
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(31) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lokal Gruvan, tisdagen den 21 april 2020 kl 13:00-17:00, ajournering efter föredragning 
kl 16:00-16:30

Beslutande Ledamöter 

Leif Haraldsson (S), Ordförande 
Malin Hagström (S), 1:e vice ordförande 
Tomas Nilsson (S) 
Ulrika Nilsson (S) 
Anders Leander (S) 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 

 
Rafi  Mirza (S) 
Judith  Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) ej §§ 111,112 
Anne-Louise Kron (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) tjg ers 
Birgit Sturesson (C) 

 Ersättare 

Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Margareta Bergman (S) 
Frank  Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S), ej §§ 111,112 
Therese Bood (S) 

 
Ken Rosén (V) ej §§ 111,112 
Siri  Johansson (M) 
Per Fransson (M) ej §§ 111,112 
Bo  Johansson (C) 
Ulf Björk (SD) 
 

Övriga närvarande Lars Näsström, PwC ej §§ 111,112 
Inge Carlsson, revisor ej §§ 111,112 
Charlotta Hedberg Johansson, 
ekonomichef ej §§ 111,112 
Socialchef Lotta Österlund Jansson ej §§ 
111,112 
Kommunchef Annika Lomarker 
Sektorchef Thomas Nilsson ej §§ 111,112 
Näringslivschef Maria Röhr ej §§ 111,112 

Kommunikationsansvarig Anna Svedlund 
ej §§ 111,112 
Utredare Lina Bryske Morin ej §§ 111,112 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström ej §§ 
111,112 
Områdeschef Maria Oja ej §§ 111,112 
Praktikant Emelie Meijer ej §§ 111,112 
Stadsarkitekt Kjell Nyström ej §§ 111,112 
Administrativ chef Christina Olsson 

Justerare Ulrika Nilsson och Birgit Sturesson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-04-23  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 86-112 

 Christina Olsson  

 Ordförande 

  

 Leif Haraldsson  

 Justerare 

  

 Ulrika Nilsson Birgit Sturesson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-24 Datum då anslaget tas ned 2020-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Lundqvist  
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§ 86 Dnr 2020-000034  

Förvaltningsledningen informerar - 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson: Ledningsgruppen, inklusive 
kommunikationsansvarig och kommunalråd, har återkommande möten i 
anledning av Covid-19. En sammanställning av arbetet skickas varje vecka 
ut till kommunstyrelsen. 

Kommunikationsansvarig Anna Svedlund: en kommunikativ lägesbild har 
arbetats fram som bland annat tar upp nuläge, extern och intern information 
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§ 87 Dnr 2020-000035  

Information från Värmlandsrådet samt au - 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Haraldsson (S): Vid mötet den 3 april 
2020 informerade Region Värmland om sina verksamhetsområden. 
Nyttjandet av servicetrafik, exempelvis färdtjänst, har sjunkit i samband med 
Covid-19.  
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§ 88 Dnr 2020-000286  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
21 april 2020 

Beslut 
Anmälan av delegeringsbeslut godkänns.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen kan beslutanderätten i vissa ärenden delegeras till 
annan. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till 
kommunstyrelsen vid kommande sammanträde. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att en 
förteckning över besluten finns tillgänglig 

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2020-000286 
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§ 89 Dnr 2020-000285  

Information till kommunstyrelsen 21 april 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Revisor Lars Näsström, PwC informerar: "Granskning av samverkan kring 
psykisk ohälsa bland äldre". 

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2020-000285 
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§ 90 Dnr 2020-000178  

Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter 
Nicole Jacobs (M) 

Beslut 
Per Fransson (M) utse ersättare  i samhällsbyggnadsutskottet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse ersättare  i samhällsbyggnadsutskottet efter 
Nicole Jacobs (M).  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse 2020-02-17 

Beslutet skickas till 
Per Fransson (M) 
Registrator  
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§ 91 Dnr 2020-000347  

Ekonomi och verksamhetsuppföljning mars 2020 

Beslut 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Grums kommun mars 2020 
godkänns.  

