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Plats och tid Lokal Bruket Bibliotekshuset, tisdagen den 28 januari 2020 kl 13:00-16:10, ajournering 
efter föredragning kl 15:15-15:45 

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 §§ 21-22 
Siri Johansson (M) tjg §§ 21-22 
Anne-Louise Kron (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) tjg 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) 

 Ersättare 

Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) ej §§ 21-22 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Margareta Bergman (S) 
Frank  Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 

 
Ken Rosén (V), ej §§ 21-22 
Nicole Jacobs (M) 
Bo  Johansson (C) ej §§ 21-22 
Ulf Björk (SD) 
 

Övriga närvarande Sven Olsson, Verdandi ej §§ 21-22 
Gun-Britt Arvholm, Verdandi ej §§ 21-22 
Inglis Gustafsson, Verdandi ej §§ 21-22 
Johnny Asp, Verdandi ej §§ 21-22 
Sven Olsson, Länkarna ej §§ 21-22 
Thomas Dahlström, Länkarna ej §§ 21-22 
Thommy Holmsten, RIA ej §§ 21-22 
Birgitta Lund, RIA ej §§ 21-22 
Administrativ chef Christina Olsson 

1:e socialsekreterare Charlotte Bergström 
Kommunchef Annika Lomarker 
Sektorchef Jonas Gunnberg ej §§ 21-22 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson ej 
§§ 21-22 
Sektorchef Thomas Nilsson ej §§ 21-22 
Rektor Lennart Nilsson ej §§ 21-22 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sverre 
Dahlgren ej §§ 21-22 
Områdeschef Martin Karlsson ej §§ 21-22 

Justerare Anders Leander och Judith Kisch 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-01-29,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-22 

 Christina Olsson  

 Ordförande 

  

 Leif Haraldsson  

 Justerare 

  

 Anders Leander Judith Kisch 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-29 Datum då anslaget tas ned 2020-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Lundqvist  
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§ 1 Dnr 2020-000035  

Information från Värmlandsrådet samt au - 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunalråd Leif Haraldsson (S): Information från sammanträdet med 
Värmlandsrådet 23-24 januari 2020. Mötet hölls i Västerås där bland annat 
Region Västmanland och Mälarrådet informerade.  
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§ 2 Dnr 2019-000970  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
28 januari 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 2019-000970 
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§ 3 Dnr 2019-000971  

Information till kommunstyrelsen 28 januari 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Föreningarna RIA, Verdandi och Länkarna informerade om sina 
verksamheter.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2019-000971 
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§ 4 Dnr 2020-000041  

Internkontrollrapporter 2019 

Beslut 
Rapporterna godkänns. 

Kommunchef Annika Lomarker får i uppdrag att vid ett kommande 
sammanträde informera om resultatet av arbetsmiljöenkäten.  

Sammanfattning 
Utvecklig och förvaltning och sektorerna samhällsbyggnad, barn och 
utbildning och samhällsbyggnad har lämnat in interkontrollrapporter för år 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Internkontrollrapporter  
Planeringsutskottet 2020-01-14 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Annika Lomarker 
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§ 5 Dnr 2019-000948  

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom 
Svenskt Vatten 

Beslut 
Grums kommun avstår från nominering till förtroendeuppdrag i Svenskt 
Vatten.  

Sammanfattning 
Svenskt Vatten har gett Grums kommun möjlighet att nominera ledamöter 
till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-15 
Skrivelse från Svenskt vatten 

Beslutet skickas till 
Svenskt Vatten 
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§ 6 Dnr 2019-000904  

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Beslut 
Förslag till yttranden godkänns och översänds till 
Energimarknadsinspektionen.  

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg meddelar i skrivelse att Svenska kraftnät har 
ansökt hos Energimarknadsinspektionen, Ei, om tillstånd att fortsätta 
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 
luftledning från Borgvik till Skogssäter i Grums, Trollhättan, Säffle, Åmål, 
Mellerud, Bengtsfors och Vänersborgs kommuner. Vidare gäller ansökan 
luftledning från Midskog via Kättbo till Borgvik , i Bräcke, Härjedalens, 
Ragunda, Östersunds, Grums, Hagfors, Kils, Munkfors, Sunne, Ljusdals, 
Malung-Sälens, Mora, Orsa, Älvdalens, Åmåls och Ånge kommuner. 

