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Tid och plats för justering Kommunhuset, 2021-12-14 
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 Christina Olsson 

Ordförande  ....................................................................................  
 Ulrika Nilsson ej § 96           Gun-Britt Arvholm § 96 

Justerare  ....................................................................................  
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Närvarolista 
 

Beslutande  Ulrika Jacobs (M) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) 
Eva Sidenvall (C) Bo Johansson (C) tjänstgör 
Birgit Sturesson (C) 
Maria Svedinger Andersson (C) 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta 
Bergman (S) tjänstgör 
Frank Lassen (S) Anders Leander (S) tjänstgör 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan Martinez (S) Therese Bood (S) tjänstgör 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) Ken Rosén (V) tjänstgör 
Jesper Johansson (MP) 
Louise Jarl (SD) 
Ulf Björk (-) 
Solveg Svendsten (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker  
Administrativ chef Christina Olsson  
Utredare Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
 
Revisor Inge Carlson 
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Ärendelista 
§ 4 
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka 4 
§ 76     Dnr GKS/2021:746 5 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om ersättningsvillkor för språktolktjänst 5 
§ 77     Dnr GKS/2021:494 6 
Svar på motion om avgifter för tillsyn 6 
§ 78     Dnr GKS/2021:765 8 
Samordningsförbundet Samspelet: Årsredovisning 2020 8 
§ 79     Dnr GKS/2021:422 9 
Driftbudget 2022 och plan 2023-2024 9 
§ 80     Dnr GKS/2021:821 10 
Kommunrevisorernas granskning av Grums kommuns delårsrapport 2021 10 
§ 81     Dnr GKS/2021:771 11 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 11 
§ 82     Dnr GKS/2021:793 13 
Delårsbokslut augusti 2021 Grums Hyresbostäder AB (GHAB) 13 
§ 83     Dnr GKS/2021:794 14 
Delårsbokslut augusti 2021 Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 14 
§ 84     Dnr GKS/2021:796 15 
Sammanträdesdatum år 2022 15 
§ 85     Dnr GKS/2021:752 16 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 16 
§ 86     Dnr GKS/2021:770 17 
Revidering av investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024 17 
§ 87     Dnr GKS/2021:825 18 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad 18 
§ 88     Dnr GKS/2021:810 19 
Revidering av finanspolicy för koncernen Grums kommun 19 
§ 89     Dnr GKS/2021:820 21 
Lånelöfte stambyte och renovering Järpegatan, Grums Hyresbostäder AB 21 
§ 90     Dnr GKS/2021:833 22 
Revidering av taxebestämmelser för tillsyn av handel med tobak och receptfria 
läkemedel 22 
§ 91     Dnr GKS/2021:828 23 
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande - Tillägg till Samverkansavtal Värmland 23 
§ 92     Dnr GKS/2021:632 25 
Framtida etableringsfunktion i Värmland 25 
§ 93     Dnr GKS/2021:811 26 
Omplacering av befintliga lån 2022 26 
§ 94     Dnr GKS/2021:804 27 
Reglemente för kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd 27 
§ 95     Dnr GKS/2021:851 28 
Indexhöjning av taxa för miljö och hälsa 2022 28 
§ 96     Dnr GKS/2021:286 29 
Årsredovisning år 2020 för räddningstjänsten Karlstadsregionen 29 
§ 97     Dnr GKS/2021:814 30 
Ändrad förbundsordning för Räddningstjänsten Karlstadsregionen 30 
§ 98     Dnr GKS/2021:891 31 
Timpriser område gata 2022 31 
§ 99     Dnr GKS/2021:892 32 
VA-taxa för Grums kommun 2022 32 
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§ 75     Dnr GKS/2021:884 
 
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och 
cykelväg till Grums kyrka  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Jesper Johansson (MP) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg till 
Grums kyrka. Motionären föreslår att en separat gång- och cykelväg ordnas 
mellan Grums tätort och Grums kyrka. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-11-17 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsutskottet 
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§ 76     Dnr GKS/2021:746 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om 
ersättningsvillkor för språktolktjänst  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
Solveg Svendsen (SD) menar att kommunfullmäktiges presidium ska 
framföra en ursäkt i anledning av det tidigare avslagsbeslutet. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om ersättningsvillkor för 
språktolktjänst. Motionärerna anser att Grums kommun ska verka för att 
riksdag och regering ser över hur en förändring i förvaltningslagen kan ske så 
att ett sådant regerverk kan genomföras och verkställas.  
Vid förra sammanträdet konstaterade fullmäktige att motionen ligger utanför 
det kommunala kompetensområde varför den avslogs utan föregående 
beredning. För att uppfylla kommunallagens bestämmelser om beredning 
upptas motionen på nytt vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 
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§ 77     Dnr GKS/2021:494 

 
Svar på motion om avgifter för tillsyn  
 
Beslut 
Motionen är besvarad. 