Verksamheterna får i uppdrag att finna åtgärder att minska underskottet 
innan årsskiftet.  

Sammanfattning 
En första uppföljning per sista mars har sammanställts av ekonomichef 
Charlotta Hedberg Johansson. Verksamheterna visar på drygt 7,2 mkr sämre 
resultat än budget. De enskilt största avvikelserna finns inom socialtjänsten 
och gäller dels omsorg om personer med funktionsvariation där det 
tillkommit kunder och dels utökning för befintliga kunder. En annan stor 
avvikelse finns inom omsorg om individ och familj och beror på 
institutionsplaceringar för vuxna samt barn och unga.  

Med anledning av Corona viruset råder stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen varför en nollprognos är beräknad i dagsläget för 
dessa poster.  

Kommunen har i marsprognosen ett positivt resultat på 3,9 mkr som 
motsvarar 0,7 % av skatter och statsbidrag. Därmed uppfylls inte det 
finansiella målet med resultatet som ligger på 2,5 %. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Uppföljning ekonomi och verksamhet mars 2020 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 92 Dnr 2020-000350  

Kommunens samhällsviktiga verksamheter 

Beslut 
Förslag till minibemanning gällande kommunens samhällsviktiga 
verksamhet utifrån Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) 2019-2022, med 
preciseringar och kompletteringar antas. 

Om regeringen beslutar om skolstängning är det angeläget att det verkställs. 
Då beslutet kan vara av brådskande karaktär kan beslutet om att stänga 
skolor, förskolor och fritidshem eller liknande tas av sektorchef Thomas 
Nilsson. Beslutet konfirmeras sedan av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
I samband med pandemin Covid-19 behöver den antagna risk- och 
sårbarhetsanalysens identifiering av kommunens samhällviktiga 
verksamheter förfinas.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar 
samhällsviktig verksamhet som verksamheter som kan orsaka 
samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan 
även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående 
samhällsstörning. 

En särskild föreskrift fastställer vad som är samhällsviktigt om det för att 
minska smittspridning av Covid-19 fattas beslut att stänga skola, förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Sektorcheferna Lotta Österlund Jansson, Thomas Nilsson, Jonas Gunnberg 
och administrativ chef Christina Olsson har utarbetat förslag till identifiering 
av samhällsviktig verksamhet utifrån Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) 
2019-2022, med preciseringar och kompletteringar. 

Om regeringen beslutar om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet ansvarar barnets hemkommun i egenskap av 
huvudman för att sådan omsorg ordnas. Barn med vårdnadshavare som 
deltar i samhällsviktig verksamhet ska få omsorg i den omfattning som 
behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på 
en acceptabel nivå. 

Om regeringen beslutar om skolstängning är det angeläget att det verkställs. 
Då beslutet kan vara av brådskande karaktär kan beslutet om att stänga 
skolor, förskolor och fritidshem eller liknande tas av sektorchef Thomas 
Nilsson. Beslutet konfirmeras sedan av kommunstyrelsen.  
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Handlingar i ärendet 
RSA 2019-2022 
Tjänsteskrivelse 2020-04-17 
Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Beslutet skickas till 
Sektorcheferna 
HR 
Räddningstjänstförbunet 
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§ 93 Dnr 2020-000338  

För föreningsliv och idéburna organisationer med 
anledning av coronaviruset och covid-19  

Beslut 
Förslag om att framskjutna årsmöten inte påverkar föreningarnas möjlighet 
att söka bidrag hos område kultur och fritid godkänns.  

Sammanfattning 
Områdeschef Martin Karlsson redogör i skrivelse att alla verksamheter i 
Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

För att få bidrag från Grums kommun behöver föreningsliv och ideella 
organisationer redovisa verksamhetsberättelse, balansräkning, bokslut med 
mera som ska godkännas vid årsmötet. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar att ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten 
och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. 

Det är många föreningar och organisationer som flyttar fram sina årsmöten 
för att minska smittspridningen.  

