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Kommunstyrelsen 

 

 

Plats och tid Digitalt via Zoom för de förtroendevalda, ordförande leder 
 mötet från lokal Sågen kl. 13:00-16:30 Ajournering kl 14:05-
 14:10 samt efter föredragning kl 15:10-15:30 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Marianne Lidbäck och Ulrika Jacobs  

Tid och plats för justering Kommunhuset 2021-08-26 

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Christina Olsson 

Ordförande  ....................................................................................  
 Malin Hagström 

Justerare  ....................................................................................  
 Marianne Lidbäck                       Ulrika Jacobs 
 
Justerade paragrafer §151 - §181 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-08-27 till och 
med 2021-09-20
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Närvarolista 

 

Beslutande  Malin Hagström (S), ordförande 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande ej § 178 
Ulrika Nilsson (S) ej §178, § 179 
Anders Leander (S) ej § 178, § 179 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) ej § 178 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) ej § 178 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) ej § 164 

Ersättare  Gun-Britt Arvholm (S) tjg § 178, § 179 ej § 181 
Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) tjg § 178, § 179 ej § 181 
Alex Jacobs (M) tjg § 178 ej § 181 
Per Fransson (M) tjg § 178 ej § 181 
Bo Johansson (C) tjg § 164 ej § 181 
Ulf Björk (-) 
Jan-Olof Karlsson (SD) tjg § 178 ej § 181 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Thomas Nilsson ej § 181 
Sektorchef Jonas Gunnberg ej § 181 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Martin Karlsson ej § 181 
Fritidsbanken David Mathiasson ej § 181 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson ej § 
181 
Områdeschef Magnus Bryske Morin ej § 181 
Utredare Lina Bryske Morin ej § 181 
Näringslivschef Maria Röhr ej § 181 
Stadsarkitekt Kjell Nyström ej § 181 
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Förvaltningsledningen informerar, 2021 5 
§ 152      Dnr GKS/2021:67 6 
Information från Värmlandsrådet samt au 2021 6 
§ 153      Dnr GKS/2021:500 7 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 24 augusti 7 
§ 154      Dnr GKS/2021:501 8 
Information till kommunstyrelsen 24 augusti 8 
§ 155      Dnr GKS/2021:636 9 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - juni 9 
§ 156      Dnr GKS/2021:307 11 
Ekonomisk redovisning IFO 11 
§ 157      Dnr GKS/2020:816 12 
Uthyrning av Gruvans lokaler under pandemin Covid-19 12 
§ 158      Dnr GKS/2021:539 13 
Grums kommuns jämställdhetsarbete 13 
§ 159      Dnr GKS/2021:324 14 
Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal 
för mottagande av anvisade nyanlända 2022 14 
§ 160      Dnr GKS/2021:502 15 
Riktlinje anhörigstöd 15 
§ 161      Dnr GKS/2021:522 16 
Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg 16 
§ 162      Dnr GKS/2021:525 17 
Riktlinje för LSS 17 
§ 163      Dnr GKS/2021:468 18 
Region Värmland - Plan för god psykisk hälsa i Värmland 18 
§ 164      Dnr GKS/2021:592 19 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 19 
§ 165      Dnr GKS/2021:593 19 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och carport/förråd 20 
§ 166      Dnr GKS/2021:594 21 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 21 
§ 167      Dnr GKS/2021:604 22 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 22 
§ 168      Dnr GKS/2021:616 23 
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§ 169      Dnr GKS/2020:856 24 
Medfinansiering kulturprojekt Inte glömma-inte minnas 24 
§ 170      Dnr GKS/2021:575 25 
Fortsatt utredning ny badhusanläggning 25 
§ 171      Dnr GKS/2021:441 26 
Ansökan om borgensåtagande åt Grums Tennisklubb 26 
§ 172      Dnr GKS/2021:456 27 
Regeringskansliets remiss SOU 2021:30 - Kampen om tiden, mer tid till lärande 27 
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Ansökan om tilläggsanslag för utbetalning av särskilt driftbidrag - område gata 28 
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Information - Inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan 32 
§ 178      Dnr GKS/2021:215 33 
Karlstad-Grums vattenverksförbund – Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse
 33 
§ 179      Dnr GKS/2021:554 34 
Värmlands läns vårdförbund - Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 34 
§ 180      Dnr GKS/2021:434 35 
Kommunrevisorerna - Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland barn 
och unga 35 
§ 181      Dnr GKS/2021:635 36 
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 36 
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§ 151     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Från och med september månad kommer 
Polisen att finnas i en buss utanför personalingången vid Sveagatan fredagar 
kl 13:00-15:00. 