Reservation 
Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Per Fransson (M), Ann-Sofi Jansson 
(M), Bo Johansson (C), Birgit Sturesson (C), Maria Svedinger Andersson 
(C), Jesper Johansson (MP), Louise Jarl (SD), Solveg Svendsen (SD), Jan-
Olof Karlsson (SD). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Judith Kisch (M), Birgit Sturesson (C), Jesper Johansson (MP), Solveg 
Svendsen (SD): Bifall till motionen. 
Malin Hagström (S): Motionen är besvarad. 
Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat 
att motionen är besvarad. 
Votering begärs och verkställs: 
JA-röst för bifall till Hagströms (S) förslag. 
NEJ-röst för bifall till Kischs (M) med fleras förslag. 
18 JA-röster avges: Leif Haraldsson (S), Gun-Britt Arvholm (S), Erivan 
Waysi (S), Tore Ingman (S), Marianne Lidbäck (S), Tomas Nilsson (S), 
Margareta Bergman (S), Anders Leander (S), Agneta Andersson (S), Rafi 
Mirza (S), Malin Hagström (S), Camilla Nilsson (S), Jan-Anders Andersson 
(S), Therese Bood (S), Sara Emesevik (S), Lars Fridén (S), Ken Rosén (V), 
Ulrika Nilsson (S). 
11 NEJ-röster avges: Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Per Fransson (M), 
Ann-Sofi Jansson (M), Bo Johansson (C), Birgit Sturesson (C), Maria 
Svedinger Andersson (C), Jesper Johansson (MP), Louise Jarl (SD), Solveg 
Svendsen (SD), Jan-Olof Karlsson (SD). 

Sammanfattning 
Judith Kisch (M) med flera har lämnat in en motion avgifter för tillsyn inom 
miljöbalkens område. Motionärerna vill bland annat att 2021 års 
tillsynsavgifter sänks med motsvarande halva avgiften för de företag som 
inte fått tillsyn 2020 samt att samtliga taxor inom området ska halveras när 
tillsyn uteblir. 
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Administrativ chef Christina Olsson har utarbetat förslag till svar på 
motionen. Av svaret framgår bland annat att en ny taxa inom miljö- och 
hälsoskydd arbetas fram och att den uppstådda tillsynsskulden från 2020 
arbetas av under hösten 2021 och början av 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-06-07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Bilaga 1 Redovisning tillsyn 2020 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Motionärer 
Miljö-och hälsoskyddsinspektörer 
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§ 78     Dnr GKS/2021:765 

 
Samordningsförbundet Samspelet: Årsredovisning 
2020  
 
Beslut 
Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2019 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Jäv 
Anders Leander (S) och Ulrika Jacobs (M).  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelse. Förbundet har 
finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, 
stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim 
samverkan i det vardagliga arbetet.  
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 med bilagor 
Revisionsrapport 2020 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Samspelet     
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§ 79     Dnr GKS/2021:422 

 
Driftbudget 2022 och plan 2023-2024  
 
Beslut 
Budgetdokument 2022 och plan 2023-2024 för Grums kommun godkänns 
för publicering. 