För att föreningar och organisationer ska kunna fortsätta driva sina 
verksamheter rekommenderar områdeschef Martin Karlsson att den sittande 
styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att 
förvalta föreningen eller organisationen fram till årsmötet. Att årsmötet 
skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos område 
kultur och fritid enligt gällande regelverk.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson för vidare hantering 
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§ 94 Dnr 2020-000330  

Uppdaterade bestämmelser för tjänstefordon 

Beslut 
Förslag på uppdaterade bestämmelser för tjänstefordon antas.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja redogör i skrivelse att alla kommunens fordon från 
årsskiftet ingår i en bilpool som administreras av område gata. Detta innebär 
ändringar i fördelning av kostnader samt skötsel av fordon. Arbete pågår 
även med att införa digitala körjournaler.  

Bestämmelserna för tjänstefordon har därför uppdaterats avseende dessa nya 
rutiner.  

Handlingar i ärendet 
Bestämmelser för tjänstefordon 2020-03-30 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 95 Dnr 2020-000304  

Ansökan om förhandsbesked för en padelbana 

Beslutet gäller: Grums Tennisklubb C/O Tomas Edquist, 
organisationsnummer: 802462-6932. Fastighet: Orrby 1:6 

Beslut 
Förhandsbesked beviljas enligt ansökan. 

Avgift för förhandsbesked är 4 730 kronor enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström redogör i skrivelse att Grums 
Tennisklubb har kommit in med en ansökan om förhandsbesked för en 
padelbana på fastigheten Orrby 1:6, mellan tennisbanorna och 
beachhandbollsplanen.  

Den planerade anläggningen består av bland annat glasväggar på 200 kvm 
och omgärdas av ett stängsel på 336 kvm med avsikt att minimera risken för 
skadegörelse. 

Åtgärden ligger inom detaljplanelagt område för idrottsändamål och följer 
planbestämmelserna.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan om förhandsbesked 2020-03-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör för expediering 
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§ 96 Dnr 2020-000311  

Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och 
garage 

Beslutet gäller: ”Personuppgifter.” 

Beslut 
Förhandsbesked beviljas enligt ansökan. 

Avgift för förhandsbesked är 4 730 kronor enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked har inkommit. Ansökan gäller en planerad avstyckning på 
cirka 8000 kvm. Sökanden äger inte fastigheten men en fullmakt är upprättad 
och signerad av fastighetsägaren. Anledningen till avstyckningen är att 
sökande vill uppföra ett enbostadshus med ett garage. Enbostadshuset och 
garaget kommer ha en byggnadsarea på cirka 196 kvm. 

Strax söder om det planerade bostadshuset finns en samfälld väg som ägs av 
en förening. Ordförande i föreningen har sagt att det går bra att den nya 
fastighetsägaren ansluter från den samfällda vägen till bostadsfastigheten om 
sökanden står för kostnaderna. 

Förslaget ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.  

Handlingar i ärendet 
Situationskarta 2020-03-06 
Fullmakt för ombud 2020-03-06 
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör för expediering 
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§ 97 Dnr 2020-000333  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 

Beslutet gäller: ”personuppgifter”. 

Beslut 
Förhandsbesked beviljas enligt ansökan. 

Avgift för förhandsbesked är 4 730 kronor enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström framför i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked inkommit. Sökande ska sälja fastigheten, men köparen vill 
först veta om det går att bygga ett fritidshus i området. Förslaget ligger 
utanför strandskyddat område och utanför detaljplanelagt område.  

Dahlström föreslår att förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten ska 
beviljas enligt ansökan.  

Handlingar i ärendet 
Karta 2020-03-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör för expediering 
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§ 98 Dnr 2020-000312  

Avsteg i regelverket gällande avgiftsreducering för 
barn i förskola och fritidshem vid sjukfrånvaro 

Beslut 
Avsteg i regelverket kring avgiftsreducering för barn i förskola/fritidshem 
godkänns under rådande pandemi. Läkarintyg krävs inte vid barns frånvaro 
vid sammanhängande frånvaro på mer än 21 dagar.  