Områdeschef Martin Karlsson: Arrangemanget med att de bilburna 
ungdomarna hänvisats till parkeringen vid järnvägsstationen har fallit väl ut. 
Även Polisen är nöjd med arrangemanget. 

Områdeschef Magnus Bryske Morin och sektorchef Thomas Nilsson: 
Kommunen har hyrt in moduler under 18 månader som för ersättning för de 
nerbrunna skollokalerna i Slottsbron. Befintliga lokaler nyttjas och 
fritidsverksamheten och förskolan har fått tillfälliga lokaler. 

Administrativ chef Christina Olsson: 2021 års Vänerstipendium har tilldelats 
Mariestads fyrsällskap. 

En e-tjänst finns framtagen för förtroendevalda där ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och arvoden kan sökas digitalt. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 152     Dnr GKS/2021:67 

 
Information från Värmlandsrådet samt au 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Malin Hagström (S) och Judith Kisch (M) sammanfattar information från 
Värmlandsrådets konferens den 17-18 juni 2021. Bland annat diskuterades 
budget för 2022, utvärdering av samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 153     Dnr GKS/2021:500 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
24 augusti 
  
 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:500 

 

Beslutet skickas till 
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§ 154     Dnr GKS/2021:501 

 
Information till kommunstyrelsen 24 augusti  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

David Mathiasson, Fritidsbanken nationellt, informerar om Fritidsbankens 
arbete. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 155     Dnr GKS/2021:636 

 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - juni  
 
Beslut 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Grums kommun juni 2021 
godkänns. 

Tidigare uppdrag från kommunstyrelsen 3 maj i samband med 
marsprognosen ska verkställas snarast för att få effekt på årets resultat och 
för att inte avvikelserna ska fortgå nästkommande år.   

 omsorg om individ och familj ska arbeta för hemmaplanlösningar 
(kommunfullmäktige i juni har tillfört pengar för uppstart ny 
verksamhet/öppenvård 1 september) 

 övriga verksamheter inom sektor socialtjänst ska vidta åtgärder för att 
totalt sett ha en budget i balans under året 

 en särskild analys ska göras av område hemtjänst utifrån 
ärendemängd, biståndsbeslut och servicegarantier 

 övriga sektorer samt Utveckling och förvaltning uppmanas att ha en 
budget i balans 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att verksamheterna går 
1,5 mkr bättre än aprilprognosen. De visar dock fortfarande sammantaget på 
en enorm negativ avvikelse på 23 mkr sämre resultat än budget. Den enskilt 
största avvikelsen finns inom socialtjänsten och omsorg om individ och 
familj som har en prognos på -18 mkr om utvecklingen fortsätter att följa 
förra årets trend. Det beror främst på institutionsplaceringar för vuxna samt 
barn och unga.  
Inom finansförvaltningen ligger en positiv avvikelse för bland annat 
kompensation sjuklöner samt pensioner som också beräknas avvika positivt 
mot budgeterat. 
Avskrivningarna blir lägre då komponentindelning färdigställdes efter att 
budgeten var lagd. Detta innebär att den årliga kostnaden blir lägre då fler 
komponenter har en längre avskrivningstid än innan indelningen. 
Avskrivningarna påverkas även av att byggnationen på Södra skolan blev 
billigare. 
Med anledning av Coronapandemin råder stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner och prognosen 
utgår från det som senast presenterades den 16 juni.  
Kommunen har i juniprognosen ett positivt resultat på 11,5 mkr som 
motsvarar 1,9 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en 
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försämring med 0,4 mkr från aprilprognosen trots att verksamheterna har 1,5 
mkr i bättre resultat. Försämringen beror på att det beviljats tilläggsanslag på 
1,9 mkr under maj och juni. Grums kommun uppfyller inte det finansiella 
målet med ett resultat på 2,5 %. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning juni 2021 
 

Beslutet skickas till 
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§ 156     Dnr GKS/2021:307 

 
Ekonomisk redovisning IFO  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att få en löpande redovisning av kostnaderna 
för individ- och familjeomsorgen (IFO).  