Energimarknadsinspektionen önskar yttrande från Grums kommun utifrån ett 
antal frågeställningar. Grums kommun är obligatorisk remissinstans.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-15 
Tjänsteskrivelse 2019-12-20, 2020-01-28 
Yttrande 2019-12-20 
Kartbilagor till yttrandet 2019-04-29 

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 
Teknisk chef Jonas Gunnberg  
Områdeschef Maria Oja 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
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§ 7 Dnr 2019-000996  

Revidering av Lokal krisledningsplan för Grums 
kommun 

Beslut 
Reviderad Lokal krisledningsplan för Grums kommun antas.  

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg framför i skrivelse att Grums kommuns 
organisation för att hantera kriser omfattar två delar, en gemensam 
krisledningsnämnd för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund som 
träder i kraft vid extraordinära händelser samt en lokal 
krisledningsorganisation. Den lokala krisledningsplanen omfattar allvarligare 
händelser i kommunen och beskriver bland annat den lokala 
krisledningsorganisationens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen har en aktuell 
krisledningsplan. Planen ska revideras under varje ny mandatperiod och 
uppdateras om uppenbara behov uppstår mellan revideringarna.  

Gunnberg meddelar att de revideringar som föreslås bland annat innefattar 
uppdateringar efter genomförd omorganisation samt ändring av lokal för 
stabsarbetet.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-15 
Tjänsteskrivelse 2019-12-19 
Lokal krisledningsplan för Grums kommun 2019 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg  
Områdeschef Maria Oja 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
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§ 8 Dnr 2020-000092  

 

Paragrafen webbpubliceras inte då den innehåller integritetskänsliga 
uppgifter. 
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§ 9 Dnr 2019-000964  

Inera - Förfrågan om medverkan i Säker digital 
kommunikation (SDK) 

Beslut 
Grums kommun lämnar en avsiktsförklaring till att medfinansiera projektet 
2020 och förvaltningen 2021–2023 av Säker digital kommunikation.  

Sammanfattning 
Inera bjuder in landets kommuner att stödja projektet Säker digital 
kommunikation och dess kommande förvaltning genom att teckna 
avsiktsförklaring för medfinansiering från år 2020 och framåt.  

För 2020–2023 blir maxpriset 1,08 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av 
regionernas andel av projektet 2020 respektive förvaltningen 2021–2023 
också säkras.  

Handlingar i ärendet 
Avsiktsförklaring 
Följebrev till avsiktsförklaring 
Bilaga avsedd användning  
Planeringsutskottet 2020-01-14 

Beslutet skickas till 
Inera samt avsiktsförklaring 
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§ 10 Dnr 2019-000514  

Återtagande av tidigare beslut - Sammanslagning av 
verksamheterna stödboende ensamkommande barn 
(Järpegatan) och socialpsykiatrin 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslut, § 168, från den 18 juni 2019 om sammanslagning 
av verksamheterna stödboende för ensamkommande barn och 
socialpsykiatrin upphävs.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 att verksamheterna 
stödboende för ensamkommande barn och socialpsykiatrin skulle slås ihop 
för att skapa ekonomiska samordningsvinster och en bättre personell 
organisation. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson meddelar i skrivelse att de ekonomiska 
förutsättningarna har försämrats och att det idag inte finns ekonomiskt 
utrymme för en hopslagning.  

Den personal som är kvar på HVB kommer att varslas och stödboendet för 
ensamkommande upphör och avslutas sista juni 2020.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Planeringsutskottet 2020-01-14 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 11 Dnr 2019-000975  

Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter Sara 
Emsevik (S) 

Beslut 
Therese Bood (S) utses som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter Sara 
Emsevik (S).  

Sammanfattning 
Sara Emsevik (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare.  

Beslutet skickas till 
Registrator 
Therese Bood (S) 
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§ 12 Dnr 2019-000873  

Tillsyn över fristående förskolor i Grums kommun 2019, 
förskolan Nallen samt Skruven 

Beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning 
Grums kommun har enligt 26 kap, 4§, skollagen (2010:800) ett ansvar att 
utöva tillsyn över de fristående förskolorna som finns i kommunen. Avsikten 
med tillsynen är att garantera att alla barn i Grums kommun erbjuds en 
förskoleverksamhet som lever upp till gällande styrdokument. 

En årlig tillsyn görs på förskolorna Skruven i Skruvstad och Nallen i 
Värmskog. Tillsynen innefattar bland annat verksamhetens omfattning, 
placerade barn, personal, mål och riktlinjer, kvalitetsarbete, uppföljning, 
arbetsmiljö och förslag till utvecklingsområden. 

Tillsynen skedde utifrån de kvalitets- och säkerhetskrav som återfinns i 
aktuella styrdokument och genomfördes av rektorerna Frida Lindberg och 
Marie-Louise Dahl.  

