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Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket, bibliotekshuset kl. 13:00- 15:55, ajournering  
kl. 15:12- 15:30 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Tomas Nilsson och Judith Kisch  

Tid och plats för justering Den 29 april 2022, kl. 08:00, Kommunhuset  

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Lina Bryske Morin 

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

Justerare  ....................................................................................  
 Tomas Nilsson                          Judith Kisch 

 
Justerade paragrafer § 65 - § 96 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-05-02 till och 
med 2022-05-25
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

 

Beslutande Malin Hagström (S), ordförande 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulrika Nilsson (S), ej § 91 
Anders Leander (S) 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S), ej § 91 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M), ej § 91 och § 96 
Louise Jarl (SD) Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) tjg 
Solveg Svendsen (SD)  
Birgit Sturesson (C), ej § 91 

 
Ersättare Gun-Britt Arvholm (S) 

Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) 
Alex Jacobs (M), ej § 96 
Per Fransson (M) 
Bo Johansson (C) tjg § 65-95, § 96 
Ulf Björk (-) 

 
Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 

Administrativ chef Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Sektorchef Thomas Nilsson, ej § 96 
Sektorchef Jonas Gunnberg, ej § 96 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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Ärendelista 

§ 65      Dnr GKS/2022:20 5 
Förvaltningsledningen informerar 5 
§ 66      Dnr GKS/2022:21 6 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd 6 
§ 67      Dnr GKS/2022:246 7 
Information till kommunstyrelsen 7 
§ 68      Dnr GKS/2022:22 8 
Ekonomisk redovisning IFO 8 
§ 69      Dnr GKS/2022:245 9 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande 9 
§ 70      Dnr GKS/2022:313 10 
Dokumenthanteringsplan HSL 10 
§ 71      Dnr GKS/2022:242 11 
Ändrad åldersgräns för hyra av Gruvans lokaler 11 
§ 72      Dnr GKS/2021:728 12 
Försäljning av Borgviks hamnområde 12 
§ 73      Dnr GKS/2022:285 13 
Priser och ersättningar Barn- och utbildning Grums kommun 2022 (reviderat) 13 
§ 74      Dnr GKS/2022:286 14 
Priser och ersättningar för Amadeus förskola Täby AB 2022 (reviderat) 14 
§ 75      Dnr GKS/2022:287 15 
Priser och ersättningar för Borgviks friskola 2022 (reviderat) 15 
§ 76      Dnr GKS/2022:288 16 
Priser och ersättningar för Engelska skolan 2022 (reviderat) 16 
§ 77      Dnr GKS/2022:289 17 
Priser och ersättningar för fristående förskolan Kulpedagogik 2022 (reviderat) 17 
§ 78      Dnr GKS/2022:290 18 
Priser och ersättningar för föräldrakooperativet Nallen  2022 (reviderat) 18 
§ 79      Dnr GKS/2022:291 19 
Priser och ersättningar för föräldrakooperativet Skruven  2022 (reviderat) 19 
§ 80      Dnr GKS/2022:292 20 
Priser och ersättningar för Kronobergs skola AB 2022 (reviderat) 20 
§ 81      Dnr GKS/2022:293 21 
Priser och ersättningar för personalkooperativet Slussen förskola 2022 (reviderat) 21 
§ 82      Dnr GKS/2022:294 22 
Priser och ersättningar för Thorengruppen 2022 (reviderat) 22 
§ 83      Dnr GKS/2022:295 23 
Priser och ersättningar för Värmskogs friskola 2022 (reviderat) 23 
§ 84      Dnr GKS/2022:235 24 
Samverkansavtal frivården - socialtjänsten 24 
§ 85      Dnr GKS/2022:221 25 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 25 
§ 86      Dnr GKS/2022:322 26 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning mars 26 
§ 87      Dnr GKS/2022:282 28 
Besparingsåtgärder driftbudget 2022 28 
§ 88      Dnr GKS/2022:317 29 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar 29 
§ 89      Dnr GKS/2022:302 30 
Revidering av avgifter och regler för plats i förskola 30 
§ 90      Dnr GKS/2022:314 31 
Introduktionsprogrammet i Grums med utökad samverkan 31 
§ 91      Dnr GKS/2022:273 32 
Årsredovisning år 2021 för räddningstjänsten Karlstadsregionen 32 
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§ 92      Dnr GKS/2021:989 33 
Principer för egenavgifter färdtjänst (KTN/210289) - Underlag från Region 
Värmlands kollektivtrafiknämnd 33 
§ 93      Dnr GKS/2022:310 34 
Kommunrevisorerna - Granskning intern kontroll i debiteringsrutiner avseende 
äldreomsorgsavgifter 34 
§ 94      Dnr GKS/2021:748 35 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av tid för tilläggsbelopp 35 
§ 95      Dnr GKS/2022:140 36 
Gemensam målbild God och nära vård 36 
§ 96      Dnr 37 
Vårdnadsöverflytt (sekretess) 37 
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§ 65     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Kammarkollegiet har begärt in 
kompletteringar avseende den ansökan som Grums kommun skickat in. 
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela länstalet för flyktingar från 
Ukraina. För Grums kommuns del innebär det 63 flyktingar beräknat på ett 
landstal om 76 000 flyktingar. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg och fastighetschef Magnus Bryske Morin 
redogör för kommunens beredskap i händelse av kris. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 66     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets 
ordföranderåd  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunalråd Malin Hagström informerar från sammanträde med 
Värmlandsrådets ordföranderåd (tidigare arbetsutskott) den 8 april. 
Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region Värmlands 
webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 67     Dnr GKS/2022:246 