Socialchef Lotta Österlund Jansson redovisar de kostnader för 
missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd som det finns beslut om och 
de kostnader som dessa kommer att generera till årets slut. Budgeten för IFO 
är genom de beslut som fattats och prognostiserade kostnader för 
försörjningsstöd redan använda för hela året. Alla nya placeringsbeslut 
kommer att generera underskott. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 

Beslutet skickas till 
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§ 157     Dnr GKS/2020:816 

 
Uthyrning av Gruvans lokaler under pandemin Covid-19  
 
Beslut 
Beslut om att begränsa uthyrningen av möteslokaler i Gruvan under 
pandemin Covid-19 förlängs. 

Beslutet innebär att lokalerna inte hyrs ut till allmänheten.  

Föreningar kan hyra biosalongen, köket, A- och B-salen i Gruvan. I övrigt 
gäller begränsningsförordningen. 

Eventuellt nytt ställningstagande tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
28 september. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni 2021, § 121, att 
begränsa uthyrningen av möteslokaler i Gruvan under pandemin Covid-19. 
Beslutet innebär att lokaler i dagsläget inte hyrs ut till allmänheten. 
Föreningar kan hyra biosalongen, köket, A- och B-salen i Gruvan. I övrigt 
gäller begränsningsförordningen 

Kommunstyrelsen har att besluta om huruvida begränsningen ska förlängas 
och om föreningar ska få hyra även köket, A- och B-salen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-27, 2021-06-08, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 158     Dnr GKS/2021:539 

 
Grums kommuns jämställdhetsarbete  
 
Beslut 
Följande ledamöter utses i arbetsgruppen för jämställdhetsarbete: 

Malin Hagström (S) ordförande 
Ulrika Nilsson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Solveg Svendsen (SD) 
Ulrika Jacobs (M) 
Birgit Sturesson (C) 

Sammanfattning 
Under våren har kommunstyrelsen gått utbildning om jämställdhetsarbete. 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021, §117, att utse en arbetsgrupp ur 
kommunstyrelsen för att arbeta vidare med jämställdhetsarbetet. 

Tre ledamöter i arbetsgruppen utses av majoriteten och tre ledamöter utses av 
oppositionen. 

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Valda 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 159     Dnr GKS/2021:324 

 
Beredning av andelstal för mottagande av 
ensamkommande barn samt kommuntal för 
mottagande av anvisade nyanlända 2022  
 
Beslut 
Grums kommun önskar varken överlåta eller ta över andel för mottagande av 
ensamkommande barn. Kommunen tar emot den anvisning som beslutas och 
placerar barnen efter varje barns behov. 

Grums kommun kan utifrån befolkningsstorlek, 
arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande (asylsökande, 
ensamkommande barn och nyanlända), självbosatta nyanlända samt tillgång 
på bostäder bibehålla kommuntal för 2021, det vill säga ett kommuntal på 10 
personer. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker meddelar att under 2021 ska Grums 
kommun enligt andelstal ta emot ett ensamkommande barn under året. Till 
dags dato har kommunen inte fått någon anvisning. 

Grums kommun har för 2021 ett kommuntal för nyanlända på tio personer, 
kommunen kommer eventuellt att få den anvisningen. På grund av pågående 
pandemi har Grums haft få anvisningar. 

Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 
2022 lämnas under hösten 2021. Länsstyrelsen vill dock redan nu inleda 
processen och möjliggöra för länets kommuner att internt bereda kommunens 
inställning till det sammantagna mottagandet av ensamkommande barn och 
nyanlända via anvisning 2021. 

Länsstyrelsen ger nu länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för 
mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade 
nyanlända 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Beredning med bilagor 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-06-21 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
GHAB  
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§ 160     Dnr GKS/2021:502 

 
Riktlinje anhörigstöd  
 
Beslut 
Förslag till riktlinjer för anhörigstöd enligt socialtjänstlagen antas. 

Socialtjänsten får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett tillägg om 
uppföljning och tidpunkt för revidering. 