Sammanfattning 
Nuvarande regelverk gällande förskola/fritidshem säger att avgiften ska 
reduceras om ett barn är borta på grund av sjukdom under en 
sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Reducering sker 
med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron 
ska styrkas med läkarintyg. 

I nuvarande situation med Coronapandemi föreslår barn- och utbildningschef 
Thomas Nilsson att ett avsteg görs från nuvarande regler och att 
avgiftsreducering beviljas även utan läkarintyg. Detta för att inte belasta 
sjukvården i onödan med tanke på nuvarande ansträngda läge.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-04-06 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 99 Dnr 2020-000203  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola. Ljud & 
bildskolan LBS AB 

Beslut 
Grums kommun avstår från att lämna yttrande över ansökan.  

Sammanfattning 
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet Karlstad i Karlstads kommun. 
Grums kommun har möjlighet att lämna synpunkter på remissen.  

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår kommunstyrelsen att 
avstå från att lämna synpunkter.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan 2020-02-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-04-06 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Skolinspektionen 
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§ 100 Dnr 2020-000191  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola 
och fritidshem - Skruvstads friskola AB 

Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom förslag till yttrande.  

Sammanfattning 
Skruvstad friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola 
och fritidshem vid Skruvstad friskola i Grums kommun från och med läsåret 
2021/22. Grums kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Till yttrandet ska en konsekvensbeskrivning bifogas. 
Konsekvensbeskrivningen ska visa på vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes 
planerade utbildning. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson har utarbetat förvaltningens 
yttrande och en konsekvensbeskrivning och föreslår att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom förslag till yttrande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Yttrande 2020-03-17 
Konsekvensbedömning 2020-03-26 
Ansökan Skruvstads skola 2020-02-19 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-04-06 

Protokollsanteckning 
Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Birgit Sturesson (C): Skolinspektionen 
ser endast till det negativa i sina frågeställningar till Grums kommun.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Skolinspektionen 
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§ 101 Dnr 2020-000145  

Läsårstider 2020/2021 - revidering 

Beslut 
Höstterminen 2020 avslutas den 22 december 2020.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020 (§ 33) om läsårstider för 
grundskolan för läsåret 2020/2021. Där beslutades att höstterminen avslutas 
den 21 december 2020. För att läsårets dagar ska bli 178, behöver datumet 
justeras med ytterligare en dag, till den 22 december 2020. Barn- och 
utbildningschef Thomas Nilsson föreslår kommunstyrelsen att ändra enligt 
förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-04-06 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 102 Dnr 2020-000327  

Riktlinjer för inköp och upphandling 

Beslut 
Ekonomifunktionen får i uppdrag att utreda hur Grums kommun på bästa sätt 
kan arbeta med social hänsyn vid upphandling. 

Grums kommuns riktlinjer för inköp och upphandling ska revideras för att 
inrymma sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor.  

Sammanfattning 
Social hänsyn eller socialt ansvarsfull upphandling är ett koncept som 
används i svensk upphandlingslagstiftning. Detta för att hänvisa till 
kontraktsbestämmelser rörande social hållbarhet och samhällsansvar. 
Planeringsutskottet anser att Grums kommun, genom att använda sig av 
social hänsyn vid upphandlingar, kan generera samhälleliga vinster och bidra 
till ett socialt hållbart samhälle.  

Handlingar i ärendet 
Planeringsutskottet 2020-04-07 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Upphandlare Gun-Britt Nilsson 
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§ 103 Dnr 2020-000213  

Remiss - Förslag till trafikledningssystem för Göta älv 
för yrkes- och fritidssjöfarten 

Beslut 
Grums kommun avstår från att yttra sig.  

Sammanfattning 
Under januari månad 2019 ingick Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborgs 
stad och Västtrafik en överenskommelse om att etablera ett 
samverkansprogram för utvecklingen av en gemensam och 
trafikslagsövergripande trafikledning för trafiksystemet kring Göta älv. 
Avgränsningen är Storgöteborg. 