 
Information till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
GKS/2022:246 

Beslutet skickas till 
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§ 68     Dnr GKS/2022:22 

 
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 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
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§ 69     Dnr GKS/2022:245 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande  
 
Beslut 
Redovisning 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/2022:245 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(37) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 70     Dnr GKS/2022:313 

 
Dokumenthanteringsplan HSL  
 
Beslut 
Förslag på reviderad dokumenthanteringsplan gällande HSL antas. 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne Nordenberg har arbetat fram en 
ny dokumenthanteringsplan gällande kommunens verksamheter inom ramen 
för hälso-sjukvårdslagen (HSL). Enligt Grums kommuns arkivreglemente, 
ska varje myndighet upprätta och anta en dokumenthanteringsplan som 
redovisar de allmänna handlingar som förekommer i verksamheten. 
Dokumenthanteringsplanen är ett beslutsdokument om gallring, 
återlämnande och bevarande.  

Dokumenthanteringsplanen ska ses över och uppdateras vid större 
förändringar av organisation/verksamhet, men också vid mindre förändringar 
i hanteringen av enskilda handlingar.  

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan gällande HSL 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne Nordenberg 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Arkivarie Louise Jacobsson 
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§ 71     Dnr GKS/2022:242 

 
Ändrad åldersgräns för hyra av Gruvans lokaler  
 
Beslut 
Minimiålder för privatpersoner som hyr lokaler i Gruvan höjs till 25 år. 

Sammanfattning 
Områdeschef Martin Karlsson redogör för ärendet. 

Idag behöver privatpersoner som vill hyra lokaler i Gruvan, tidigare kallat 
Folkets hus, vara minst 20 år gamla. Område Kultur och fritid föreslår att 
höja minimiåldern med 5 år. Det skulle innebära att privatpersoner, som vill 
hyra lokaler i Gruvan, måste vara minst 25 år gamla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
Funktionschef Maria Röhr 
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§ 72     Dnr GKS/2021:728 

 
Försäljning av Borgviks hamnområde  
 
Beslut 
Borgviksbruk 1:145 säljs till Degerbyns handel AB för en summa om 
500 000 kronor.  

Köpekontrakt, depositionsavtal - handpenning och avtal om 
anläggningsarrende godkänns. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg får i uppdrag att verkställa försäljningen 
genom köpeavtal. 

Eventuell vinst från försäljningsintäkter efter avdragna kostnader ska 
användas till kommunala investeringar i Borgvik.   

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 28 september 2021 § 196 beslutades att 
Borgviks hamnområde, del av Borgviksbruk 1:82 skulle läggas ut till 
försäljning genom anbudsförfarande via mäklare. Då en avstyckning har 
skett parallellt under processen har fastigheten som ska säljas erhållit 
fastighetsbeteckningen Borgviksbruk 1:145. Fastigheten är detaljplanerad för 
caféverksamhet. 

