020-000155  

Avgifter Karlbergs avfallsstation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nya avgifter för avlämnade av avfall antas och gäller från och med den 1 
maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef Maria Oja föreslår en uppdatering av avgifter för avlämnande 
av avfall på Karlbergs avfallsstation som inte omfattas av hushållens 
grundavgift.  

De nya priserna föreslås gälla från och med den 1 maj 2020.  

Beslutsunderlag 
Avgifter Karlbergs avfallsstation 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Områdeschef Maria Oja 
Debiteringshandläggare Ann-Helen Andersson 
Författningssamlingen     
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§ 26 Dnr 2020-000164  

Bilaga till VA taxa och uppdaterad ABVA avseende 
utsläpp av fett till allmän spillvattenledning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bilaga till VA taxa och uppdaterad ABVA avseende utsläpp av fett till 
allmän spillvattenledning antas och gäller från och med den 1 maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Utsläpp av spillvatten som avsevärt skiljer sig från vatten som är likvärdigt 
med hushållsspillvatten och innehåller halter av avskiljbart fett som 
överskrider riktvärde ställer till med stora problem i kommunens 
spillvattennät.  

Områdeschef Maria Oja framför i skrivelse att det under 2018 och 2019 har 
skickats ut information till verksamheter som anses berörda, men gehöret för 
att lösa problemet har varit lågt. För att kunna ställa krav på de verksamheter 
och fastighetsägare som släpper ut spillvatten med förhöjda värden har en 
bilaga till VA taxan tagits fram som ger möjlighet att ta ut avgift för dessa 
utsläpp. Även ett tillägg i kommunens ABVA, punkt 9 sista stycket föreslås 
enligt nedan: 

”Utsläpp till avlopp i form av någon av ovan nämnda föroreningar som gör 
att spillvattnet skiljer sig väsentligt från hushållsspillvatten kan medföra 
avgifter för den fastighetsägare där utsläppet sker för att täcka 
huvudmannens ökade omkostnader för att underhålla spillvattennätet eller ta 
hand om spillvattnet. Upprepade incidenter kan i förlängningen innebära att 
vattenförsörjningen till fastigheten begränsas eller stängs av.” 

Avgifterna föreslås gälla från och med den 1 maj 2020.  

Beslutsunderlag 
Bilaga till VA taxa 
ABVA 
Tjänsteskrivelse 2020-02-11  
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Områdeschef Maria Oja 
Debiteringshandläggare Ann-Helen Andersson  
Författningssamlingen           
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§ 27 Dnr 2020-000077  

Höjning av prisbasbelopp för bygglov, startbesked och 
underrättelse för ny- och tillbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Prisbasbeloppet i Plan- och bygglovstaxan höjs till 47 300 kronor från och 
med den 1 maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström framför i skrivelse att 
kommunfullmäktige antog taxa för bygglov, startbesked och underrättelser 
för ny- och tillbyggnad den 16 juni 2011 § 57. Den plan och bygglovstaxan 
som ligger till grund för uträckning av taxan är från 2011 och har utarbetats 
av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen.  

Prisbasbeloppet (mPBb) varierar från år till år och fastställs av regeringen. 
Det är utifrån prisbasbeloppet som taxan för bygglov, startbesked och 
underrättelser för ny- och tillbyggnader räknas ut. För 2020 ligger mPBb på 
47 300 kronor. Från år 2011 då bygglovstaxan togs upp senast har det skett 
en ökning med 10,5 % till 2020. 

Dahlström föreslår att prisbasbeloppet höjs till 47 300 kronor för 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Taxa 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström 
Författningssamlingen 
Ekonomifunktionen 
Plan och GIS     
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§ 28 Dnr 2020-000135  

Omorganisation Plan- och GIS-verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Budget för stadsarkitekt och verksamhetsutvecklare plan/GIS omdisponeras 
från sektor samhällsbyggnad till tillväxtfunktionen.  

Budget som omdisponeras är 1 377 000 kr, för perioden 1 mars - 31 
december 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsterna som stadsarkitekt och verksamhetsutvecklare för plan/GIS har 
kommunövergripande uppdrag och är nära knutna till tillväxt och utveckling 
av Grums kommun. Näringslivschef Maria Röhr meddelar därför att 
tjänsterna byter organisatorisk tillhörighet från sektor samhällsbyggnad till 
tillväxtfunktionen i utveckling och förvaltning. Näringslivschef blir närmsta 
chef. 