Sammanfattning 
Socialtjänsten har utarbetat riktlinjer för anhörigstöd enligt socialtjänstlagen 
och berör områdena vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. 
Syftet med riktlinjerna är att stödja anhöriga till kunder genom att minska de 
anhörigas fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom 
anhörigstödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa 
kan minskas.  

Genom att utarbeta dessa riktlinjer för anhörigstöd ska det framtida arbetet 
med att stödja och underlätta för anhöriga tydliggöras och kvalitetssäkras. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer 2021-05-13 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-06-21 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
SAS Sandra de Jong 
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§ 161     Dnr GKS/2021:522 

 
Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg  
 
Beslut 
Förslag till riktlinjer för personer som har beslut enligt socialtjänstlagen inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg antas 

Socialtjänsten får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett tillägg om 
uppföljning och tidpunkt för revidering. 

Sammanfattning 
Socialtjänsten har utarbetat riktlinjer för personer som har ett beslut enligt 
socialtjänstlagen inom verksamhetsområdet vård och omsorg. Riktlinjerna 
omfattar hemtjänst, korttidsvård, växelvård, särskilt boende samt 
dagverksamhet. Nuvarande riktlinjer har reviderats. 

Syftet med riktlinjerna är att stärka rättssäkerheten genom att skapa ett 
enhetligt synsätt vid bedömningar och att säkerställa att personer med 
likvärdiga behov bedöms på liknande sätt. Riktlinjerna ska även ge stöd och 
vägledning i arbetet med biståndsbedömning.   

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer 2021-06-09 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-06-21 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
SAS Sandra de Jong 
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§ 162     Dnr GKS/2021:525 

 
Riktlinje för LSS  
 
Beslut 
Förslag till riktlinjer för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) antas. 

Socialtjänsten får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett tillägg om 
uppföljning och tidpunkt för revidering. 

Sammanfattning 
Socialtjänsten har utarbetat riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). De beskriver hur 
kommunstyrelsen, inom ramen för sitt uppdrag, främjar jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 
omfattas av lagen. 

Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för LSS-handläggarna då de ska göra 
individuella bedömningar.  

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för LSS 2021-06-14 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-06-21 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
SAS Sandra de Jong 
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§ 163     Dnr GKS/2021:468 

 
Region Värmland - Plan för god psykisk hälsa i 
Värmland  
 
Beslut 
Planen för god psykisk hälsa i Värmland godkänns 

Sammanfattning 
Inom Region Värmland har ett arbete med revidering av analys och 
handlingsplan – stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-
2020, pågått under 2020 och 2021. 

Den reviderade planen har ett nytt namn – Plan för god psykisk hälsa i 
Värmland. Planen har godkänts av beredningsgruppen Nya perspektiv. 

Planen har skickats ut till samtliga kommuner i Värmland med förslag att den 
ska godkännas.  

 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-06-21 
E-post 2021-06-18 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 2021-06-18 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Mona Björn, Region Värmland 
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§ 164     Dnr GKS/2021:592 

 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

Förhandsbesked beviljas på fastigheten enligt ansökan. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Jäv 
Birgit Sturesson (C) anmäler jäv. Bo Johansson (C) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked inkommit. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus i 1,5 plan om cirka 140 kvm med en tilltänkt avstyckning om 
cirka 2 000 kvm. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. Inget 
yttrande har kommit in.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men innanför sammanhållen 
bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Situationskarta 2021-05-21 
Tjänsteskrivelse 2021-07-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och 
carport/förråd  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

Förhandsbesked beviljas på fastigheten enligt ansökan. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked inkommit. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus om cirka 110 kvm och carport/förråd om cirka 25 kvm. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. Inget 
yttrande har kommit in.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Situationskartor 2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-07-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 166     Dnr GKS/2021:594 

 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

Förhandsbesked beviljas på fastigheten enligt ansökan. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström framför i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked inkommit. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus om cirka 170 kvm. Fastigheten är tänkt att avstyckas till cirka 
1800 kvm. Intyg från fastighetsägaren finns. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. Inget 
yttrande har kommit in.  

Strandskyddsdispens beviljades 18 juni 2021. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men kommer ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Intyg från fastighetsägaren 2021-06-07 
Situationskartor 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse 2021-07-07 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 

Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 167     Dnr GKS/2021:604 

 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

Bygglov beviljas på fastigheten enligt ansökan. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. 