Vidare har programstyrguppen beslutat att dels ha dialog och dels att 
inhämta synpunkter från intressenter utanför programmet såsom Västra 
Götalandsregionen och Region Värmland samt kommunerna runt Vänern. 
Dialogmöten kommer även att ske med länsstyrelserna, yrkessjöfarten, 
fritidssjöfarten och Vänersamarbetet. Vidare kommer företag som är 
beroende av vänersjöfarten och trafiksystemet kring Göta älv att ges 
möjlighet att lämna yttrande. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun ska avstå 
från att yttra sig. Åtgärderna som rör trafikledningen för trafiksystemet kring 
Göta älv har ingen direkt påverkan på kommunen. Däremot är det värdefullt 
att Vänersamarbetet och berörda företag framför sina synpunkter till 
Trafikverket.  

Ett gemensamt yttrande från Vänersamarbetet kommer att formuleras.  

Handlingar i ärendet 
Remiss 2020-02-08 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 

Beslutet skickas till 
Vänersamarbetet 
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§ 104 Dnr 2020-000371  

Tillfällig verksamhet på Hotellgatan med anledning av 
Covid-19 

Beslut 
Socialchef Lotta Österlund Jansson får i uppdrag att öppna en verksamhet 
för omsorg för åtta personer med Covid-19 på Hotellgatan i Grums. 

Kompensation för de kostnader som uppstår i samband den nya 
verksamheten på Hotellgatan i Grums är möjlig att söka i efterhand.  

Sammanfattning 
För att undvika att få in Covid-19 på kommunens särskilda boenden och 
korttidsboende diskuteras frågan om att öppna en verksamhet för omsorg för 
åtta personer med Covid-19 på Hotellgatan i Grums. Åtgärden kräver dels 
utökad bemanning och dels en iordningsställd lokal för ändamålet som är 
separerad från övrig verksamhet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
MAS 
Områdeschef Karin Nordqvist 
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§ 105 Dnr 2020-000369  

Feriearbete sommaren 2020 

Beslut 
Feriearbete sommaren 2020 erbjuds till ungdomar. 

Sektorcheferna Thomas Nilsson, Lotta Österlund Jansson och Jonas 
Gunnberg får i uppdrag att se över hur och i vilken omfattning feriearbete 
kan erbjudas under sommaren 

Sammanfattning 
I budget för 2020 finns 698 000 kronor avsatt för feriearbete för två årskullar 
ungdomar.  

Under rådande pandemi – Covid-19 – måste lämpliga platser inom 
kommunens verksamheter för feriearbeten inventeras.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Stefan Eriksson 
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§ 106 Dnr 2020-000370  

Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Grums 
kommun 

Beslut 
Grums kommun verkställer inte beställningar av stöd och hjälp från andra 
kommuner under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 kap 6 § 
socialtjänstlagen. Beställningar från andra kommuner är inte förenliga med 
att dämpa spridningstakten av Covid-19 i Sverige. 

Beslutet omprövas eller upphör om Folkhälsomyndigheten ändrar sina 
rekommendationer.  

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) är en kommun, där en enskild vistas 
tillfälligt, skyldig att på begäran verkställa bostättningskommunens beslut 
om bistånd. Bestämmelsen är i grunden en positiv rättighet till rörlighet inom 
Sverige även för personer som har behov av bistånd. 

Vanligen finns det möjlighet för Grums kommun att klara av tillfälliga äldre 
besökare med behov av hemtjänst. Tillfälliga besökare är exempelvis de som 
har sommarstugor eller annars spenderar tid i kommunen. Socialtjänsten 
bedömer att under den aktiva fasen för Covid-19 kommer det inte att finnas 
tillräckligt med omvårdnadspersonal för att tillhandahålla hemtjänst för 
tillfälliga besökare.  Befintlig personal behövs för att lösa situationen för de 
personer som är folkbokförda i Grums kommun med behov av socialtjänst.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Beslutet skickas till 
IFO 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 107 Dnr 2020-000324  

Grums kommuns användning av molntjänster - 
överväganden gällande dataskydd och sekretess 

Förslag till beslut 
Sekretessreglerade uppgifter, känsliga personuppgifter eller uppgifter som 
omfattas av andra särskilda lagkrav får tillsvidare inte hanteras i Office 365 
eller andra publika globala molntjänster.  