Protokollsanteckning 
Jesper Johansson (MP) 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att en sammanställning 
har gjorts av budget 2022, plan 2023-2024 för att kunna publiceras på 
kommunens hemsida liksom tidigare år.  
Kommunfullmäktige fastställde budget för 2022, plan 2023-2024 vid sitt 
sammanträde den 22 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Budget 2022 
Plan 2023-2024 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson för vidare hantering 
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§ 80     Dnr GKS/2021:821 

 
 Kommunrevisorernas granskning av Grums kommuns 
delårsrapport 2021  
 
Beslut 
Granskningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat utlåtande över delårsrapport januari – 
augusti 2021. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt 
uppfyller kraven enligt lag om kommunal bokföring. Det prognostiserade 
resultatet är förenligt med fullmäktiges fastställda finansiella mål. Vidare är 
verksamheternas prognostiserade utfall delvis förenligt med fullmäktiges 
fastställda verksamhetsmål 

Beslutsunderlag 
Granskning 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 81     Dnr GKS/2021:771 

 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021  
 
Beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Grums kommun godkänns. 
Tidigare uppdrag kring ekonomin ligger kvar. 
3,7 mkr av de 5,2 mkr som överskrider 2,5% i prognosen för årets resultat 
används till åtgärder som kan ge positiv effekt på kommande års resultat 
enligt nedan 

• Ca 900 tkr Presentkort anställda i julgåva 

• 200 tkr Arbetskläder förskola och fritids  

• 10 tkr/avdelning inom förskola och fritids att nyttjas utifrån eget 
beslut (motsvarar ca 300 tkr) 

• 2,3 mkr lämnas till verksamheterna att ta fram förslag på som sen 
återkopplas till kommunstyrelsen i november  

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för följande. 
Verksamheterna går 3,4 mkr bättre än juniprognosen. De visar dock 
fortfarande sammantaget på en enorm negativ avvikelse på nära 20 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, och beror främst på 
institutionsplaceringar för vuxna samt barn och unga. 
Inom finansförvaltningen ligger en positiv avvikelse för bland annat 
kompensation höga sjuklönekostnader 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.  
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Med anledning av Coronapandemin råder stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner och tabellen 
ovan utgår från det som senast presenterades av dem 30 september.  
Kommunen har i delårsrapporten ett positivt resultat på 19,9 mkr som 
motsvarar 3,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en 
förbättring med 8,4 mkr från juniprognosen där största positiva 
förändringarna är inom verksamheterna och skatteintäkterna som står för ca 
3,5 mkr vardera. Grums kommun uppfyller det finansiella målet med ett 
resultat på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Delårsrapport 31 augusti 2021 Grums kommun 
Planeringsutskottet 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 82     Dnr GKS/2021:793 

 
Delårsbokslut augusti 2021 Grums Hyresbostäder AB 
(GHAB)  
 
Beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Grums Hyresbostäder AB godkänns. 

Sammanfattning 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har ett resultat på +2,3 miljoner. Det har 
varit lägre el- och värmekostnader och mer intäkter på Järpegatan 3 som inte 
varit budgeterat. Prognosen visar på + 1,5 miljoner. Det är ett stabilt år med 
små plusposter utspritt.  
 

Beslutsunderlag 
GHAB 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
GHAB 
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§ 83     Dnr GKS/2021:794 

 
Delårsbokslut augusti 2021 Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
Beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 
godkänns. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder visar ett resultat på 1,1, miljoner. I 
dagsläget saknas dock räntekostnaderna. Vidare har stiftelsen haft en lägre 
värmekostnad. Intäkter på Hotellgatan 22 var inte med i budgeten. Prognosen 
visar +400 000. 
 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 
 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 
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§ 84     Dnr GKS/2021:796 

 
Sammanträdesdatum år 2022  
 
Beslut 
Sammanaträdesdatum för kommunfullmäktige för 2022 godkänns. 

Sammanfattning 
Administrativa funktionen har utarbetat förslag till sammanträdesdatum för 
år 2022. Sammanställningen gäller utskotten, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, Grums Hyresbostäder AB, stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder och jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ärenderutiner 2022 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Registrator 
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§ 85     Dnr GKS/2021:752 

 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
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 
inte finns någon motion som är lämnad före eller under år 2020 som inte är 
avgjord.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Planeringsutskottet 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Administrativ Christina Olsson 
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§ 86     Dnr GKS/2021:770 

 
Revidering av investeringsbudget för år 2022 och plan 
2023-2024  
 
Beslut 
Reviderad investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 godkänns. 