Avgiften för bygglovet är 7 037 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Fakturan för avgiften skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström framför i skrivelse att en ansökan om 
bygglov inkommit. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus om 
cirka 103 kvm. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 

Den 27 juni 2014 beviljades bygglov och strandskyddsdispens. 
Den 30 mars 2016 beviljades en ändring av bygglovet.  

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom 5 
år. Därför har sökande skickat in en ny ansökan 

Beslutsunderlag 
Ritningar 2021-04-20 
Situationskarta 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 

Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 168     Dnr GKS/2021:616 

 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

Förhandsbesked beviljas på fastigheten enligt ansökan. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar i skrivelse att en ansökan om 
förhandsbesked inkommit. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus om cirka 160 kvm med en tilltänkt avstyckning om cirka 2 500 
kvm. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. Inget 
yttrande har inkommit.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Kartor 2021-06-01 
Tjänsteskrivelse 2021-07-21 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 169     Dnr GKS/2020:856 

 
Medfinansiering kulturprojekt Inte glömma-inte minnas  
 
Beslut 
Grums kommun avstår från att delta i projektet. 

Sammanfattning 

Fredagen den 23 oktober signerade hela Värmlands län 
Demokratideklarationen för en stark demokrati. Syftet med deklarationen är 
att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin och den 
bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, 
ställer sig bakom eller åtar sig att göra under 2021. 

Kulturens – studieförbundet för kulturutövare kommer producera en 
teaterföreställning som bygger på boken "Inte glömma inte minnas" – en 
överlevares berättelse, som handlar om Flora Gladhs tid i Auschwitz. 

För att projektet ska bli genomförbart ska alla kommuner i Värmland, Region 
Värmland samt Länsstyrelsen delta. För Grums kommun innebär projektet en 
kostnad om 44 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-11-05 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Kulturens 
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§ 170     Dnr GKS/2021:575 

 
Fortsatt utredning ny badhusanläggning  
 
Beslut 
500 000 kronor ur investeringsbudget för sektor samhällsbyggnad 2021 
används till försatt utredning kring ny badhusanläggning i Grums kommun.  

Sammanfattning 
Grums badhus står inför ett omfattande renoveringsbehov inom de närmsta 
åren. Med anledning av detta och hur frågan kring badhuset ska hanteras 
framöver har en förstudie genomförts.  

Teknisk chef Jonas Gunnberg föreslår att man nu ska ta fram underlag kring 
uppförandet av en ny badhusanläggning. Beslutet beräknas kosta ca 500 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-30 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
Områdeschef Martin Karlsson 
Controller Anna Bratt 
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§ 171     Dnr GKS/2021:441 

 
Ansökan om borgensåtagande åt Grums Tennisklubb  
 
Beslut 
Grums Tennisklubbs ansökan om kommunal borgen på 17 200 000 kronor 
avslås. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunens finanspolicy har 
en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål än kommunens egna bolag. 

Grums kommun ser dock mycket positivt på Tennisklubbens engagemang 
och vilja att utveckla sin verksamhet. 

Sammanfattning 
Grums Tennisklubb anhåller i skrivelse om kommunal borgen om 17 
200 000 kronor för byggnation av Boll & Racketcenter. 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att kommunens 
finanspolicy har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra 
låntagare och ändamål än kommunens egna bolag. Ett borgensåtagande 
innebär att kommunen åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annans skuld 
med skattebetalarnas medel. 

En sammanställning över framtida investeringsbehov presenterades på 
budgetseminariet i april. I den framgick ett flertal stora behov där 
lånefinansiering kan bli aktuellt för att kunna genomföras både vad gäller för 
kommunen och kommunens fastighetsbolag Grums hyresbostäder AB. Dessa 
behov ska därför ställas i beaktande mot inkommen ansökan om borgen och 
prioritering av detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomifunktionen 2021-06-18  
Tjänsteskrivelse kultur och fritid 2021-06-18 
Informationsmaterial Grums Boll & Racketcenter 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 

Grums Tennisklubb 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 172     Dnr GKS/2021:456 

 
Regeringskansliets remiss SOU 2021:30 - Kampen om 
tiden, mer tid till lärande  
 
Beslut 
Förslag till yttrande över remissen – Kampen om tiden, antas. 