Efter oberoende värdering har en försäljningsprocess via mäklare ägt rum. I 
processen har även politiker och tjänstepersoner deltagit. 

Åtta anbud har inkommit. Ett av dessa anbud har gått vidare till försäljning 
och tecknande av köpeavtal.  Köpeskillingen för Borgviksbruk 1:145 är 500 
tkr. 

Förutom köpeavtal tecknas avtal för anläggningsarrende för kommunal mark 
i området. Arrendet berör del av Borgviksbruk 1:82 och omfattar 
detaljplanerad mark för camping samt brygga och garagebyggnad. 
Arrendeområdets storlek är ca 6200 kvm och har en arrendeavgift för år ett 
på 24 800 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
Tillväxtchef Maria Röhr 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 73     Dnr GKS/2022:285 

 
Priser och ersättningar Barn- och utbildning Grums 
kommun 2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 

Åk 7-9 105 060 8 755 111 360 9 280 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 
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§ 74     Dnr GKS/2022:286 

 
Priser och ersättningar för Amadeus förskola Täby AB 
2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 
 
 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 
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§ 75     Dnr GKS/2022:287 

 
Priser och ersättningar för Borgviks friskola 2022 
(reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 
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§ 76     Dnr GKS/2022:288 

 
Priser och ersättningar för Engelska skolan 2022 
(reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 

Åk 7-9 105 060 8 755 111 360 9 280 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 
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§ 77     Dnr GKS/2022:289 

 
Priser och ersättningar för fristående förskolan 
Kulpedagogik 2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 
 
 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 
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§ 78     Dnr GKS/2022:290 

 
Priser och ersättningar för föräldrakooperativet Nallen  
2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(37) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 79     Dnr GKS/2022:291 

 
Priser och ersättningar för föräldrakooperativet 
Skruven  2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 
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§ 80     Dnr GKS/2022:292 

 
Priser och ersättningar för Kronobergs skola AB 2022 
(reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 

Åk 7-9 105 060 8 755 111 360 9 280 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 
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§ 81     Dnr GKS/2022:293 

 
Priser och ersättningar för personalkooperativet 
Slussen förskola 2022 (reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

Förskola 117 900 9 825 124 980 10 415 
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§ 82     Dnr GKS/2022:294 

 
Priser och ersättningar för Thorengruppen 2022 
(reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 

Åk 7-9 105 060 8 755 111 360 9 280 

Skolbarnomsorg 29 616 2 468 31 392 2 616 
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§ 83     Dnr GKS/2022:295 

 
Priser och ersättningar för Värmskogs friskola 2022 
(reviderat)  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar om ändrad skolpeng för 2022 enligt redovisat 
förslag. 

 

Utbetalning av reviderad skolpeng sker direkt efter beslut, även retroaktiv 
utbetalning fr.o.m. 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
I inledningen av arbetet med budget 2023 konstaterades att en komponent i 
lokalkostnaderna inte tagits med i prisberäkningar för budget 2022 
(kapitalkostnader). Effekten av detta blev att priser och ersättningar för 2022 
beräknades i en för låg nivå. Därav, föreslår controller Per-Ove Johansson en 
revidering av skolpengen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Bilagor 
Bilaga 1 Ersättningskalkyl åk F-3 
Bilaga 2 Ersättningskalkyl åk 4-6 
Bilaga 3 Ersättningskalkyl åk 7-9 
Bilaga 4 Ersättningskalkyl skolbarnomsorg 
Bilaga 5 Ersättningskalkyl förskola 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 

 
  

 Kommun år 

per elev 

Kommun månad 

per elev 

Friskola år 

per elev 

Friskola månad 

per elev 

F.klass-åk 3 84 852 7 071 89 940 7 495 

Åk 4-6 84 840 7 070 89 928 7 494 
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§ 84     Dnr GKS/2022:235 

 
Samverkansavtal frivården - socialtjänsten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget samverkansavtal mellan 
Grums kommun och Frivården. 