Handlingar i ärendet 
Tillsynsrapporter 2019-11-11 
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-12-16 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Rektor Frida Lindberg 
Rektor Marie-Louise Dahl 
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§ 13 Dnr 2019-000745  

Remissförfrågan - Regionalt behandlingshem för vuxna 
med missbruks- beroendeproblematik 

Beslut 
Förslag till yttrande godkänns.  

Grums kommun ställer sig bakom förslaget att inrätta ett regionalt 
behandlingshem för personer över 18 år med missbruks- och 
beroendeproblematik. En förutsättning är att det görs ett förtydligande om 
det tillkommer merkostnad utöver vårddygnskostnaden på 2 500 kronor. 
Vårdkedjan behöver tydliggöras så att det framkommer hur ett samarbete ska 
ske med ansvarig kommun.  

Sammanfattning 
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 
länsgemensamt behandlingshem för personer med missbruks-
/beroendeproblematik med samsjuklighet. Tanken är att länets 16 kommuner 
tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns 
vårdförbund ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att 
tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan 
samt ökad kvalitet för målgruppen. 

Ett förslag har skickats ut till berörda aktörer och eventuella synpunkter 
önskas.  

Socialchef Lotta Österlund Jansson och områdeschef Pernilla Pettersson har 
utarbetat förslag till yttrande.  

Handlingar i ärendet 

Remiss 2019-09-19 
Remissförfrågan 2019-09-19 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse 2020-01-24 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson  
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Värmlands läns vårdförbund 
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§ 14 Dnr 2019-000992  

Nya riktlinjer gällande hyresgaranti 

Beslut 
Förslag till nya reviderade riktlinjer gällande hyresgaranti antas.  

Sammanfattning 
De senaste åren har det blivit svårare att få tag i ett boende i Grums 
kommun, vilket har lett till att konkurrensen ökat och hyresbolagen ställer 
ökade krav på tilltänkta hyresgäster. Detta gör att antalet ansökningar om 
stöttning från socialtjänsten ökar.  

1:e socialsekreterare Viktoria Brunåker bedömer att riktlinjerna för 
hyresgaranti behöver revideras. Ett förslag till reviderade riktlinjer har tagits 
fram och Viktoria Brunåker föreslår att förslaget till de reviderade 
riktlinjerna antas.  

Handlingar i ärendet 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
1:e socialsekreterare Viktoria Brunåker 
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§ 15 Dnr 2019-000979  

Revidering av reglementet för Grums kommuns 
socialfond 

Beslut 
Ekonomifunktionen får i uppdrag att revidera reglementet för Grums 
kommuns socialfond.  

Sammanfattning 
Alla fonder ska enligt lag vara registrerade enligt stiftelselagen. I dag är inte 
socialfonden registrerad korrekt.  Lagen reglerar hur mycket pengar man får 
dela ut per år. Socialchef Lotta Österlund Jansson föreslår därför att 
socialfonden registreras enligt stiftelselagen för att fortsatta utdelningar ska 
kunna ske.  

Handlingar i ärendet 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-12-16 
Tjänsteskrivelse 2019-12-13 
Reglemente för Grums kommuns socialfond 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 16 Dnr 2020-000058  

Grums Hyresbostäder AB - Projekt Järpegatan 3 utökad 
låneram 

Förslag till 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 
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.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 
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§ 17 Dnr 2019-000863  

Svar på motion om Grums vårdcentral 

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

Sammanfattning 
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.  

Handlingar i ärendet 
Motion 2019-11-07 
Planeringsutskottet 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 
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§ 18 Dnr 2019-000249  

Motion om bevaring av kulturellt minnesmonument 

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

Sammanfattning 
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.  

Handlingar i ärendet 
Motion 2019-03-01 
Tjänsteskrivelse 2019-12-13 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-15 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 
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§ 19 Dnr 2019-000986  

Karlstad-Grums Vattenverksförbund - Budget 2020 

Förslag till 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 
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.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till budget för år 2020 
Planeringsutskottet 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 
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§ 20 Dnr 2019-000775  

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

Förslag till beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning 
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.  

Handlingar i ärendet 
Granskning 2019-10-02 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Kommunstyrelsen 2020-01-28 
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§ 21 Dnr 2020-000112  

Yttrande till förvaltningsrätten  

Beslut 
Ärendet är belagt med sekretess. Original förvaras i akt. 
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§ 22 Dnr 2020-000121  

Beslut enligt 14 § 1 p LVU avseende den unges 
umgänge med vårdnadshavare 

Beslut 
Ärendet är belagt med sekretess. Original förvaras i akt. 

 

 

 