Sammanfattning 

Remissen- Kampen om tiden-  har kommit från Regeringskansliet där Grums 
kommun är remissinstans. Utredningens uppdrag handlar om att föreslå olika 
åtgärder för att elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans 
nationella program ska ges bättre förutsättningar. 

Utredningen föreslår bland annat att studietid ska erbjudas på alla 
skolenheter i grundskolan som har elever i årskurserna 4–9 med två timmar 
per vecka och elevgrupp, under eller i direkt anslutning till elevernas 
skoldag. Ett annat förslag är att huvudmannens skyldighet att erbjuda 
lovskola ska utvidgas för elever i årskurs 9 med ytterligare 25 timmar på 
loven under läsårstid. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson har utarbetat förslag till yttrande. 
Nilsson anser att elever med skolskjuts ska kunna ta del av studietiden. När 
det gäller obligatorisk lovskola för elever som ligger nära 
gymnasiebehörighet görs detta till ett obligatorium. 

Beslutsunderlag 
Remiss SOU 2021:30 
Tjänsteskrivelse 2021-08-10 
Yttrande 2021-08-10 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-08-16 

Beslutet skickas till 
u.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till: 
anders.edin@regeringskanslie.se 
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§ 173     Dnr GKS/2021:254 

 
Ansökan om tilläggsanslag för utbetalning av särskilt 
driftbidrag - område gata  
 
Beslut 
Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 september. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att enligt kommunens riktlinjer för 
kommunala bidrag till enskilda vägar kan särskilt driftbidrag beviljas med 
upp till 20% av sökt belopp. Budget för särskilda driftbidrag år 2021 är 
220 000 kronor. När ansökningar överskrider budgeterade pengar behöver 
beslut om tillskott till budgeten tas.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni beviljades ett 
engångsanslag på 410 051 kronor. Ytterligare ansökning har kommit in 
omfattande 46 250 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(36) 
Sammanträdesdatum 
2021-08-24 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 174     Dnr GKS/2021:618 

 
Ansökan om tilläggsanslag för tjänst vid Fritidsbanken  
 
Beslut 
Ärendet återförs till verksamheten för finansiering inom budgetram. 

Sammanfattning 
Fritidsbanken drivs idag av föreningen Fritidsbanken. Grums kommun är 
ansvarig för bemanning i form av en BEA-anställning. BEA är ett avtal för 
personer som är i arbetsmarknadspolitiska insatser och som har ett särskilt 
anställningsavtal som används av Arbetsmarknadsenheten. Kostnaderna 
uppgår till cirka 18 000 kronor för 2021. 

Områdeschef Stefan Eriksson meddelar att de som kommer in till 
Arbetsmarknadsenheten står längre och längre ifrån arbete och 
Arbetsförmedlingen har dragit tillbaka anslagen till extratjänster. Det gör att 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning saknar finansiering för 
tjänsten vid Fritidsbanken. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-06-28 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Stefan Eriksson 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson 
Controller Erika Söderlund 
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§ 175     Dnr GKS/2021:552 

 
Revidering av budgetjusteringar i driftbudget 2021  
 

Förslag till beslut 
De fyra budgetjusteringar som gjorts tidigare under 2021 finansieras via 
omdisponering av budget från de generella statsbidragen. 

Sammanfattning 
Under 2021 har fyra budgetjusteringar gjorts som finansierats av kommunens 
budgeterade resultat. Justeringarna har fått till följd att resultatet inte längre 
når det finansiella målet på 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Besluten avser totalt 1 911 051 kronor. 

Då de generella statsbidragen fortsatt pekar på en positiv avvikelse så 
föreslår ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson att de fyra justeringarna 
istället finansieras via omdisponering från budgeten för de generella 
statsbidragen. 

Beslutet innebär att det budgeterade resultatet åter motsvarar 2,5% vilket ger 
14 184 000 kronor i resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt  
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§ 176     Dnr GKS/2019:252 

 
DP 86 Motorbana, utvidgning  
 
Förslag till beslut 
Utlåtandet godkänns. 