Sammanfattning 
Frivården har kontaktat Grums kommun för att skapa en bättre samverkan 
kring gemensamma klienter. Områdeschef Pernilla Pettersson har 
tillsammans med socialchef Lotta Österlund Jansson och områdeschef AME 
Stefan Eriksson träffat frivården och gått igenom det föreslagna 
samverkansavtalet. Samverkansavtalet bedöms vara ett bra och tydligt 
material kring hur samverkan bör och ska ske, med klienten i fokus.  

Förslaget är därmed att kommunstyrelsen ställer sig bakom avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-05 
Samverkansavtal  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Områdeschef Stefan Eriksson 
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§ 85     Dnr GKS/2022:221 

 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021  
 
Beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 godkänns. 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Yvonne Nordenberg och 
medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) Annika Gyllström redogör för 
följande.  
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
och vilka resultat som uppnåtts. 
Även 2021 präglades till stor del av den pågående pandemin och mycket 
resurser lades på minska smittan och vaccinera kunderna. Personalen har 
hanterat pandemin på ett föredömligt sätt, men är nu trötta och slitna.  

Man har startat upp arbetet med kvalitetsregister (EU-standard) och man har 
påbörjat utbildningar i BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demens).  

Antalet fallolyckor i hemmet har ökat. Orsaker till detta kan vara att det är 
fler som vistas i hemmet (har inte fått plats på SÄBO) och det kan vara några 
enstaka individer som faller ofta och på så sätt ökar på siffrorna i statistiken. 
Det pågår ett ständigt arbete med att förebygga och minska fallolyckor i 
hemmet.  

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2022-03-04 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
MAS Yvonne Nordenberg 
MAR Annika Gyllström 
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§ 86     Dnr GKS/2022:322 

 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning mars  
 
Beslut 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Grums kommun mars 2022 
godkänns. 

För samtliga verksamheter gäller målet om budget i balans. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar följande. 
Verksamheterna visar redan på en stor negativ avvikelse på nära 11 mkr 
sämre resultat än budget. Den enskilt största avvikelsen finns liksom 
föregående år inom socialtjänsten och omsorg om individ och familj som har 
en prognos på 10,7 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på 
institutionsplaceringar för barn och unga. 

I verksamheternas resultat ligger däremot ett besparingsuppdrag på 3 mkr 
inräknat för 2022. 

Avskrivningarna blir lägre främst med anledning av att investeringar på nära 
10 mkr är överflyttade från 2021 till 2022 och alltså inte börjat skrivas av 
ännu enligt plan. 

Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kom 
innan kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut. Denna prognos kommer 
därför med stor sannolikhet att försämras när nästa presenteras av dem i 
slutet av april.  

De generella statsbidragen har ökat kraftigt för att kompensera sänkta 
skatteunderlag med anledning av höjning av grundavdraget. Skatteunderlaget 
har dock ökat mer än budgeterat främst pga en starkare 
konjunkturutveckling. Av försiktighetsåtgärd sätts dock skatteprognosen ner 
med 4,5 mkr till +/- 0 med anledning av kriget i Ukraina till de nya 
prognoserna från SKR kommer i april. 

Kommunen har i marsprognosen därför ett positivt resultat på 16,9 mkr som 
motsvarar 2,7% av skatter och statsbidrag. Grums kommun uppfyller därmed 
det finansiella målet med resultatet som ligger på 2,5%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning mars 2022 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 87     Dnr GKS/2022:282 

 
Besparingsåtgärder driftbudget 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om besparingsåtgärder i driftbudget 2022 på 
sammanlagt 3 070 000 kronor utifrån de föreslagna åtgärderna. 

Sammanfattning 
På budgetberedningen 12 oktober 2021 redogjordes för budget-
förutsättningarna och de förändringar som skett sedan budgetbeslutet 22 juni 
2021. Mot underlaget i juni visade prognoserna då på ökade skatteintäkter 
om 5,6 miljoner kronor för 2022. Delårsrapporten per 31 augusti 2021 
påvisade dock en fortsatt ansträngd situation för verksamheterna med en 
avvikelse på 20 miljoner kronor.  

Analys över de verksamheter inom socialtjänsten och barn och utbildning 
som hade olika utmaningar ekonomiskt presenterades och påvisade en 
kommande negativ avvikelse mot budget på drygt 10 miljoner kronor även 
för 2022. 