Sammanfattning 
Investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 har reviderats. Totala summan för 
kommunen är dock densamma för 2022 och 2023 medan det gjorts en 
utökning med 500 tkr för 2024. 
Eftersom ombyggnationen av Jättestenskolans kök beräknas bli dyrare än 
budgeterat har sektor samhällsbyggnad omfördelat budgeten från projektet 
Kompassens kök 500 tkr till Jättestenskolans kök 500 tkr. Kompassens kök 
läggs i stället in i budget för 2023 där Kompassens fönsterbyte flyttas till 
budget 2024 och då genererar en ökning av budget 2024 med 500 tkr. 
Gällande de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna Björknäsgatan för 400 tkr så 
har Trafikverket avslagit medfinansieringen vilket gör att det projektet utgår 
och investeringsmedlen läggs istället på VA-sanering relining Åshammar 
100 tkr, VA elektroniska mätare och styrsystem 100 tkr och gatubelysning 
200 tkr. 
Inom sektor socialtjänst omfördelas för 2022 70 tkr från Hotellgatan 
inventarier där 30 tkr läggs till på projekt elcyklar boendestöd och 40 tkr 
läggs till på projektet möbler för daglig verksamhet. Det återställer då det 
utrymme som Hotellgatan fått omdisponerat av projekten under 2021. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Budgetberedningen 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt 
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§ 87     Dnr GKS/2021:825 

 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad  
 
Beslut 
Inom sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 2021 omdisponeras 
500 000 kr till projektet för Jättestenskolans kök. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg meddelar att den pågående ombyggnationen av 
Jättestenskolans kök har visat sig bli mer omfattande än beräknat. Detta beror 
på att fukt i betongkonstruktionen medfört att slipsats på golvet behövs tas 
bort. Det samma gäller för väggar i kylrum.  Den ökade kostnaden för 
rivning och uppbyggnad beräknas till 1000 tkr.  
500 tkr har tillskjutits projektet inom investeringsbudget för 2022. För de 
resterande 500 tkr önskas en omdisponering inom investeringsbudget för 
2021 enligt följande: 

• 100 tkr tillskjuts Jättestenskolans kök från Frikyla Edsholms ÄBO. 
Projektet har gått bättre än budget varav 100 tkr finns tillgängliga att 
disponera om. 

• 400 tkr tillskjuts Jättestenskolans kök från Energiinvesteringar. 
Detta innebär att 350 tkr finns kvar för energiinvesteringar 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-31 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
Controller Anna Bratt 
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§ 88     Dnr GKS/2021:810 

 
Revidering av finanspolicy för koncernen Grums 
kommun  
 
Beslut 
Reviderad finanspolicy gällande koncernen Grums kommun antas och 
ersätter därmed tidigare policy. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att syftet med 
finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband 
med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska 
ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, 
samt att ansvarsfördelning och administrativa regler klargörs. 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. 
Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för 
denna finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid 
behov revideras för att upprätthålla en löpande anpassning till 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd 
riskprofil upprätthålls. 
En revidering har gjorts gällande borgen och utlåning. I den nya 
finanspolicyn framgår att borgensavgift ska tas ut för samtliga nya och 
omförhandlade åtaganden. Ett avsnitt om utlåning har även lagts till där det 
förtydligats att kommunen inte ska agera bank eller kreditbolag enligt 
kommunallagen då det inte ingår i den kommunala kompetensen. Utlåning 
till annat än kommunens egna bolag inom koncernen strider därmed mot 
kommunallagen. 
Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige och är ett övergripande 
dokument före både kommunen och de kommunala bolagen. Alla avsteg från 
finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 

Den nuvarande finanspolicyn fastställdes den 28 maj 2019, § 43. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Finanspolicy koncernen Grums kommun reviderad 2021-10-21 
Finanspolicy koncernen Grums kommun 2019-05-28  
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
Författningssamlingen 
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§ 89     Dnr GKS/2021:820 

 
Lånelöfte stambyte och renovering Järpegatan, Grums 
Hyresbostäder AB  
 
Beslut 
Grums Hyresbostäder AB:s ram för upplåning utökas för genomförande av 
stambyte samt övriga nödvändiga renoveringar som är ekonomiskt 
fördelaktiga att utföra samtidigt på Järpegatan 1, 7, 11 och 13. Grums 
Hyresbostäder AB har att, efter upphandling där anbud kommit in, ansöka till 
kommunfullmäktige om nyupplåningsbelopp. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att Grums kommun 
fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det innebär att 
kommunen hanterar all nyupplåning för hela kommunkoncernen. 
Hanteringen styrs av koncernen Grums kommun gällande Finanspolicy 
antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2019.  
Byggnaderna på Järpegatan är över 50 år och de tekniska installationerna 
som avlopp, värme, vatten och elledningar behöver bytas ut. Även köken 
börjar bli slitna och närmar sig renoveringsläge.  
Styrelsen för Grums Hyresbostäder AB har därför beslutat att genomföra 
detta projekt och till detta behöver då nyupplåning ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Henrik Westlund, VD GHAB 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 90     Dnr GKS/2021:833 