Detaljplanen Dp 86 Motorbana, utvidgning (Nyängen), daterad 2021-06-30, 
antas.  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström framför att syftet med planen är att pröva 
möjligheten till en framtida utveckling av motorbanan som drivs av 
Värmlands Trafikcenter AB. De vill genomföra ett projekt med en ny 
övningsbana i anslutning till befintlig trafikövningsplats som i dagsläget 
omfattar bland annat halk- och manöverbanor och offroadbana med 
tillhörande service-, administrations- och utbildningslokaler.  

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig verksamhet och den 
utökade verksamheten kommer att sammanbindas administrativt med den 
befintliga verksamheten i söder. 

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010. 

Beslutsunderlag 
Behovsbedömning 2019-10-10 
Dagvattenberäkningar 2021-05-07 
Beskrivning 2021-06-30 
Plankarta 2021-06-30 
Utlåtanden över inkomna skrivelser 2021-06-30 
Tjänsteskrivelse 2021-06-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt + Framsida på protokoll 
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§ 177     Dnr GKS/2021:474 

 
Information - Inspektion hos Överförmyndarnämnd i 
samverkan  
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2020 genomförde Länsstyrelsen en inspektion hos 
Överförmyndarnämnd i samverkan. Det råder enligt Länsstyrelsens mening 
en generellt god ordning i akterna och de förvaras på ett betryggande sätt. 
Arton (18) akter har granskats utan någon anmärkning.  

Gällande Överförmyndarens verksamhet framgår av protokollet att 
handläggningstiderna på alla typer av ärenden har förlängts på grund av 
budgetnedskärningar. Nämnden har skrivit ett öppet brev till 
kommunstyrelser och kommundirektörer för att framhålla vikten av resurser 
för att kunna upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-20 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
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§ 178     Dnr GKS/2021:215 

 
Karlstad-Grums vattenverksförbund – Årsredovisning 
2020 samt revisionsberättelse  
 
Förslag till beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Jäv 
Tomas Nilsson (S) Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör. 
Ulrika Nilsson (S) Ken Rosén (V) tjänstgör. 
Anders Leander (S) Jan-Olov Karlsson (SD) tjänstgör. 
Lars Fridén (S) Per Fransson (M) tjänstgör. 
Ulrika Jacobs (M) Alex Jacobs (M) tjänstgör 

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2020. 

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.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
KGVF 
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§ 179     Dnr GKS/2021:554 

 
Värmlands läns vårdförbund - Årsredovisning 2020 
samt revisionsberättelse  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Jäv 
Ulrika Nilsson (S) Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör. 
Anders Leander (S) Ken Rosén (V) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning för år 2020 samt 
revisionsberättelse. Förbundet redovisar ett överskott om 666 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. Överskottet beror på att förbundet tagit in en extra 
medlemsavgift under året, ett beslut som togs av direktionen efter delårsrapportens 
prognostiserade underskott. Del av det prognostiserade underskottet kan härröras till 
den pågående pandemin. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Värmlands läns Vårdförbund 
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§ 180     Dnr GKS/2021:434 

 
Kommunrevisorerna - Granskning av samverkan kring 
psykisk ohälsa bland barn och unga  
 
Förslag till beslut 
De föreslagna åtgärderna godkänns. 

Granskningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Revisorerna i Region Värmland har uppdragit åt Helseplan Consulting Group 
AB att genomföra en granskning av samverkan mellan Region Värmland och 
de värmländska kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det 
övergripande syftet med granskningen är att bedöma om samverkan inom 
och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenliga för att möta 
psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Revisionsfrågorna har besvarats genom dokumentgranskning, intervjuer, 
statistik, journalgranskning och workshop. Granskningen har genomförts 
mellan november 2020 och april 2021.  

Granskningen har avgränsats till att gälla vård avseende barn och unga med 
psykisk ohälsa och har omfattat verksamhet i regionen samt de i 
granskningen ingående kommunerna.  

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och utbildnings- och 
omsorgsutskottet i Grums kommun inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende den samverkan som verksamheterna inom berörda förvaltningar 
ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och unga 
med psykisk ohälsa. 

Det finns enligt revisorerna ett behov av utformning av en struktur för 
uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse gällande intern och extern 
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Sektorchef Lotta Österlund Jansson har utarbetat svar utifrån de lämnade 
rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 
Granskning  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
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§ 181     Dnr GKS/2021:635 

 
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  
 
Beslut 
Ärendet är belagt med sekretess. Beslutet förvaras i akt. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