Mot bakgrund av ovanstående prognoser för 2022 föreslog 
budgetberedningen att ett besparingsuppdrag på 4,3 miljoner kronor skulle 
ges för att bibehålla 2,5% i resultat för 2022. Detta beslutade därefter 
kommunstyrelsen den 26 oktober 2021, och föreslagna åtgärder skulle 
redovisas på kommunstyrelsen för beslut innan verkställighet. 

De nya prognoser som kommit i början av 2022 påvisar en större positiv 
avvikelse för skatter och generella statsbidrag än i oktober 2021 varför en 
besparing på 3 070 000 kronor för 2022 föreslås istället.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Besparingsåtgärder 2022 
Utveckling och förvaltning konsekvensbeskrivning budget 2022 
Socialtjänst konsekvensbeskrivning budget 2022 
Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivning budget 2022 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Kommunchef Annika Lomarker 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 88     Dnr GKS/2022:317 

 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar  
 
Beslut 
Förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar antas. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg redogör för ärendet. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg har arbetat fram riktlinjer för markanvisningar 
i enlighet med lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899). Lagen innebär, bland annat, att varje kommun som använder 
markanvisningar ska anta riktlinjer för tillämpningen av dessa.  
Riktlinjerna ska, enligt lagen, innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för markprissättning. 
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att 
anta riktlinjer. Grums kommun har hittills inte genomfört några 
markanvisningar och har därmed inga antagna riktlinjer om markanvisningar. 
För att vara förberedda om markanvisning som metod skulle komma att 
användas i framtiden, har riktlinjer för kommunen tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Riktlinjer för markanvisning, 2022-04-04 
Planeringsutskottet 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Funktionschef Maria Röhr 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
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§ 89     Dnr GKS/2022:302 

 
Revidering av avgifter och regler för plats i förskola  
 
Beslut 
Revidering av avgifter och regler för plats i förskola godkänns. 

Sammanfattning 
Områdeschef Frida Lindberg har tagit fram ett förslag till revidering av 
nuvarande regelverk. Bland annat kommer en del av blanketterna inom 
förskola att ersättas med e-tjänster. Andra förslag på revideringar är nya 
regler kring avgiftsreduceringen och ett förtydligande kring 
inkomstkontrollen som görs bakåt i tiden. 

Beslutsunderlag 
Regelverk för avgifter och regler för plats i förskola 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Områdeschef Frida Lindberg 
Rektor Marie-Louise Dahl 
Rektor Anne Glans 
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§ 90     Dnr GKS/2022:314 

 
Introduktionsprogrammet i Grums med utökad 
samverkan  
 
Förslag till beslut 
Grums kommun inrättar ett introduktionsprogram av varianten individuellt 
alternativ enligt förslag, med start höstterminen år 2022, med justeringen att 
verksamheten avvaktar med rekrytering av en socionom och studie- och 
yrkesvägledaren. 

Beslutet finansieras ur 2022 års resultat.  

Finansiering för 2023 och framåt överlämnas till budgetberedningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulrika Nilsson (S): Grums kommun inrättar ett introduktionsprogram av 
varianten individuellt alternativ, med start höstterminen år 2022.  

Ulrika Jacobs (M): Grums kommun inrättar ett introduktionsprogram av 
varianten individuellt alternativ, med start höstterminen år 2022, med 
justeringen att verksamheten avvaktar med rekrytering av rektor, 
administratör, en socionom och SYV. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningschef Thomas Nilsson har utrett förutsättningarna för att 
skapa ett introduktionsprogram i Grums kommun. Introduktionsprogrammet 
syftar till att möta behoven för de elever som inte når målen i grundskolan 
och därmed saknar behörighet till nationella gymnasieprogram. 

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan som årligen 
beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska kompletteras med en 
individuell studieplan, som rektor ansvarar för att upprätta. 

Idag går eleverna från Grums på introduktionsprogram som är förlagda i 
Karlstad. Många av eleverna är i behov av mycket stöd, har svårigheter att 
klara av resor och många klarar inte av att fullfölja introduktionsprogrammet 
i Karlstad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson  
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§ 91     Dnr GKS/2022:273 

 
Årsredovisning år 2021 för räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2021 godkänns. 
Granskningsrapporterna noteras och läggs till handlingarna.  

Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ulrika Nilsson (S), Ulrika Jacobs (M), Marianne Lidbeck (S) och Birgit 
Sturesson (C)  

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning för år 
2021, revisionsberättelse samt granskningsrapporter för god ekonomisk 
hushållning och årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(37) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 92     Dnr GKS/2021:989 

 
Principer för egenavgifter färdtjänst (KTN/210289)   
 
Förslag till beslut 
Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret för färdtjänst till 
Region Värmland, men betalningsansvaret kvarstår hos kommunerna.  

Regionfullmäktige antog den 16 februari 2022 ett nytt reglemente för 
färdtjänst. Principer för egenavgifter är en del av reglementet, men 
principerna behöver även godkännas av samtliga kommuner i länet. 

Administrativ chef Lina Bryske Morin föreslår att principer för egenavgifter 
färdtjänst godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
RF § 19 Principer för egenavgift färdtjänst 
RV Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Region Värmland diariet@regionvarmland.se ämne KTN/210289 
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§ 93     Dnr GKS/2022:310 

 
Kommunrevisorerna - Granskning intern kontroll i 
debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter  
 
Beslut 
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg är antagna av kommunstyrelsen 
2 februari 2022 och granskningsrapporten läggs därmed till handlingarna. 

Granskningsrapport och upprättat svar överlämnas till kommunfullmäktige 
för kännedom.  

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunrevisorerna har PwC genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll inom debiteringsrutiner avseende 
äldreomsorgsavgifter. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt säkerställt att rutinerna för debitering av äldreomsorgsavgifter 
är ändamålsenliga och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionens 
rekommendation är att kommunstyrelsen antar riktlinjer avseende fakturering 
av äldreomsorgsavgifter. Kommunstyrelsen har den 2 februari 2022 § 11 
antagit riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg 2021-10-19 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 
Internkontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter 2022-03-24 
Granskning internkontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter 
2022-03-30 
Planeringsutskottet 2022-04-12  

Beslutet skickas till 

Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Socialt ansvarig samordnare Sandra de Jong 
Kommunrevisorerna 
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§ 94     Dnr GKS/2021:748 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning 
av tid för tilläggsbelopp  
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att kommunen kan följa upp 
hur tilläggsbeloppet används av bidragstagaren. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) m. fl. har i motion föreslagit att beslut om tilläggsbelopp 
förlängs till att gälla minst ett år och i särskilda fall till och med upp till två 
år. 

Kommunstyrelsen har den 20 februari 2022 antagit nya riktlinjer för 
tilläggsbelopp i förskola och skola. I riktlinjerna fastslås att beslut om 
tilläggsbelopp avser antingen termin eller ett läsår. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att det är viktigt att 
kommunen följer upp hur tilläggsbeloppet används av bidragstagaren så att 
eventuella förändringar som skett hos eleven kan beaktas vid eventuell ny 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av tid för 
tilläggsbelopp 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Riktlinjer för tilläggsbelopp i förskola och skola 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Planeringsutskottet 2022-04-12 

Beslutet skickas till 

Louise Jarl Sverigedemokraterna  
Solveg Svendsen Sverigedemokraterna 
Jan-Olof Karlsson Sverigedemokraterna 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsso 
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§ 95     Dnr GKS/2022:140 

 
Gemensam målbild God och nära vård  
 
Förslag till beslut 

Grums kommun/Region Värmland beslutar att fastställa målbild ”Framtidens 
Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och 
omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 

Sammanfattning 

Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i 
samverkan mellan flera parter. Arbetet med målbildsprocessen har letts av en 
samordningsgrupp bestående av tjänstepersoner från länets kommuner och 
Region Värmland. Processen har också stöttats av en politisk referensgrupp 
med tre politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och två 
politiker från respektive kommun. Det gemensamma målet om en god och 
jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter i samverkansarbetet. 
Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom 
förslag till målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om 
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.  
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en 
framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur 
kommuner och regionen arbetar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Gemensam målbild ”Framtiden Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god 
och nära vård, hälsa och omsorg 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Region Värmland (region@regionvarmland.se, ange dnr: RS/220362) 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 96     Dnr GKS/2022:376 

 
Vårdnadsöverflytt 
 
Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 