 
Revidering av taxebestämmelser för tillsyn av handel 
med tobak och receptfria läkemedel  
 
Beslut 
Reviderade taxebestämmelser för tillsyn av handel med tobak och receptfria 
läkemedel antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att 
taxebestämmelserna för tillsyn av handel med tobak och receptfria läkemedel 
revideras. Revideringen är föranledd av Länsstyrelsens tillsyn. 
Kommunen höjer tillsynsfrekvensen från vart tredje år till årligen. Till följd 
av detta behöver även tillsynsavgiften höjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Taxebestämmelserna för tillsyn av handel med tobak och receptfria 
läkemedel 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör för införande i författningssamlingen. 
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§ 91     Dnr GKS/2021:828 

 
Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till 
Samverkansavtal Värmland  
 
Beslut 
Förslag till ”Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland” 
att gälla från och med 1 januari 2022 godkänns. 

Sammanfattning 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och 
uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt 
som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens 
tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 
balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland 
samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt 
dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under 2020 erhöll 
Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen 
för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma 
resurserna. 
De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten 
att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma 
utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands 
kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till Värmlandsrådets 
arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom 
ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i 
”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en 
bilaga till ”Samverkansavtal Värmland” 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 
2021. Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 
kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen 
kan träda i kraft den 1 januari 2022. 
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Region Värmland 
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§ 92     Dnr GKS/2021:632 

 
Framtida etableringsfunktion i Värmland  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. Avtalet ska beslutas av 
respektive ingående part.  

Sammanfattning 
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om 
en gemensam etableringsfunktion. Under arbetets gång har avstämningar och 
diskussioner skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också 
granskats av regionjurist och kommunjurist. Avtalet har presenterats vid 
Värmlandsrådets arbetsutskotts sammanträde som ställde sig bakom avtalet 
samt tog ett ställningstagande till att de gemensamma resurserna får 
användas som en del av finansieringen enligt avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan den 31 december 
2021.  

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Region Värmland 
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§ 93     Dnr GKS/2021:811 

 
Omplacering av befintliga lån 2022  
 
Beslut 
Lån som förfaller under år 2022 får omplaceras i nya lån till högst befintliga 
belopp.  
Placeringen av lånen styrs av koncernen Grums kommuns gällande 
Finanspolicy. 
Redan beviljade borgensåtaganden som förfaller under år 2022 får förlängas. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att Grums kommun 
fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det innebär att 
kommunen hanterar all nyupplåning för hela kommunkoncernen. I samband 
med att lån förfaller har man att ta ställning till i vilken omfattning som dessa 
ska omplaceras. Oftast sker omplacering till motsvarande belopp. 
Kommunen har sedan tidigare ett antal borgensåtaganden som behöver 
förlängas när respektive lån förfaller. I antagen Finanspolicy framgår att 
kommunen har en restriktiv inställning till ny borgen för lån till andra 
låntagare och kräver ett beslut i kommunfullmäktige samt att kreditprövning 
görs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Henrik Westlund, VD GHAB 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 94     Dnr GKS/2021:804 

 
Reglemente för kommunens pensionärs- och 
tillgänglighetsråd  
 
Beslut 
Förslag till reglemente för Grums kommuns pensionärs- och 
tillgänglighetsråd antas.  

Sammanfattning 
Ett förslag på reglemente för kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd 
har arbetats fram. Rådet har inte haft något reglemente tidigare.  
Förslaget har tagits fram av den administrativa funktionen och rådets 
ordförande Malin Hagström (S). Rådets organisationer har haft möjlighet att 
lämna förslag och synpunkter som tagits i beaktande vid framtagandet. 
Reglementet reglerar bland annat rådets syfte, uppgifter och arbetsformer. 