Sammanfattning 
Grums kommun står inför övergången från lokalt installerade versioner av 
Office-paketet till Office 365, vilket är en molnbaserad lösning. Rättsläget är 
idag oklart hurivida sekretessreglerade uppgifter, känsliga personuppgifter 
eller uppgifter som omfattas av andra särskilda lagkrav får överföras till en 
publik och global molntjänst. Kommunchef Annika Lomarker förslår därför 
att den här typen av uppgifter inte ska behandlas i publika globala 
molntjänster tills rättsfrågan är utredd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Planeringsutskottet 2020-04-07  
Kommunstyrelsen 2020-04-21 
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§ 108 Dnr 2016-000145  

Antagande av detaljplan DP 74 - Borgviks hamnområde 

Beslut 
Detaljplan DP 74 - Borgviks hamnområde godkänns. 

Förslag till beslut 
Detaljplan DP 74 - Borgviks hamnområde antas.  

Sammanfattning 
En detaljplan för Borgvikshamnområde har framarbetats. 

Stadsarkitekt Kjell Nyström framför i skrivelse att syftet med planen är att 
pröva möjligheten till en framtida utveckling av hamnområdet, däribland en 
ny cafébyggnad samt utökning av befintlig campingverksamhet. Samtidigt 
som planen ska möjliggöra för utveckling av verksamheter på platsen ska 
hänsyn tas till kulturmiljövärdena i området. Planen ska tydliggöra allmän 
platsmark och säkerställa allmänhetens tillgång till strand- och 
hamnområdet. 

Planen tas fram med ett utökat förfarande och bedöms ha stöd i 
översiktsplanen, ÖP 2010.  

Handlingar i ärendet 
Beskrivning 
Plankarta 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Tjänsteskrivelse 2020-04-01  
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-04-08  
Kommunstyrelsen 2020-04-21 
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§ 109 Dnr 2020-000322  

Omfördelning av pengar för LSS-kostnader 

Förslag till beslut 
430 000 kronor överförs från sektor barn och utbildning till sektor 
socialtjänst för att täcka beviljade LSS-insatser för elever på 
gymnasiesärskolan.  

Samtliga ansökningar om LSS-stöd ska handläggas av kommunens LSS-
handläggare.  

Sammanfattning 
I budget för sektor barn och utbildning finns idag 430 000 kronor avsatta för 
att betala för vissa LSS-insatser som rör elever som läser på 
gymnasiesärkolan. Sedan år 2009 är det sektor barn och utbildning som 
ansvarar för att ansökningar inom området handläggs och beslutas. För att 
säkerställa rättsefterlevnad föreslår barn- och utbildningschef Thomas 
Nilsson att samtliga ansökningar om LSS-stöd ska handläggas av 
kommunens LSS-handläggare och beviljade insatser ska betalas av 
socialtjänsten. De 430 000 kronor som finns budgeterat för insatserna 
överförs från sektor barn och utbildning till sektor socialtjänst.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Planeringsutskottet 2020-04-07  
Kommunstyrelsen 2020-04-21 
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§ 110 Dnr 2020-000185  

Karlstad-Grums vattenverksförbund  - årsredovisning 
2019 samt revisionsberättelse 

Förslag till beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2019 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2019. 

Vattenverksförbundet äger två vattenverk (Mellerudstorps och Törnes 
vattenverk) belägna i Karlstads kommuns västra delar. Vattenverken förser 
de västra delarna av Karlstads kommun och större delen av Grums kommun 
med dricksvatten.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2020-04-07  
Kommunstyrelsen 2020-04-21 
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§ 111 Dnr 2020-000315  

Övervägande umgängesbegränsning  

Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2020-000316  

Övervägande umgängesbegränsning  

Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 

 

 