Flytt av tjänster mellan sektorer innebär en omdisponering av budget mellan 
samhällsbyggnad och tillväxtfunktionen, inom utveckling och förvaltning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-24 
Planeringsutskottet 2020-02-18  
Kommunstyrelsen 2020-03-03 

Beslutet skickas till  
Näringslivschef Maria Röhr 
Ekonomifunktionen     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(25) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2020-000187  

Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder - 
Årsredovisning för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders årsredovisning för år 2019 
godkänns och enligt revisorernas rekommendationer har förvaltningen gjorts 
enligt stiftelsens föreskrifter, stiftelselagen och annan lagstiftning 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Stiftelsen Grums Hyresbostäder har överlämnat årsredovisning 
för år 2019 samt revisionsberättelse. Styrelsen och verkställande 
funktionären för Stiftelsen föreslår att årets vinst 1 050 000 kronor 
balanseras i ny räkning. 

Stiftelsen Grums Hyresbostäders fastighetsbestånd utgörs av lägenheter och 
lokaler för äldre- och handikappomsorgen samt Backvägen 1 som fungerar 
som förskola, fastigheten på Hotellgatan som är uthyrd som Hem för vård 
eller boende för ensamkommande flyktingbarn samt fastigheterna Ekgatan 4 
och 6 som Stiftelsen blockhyr för att sedan vidareuthyras som 
trygghetsboende 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder     
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§ 30 Dnr 2020-000186  

Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB för år 2019 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har överlämnat årsredovisning för år 
2019 samt revisionsberättelse. GHAB är ett allmännyttigt bostadsföretag 
som till 100 % ägs av Grums kommun. Vidare har bolaget till huvuduppgift 
att inom kommunen förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och 
tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar 
samt därmed förenlig verksamhet.  

Bolagets styrelse och verkställande direktören förslår att 2019 års resultat + 
640 000 kronor samt tidigare balanserad vinst om 9 473 000 kronor, 
tillsammans 10 113 000 kronor balanseras i ny räkning 

Beslutsunderlag 
GHAB 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 

Protokollsanteckning 
Grums Hyresbostäder AB     
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§ 31 Dnr 2020-000201  

Grums kommun - Årsredovisning för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för Grums kommun år 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för Grums kommuns 
årsredovisning för 2019. 

Av redovisningen framgår att årets resultat uppgår till 0,1 miljoner kronor. 
För kommunen innebär det att årets resultat uppfyller balanskravet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Planeringsutskottet 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 

Yrkanden 
Leif Haraldsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 32 Dnr 2020-000165  

Revidering investeringsbudget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudget 2020 för sektor samhällsbyggnad revideras enligt förslag. 

Förslaget innebär att den totala investeringsramen 2020 blir 48 837 750 
kronor för sektor samhällsbyggnad och 50 607 750 kronor för hela Grums 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Från 1 januari 2019 gäller en ny redovisningslag som innebär att 
investeringsredovisningen ska utformas så att utfallet kan stämmas av mot 
investeringsbudgeten.  Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar 
att investeringar som beslutats men inte avslutats under 2019 behöver därför 
flyttas över till 2020 års investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Tilläggsanalg investeringsprojekt 2020 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Sektorchef Jonas Gunnberg     
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§ 33 Dnr 2020-000016  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. 

Under rapporteringsperiod 1, 2020 rapporteras följande:  

1. Beslut om bistånd i form av kontaktperson och kontaktfamilj enligt SoL 
190415. Beslutet är inte verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare 
saknas. 

2. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL 190415.  Beslutet är 
inte verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. 

3. Beslut om bistånd i form av boendestöd SoL 190114. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att personen för närvarande är på behandlingshem. 

4. Beslut i form av kontaktperson enligt SoL 190919. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. 

5. Beslut i form av kontaktperson enligt LSS 190823. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att personen väntar på att avtjäna ett straff. 

6. Beslut i form av korttidsvistelse enligt LSS 180206. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. I väntan på att 
finna lämplig uppdragstagare får personen insats i form av korttids dagtid på 
daglig verksamhet. 

7. Beslut i form av särskild bostad vuxna enligt LSS 191113. Beslutet är inte 
verkställt på grund av platsbrist. 

8. Beslut i form av daglig verksamhet enligt LSS 191122. Beslutet är inte 
verkställt då personen ska ut på en extern praktikplats och kommunen väntar 
på svar på förfrågan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 
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Beslutet skickas till  
Utredningssekreterare Maria Kumm     
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§ 34 Dnr 2020-000332  

Motion om hastighetssänkning på sträckan mellan 
Karlberg och Malsjö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 
Ken Rosén (V) har lämnat in en motion om hastighetssänkning på sträckan 
mellan Karlberg och Malsjö. Motionären föreslåt hastigheten på sträckan 
sänks från 70 kilometer till 40 eller 50 kilometer.  

Beslutsunderlag 
Motion 2020-03-31 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsutskottet     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Redovisning av partistöd 

Partierna påminns om att redovisning av hur 2019 års partistöd har använts 
ska redovisas senast den 30 juni 2020. 

 