Beslutsunderlag 
Förslag på regemente 2021-10-20 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Utredare Martin Hector 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Författningssamlingen 
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§ 95     Dnr GKS/2021:851 

 
Indexhöjning av taxa för miljö och hälsa 2022  
 
Beslut 
Timtaxan för miljö och hälsa höjs enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) med  
2, 1 % och blir därmed 1 281 kronor per timme för 2022.  

Sammanfattning 
Den 13 oktober 2016, § 92, antog kommunfullmäktige taxa för miljö, hälsa 
och livsmedel. Taxan var framtagen enligt beräkningsmodell utarbetad av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Av beslutet framgår också att 
taxan ska följa Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som uppdateras 
flera gånger årligen. Kommunfullmäktige måste dock årligen besluta om 
taxan ska höjas. 
Administrativ chef Christina Olsson föreslår att PKV, daterat den 30 
september 2021, som anger höjningen 2, 1 % ska användas som 
beräkningsgrund för 2022. Det innebär att timtaxan blir 1 281 kronor (2021: 
1 255 kronor). 
När det gäller taxa för livsmedelskontroll är en ny taxa under utredning och 
planeras gälla från och med den 1 mars 2022. Länsstyrelsen påpekade vid sin 
revision att taxan för livsmedelskontroll bör vara separat och även innefatta 
bestämmelser om taxa för efterkontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
PKV 2021-09-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer för vidare hantering 
Författningssamlingen  
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§ 96     Dnr GKS/2021:286 

 
Årsredovisning år 2020 för räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Beslut 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) är ordförande.. 
Ulrika Jacobs (M 
Marianne Lidbäck (S) 
Birgit Sturesson (C) 

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning för år 
2020 samt revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
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§ 97     Dnr GKS/2021:814 

 
Ändrad förbundsordning för Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Beslut 
Ändringen av förbundsordningen godkänns.   

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt ett förslag till revidering 
av förbundsordning. Rapportering till direktionen regleras i § 12 i 
förbundsordningen. Varje år rapporteras resultatet av intern kontroll samt 
godkännande av internkontrollplan. För att det ska vara formaliserat och att 
förbundsordningen ska harmoniera med kommunallagens krav införs 
redovisning av intern kontroll samt godkännande av internkontrollplan som 
en obligatorisk rapportering under § 12 i förbundsordningen. Ändringen skall 
antas av förbundsmedlemmarnas respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förbundsordningens tjänsteskrivelse den 14 september 2021 
Ändrad förbundsordning 2021 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 98     Dnr GKS/2021:891 

 
Timpriser område gata 2022  
 
Beslut 
Förslag till timpriser för område gatas personal, maskiner och tillbehör antas 
och gäller från 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att timpriset för personal och maskiner 
som nyttjar drivmedel höjs med 2 %. 
Vidare föreslår Oja att de nya priserna ska gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
Timpriser 2022 
 

Beslutet skickas till 
Maria Oja, Områdeschef gata 
Erika Andersson-Lööf, Administratör gata 
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§ 99     Dnr GKS/2021:892 

 
VA-taxa för Grums kommun 2022  
 
Beslut 
Brukningsavgifter antas enligt förslag med giltighet från och med den 1 
januari 2022.  

Sammanfattning 
Samtliga kostnader för vatten och avlopp finansieras via avgift till brukarna 
och tas ut genom vatten- och avloppstaxa. Områdeschef Maria Oja föreslår 
en höjning av brukningsavgiften med 3,5 %. Höjningen ska täcka ökade 
kostnader för drift, underhåll, kapitalkostnader för investering, inköp av 
vatten från Karlstad Grums vattenverksförbund (KGVF), löner, drivmedel, 
indexökning av entreprenadersättningar med mera. Ändringen av 
brukningsavgiften innebär för en villaägare med en årsförbrukning på 150 m3 

en ökad kostnad med 3,5 % vilket motsvarar 265 kr/år. Avgifter nedan är 
inklusive moms. 
 
Brukningsavgift  2021 2022 
Förbrukningsavgift (m3) 25,9 26,5 
Fast avgift per fastighet och år 1780 1905 
Avgift per år och lägenhet  1910 1960 
 

Beslutet skickas till 
Maria Oja, Områdeschef gata 
Erika Andersson Lööf, Administratör gata 
Anna Bratt, Controller 
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