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2022-03-01 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket kl. 13:00- 15:25, ajournering kl. 14:03-14:15 
samt efter föredragning kl. 14:45-15:05. 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Rafi Mirza och Judith Kisch  

Tid och plats för justering Den 7 mars 2022, kl. 13:00, Kommunhuset  

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

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

Justerare  ....................................................................................  
 Rafi Mirza  Judith Kisch 

 
Justerade paragrafer § 28 - § 45 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-03-08 till och 
med 2022-03-30.
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Närvarolista 

 

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

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) 
Per Fransson (M) 
Bo Johansson (C), lämnar kl. 14:30 
Ulf Björk (-) 
 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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Ärendelista 

§ 28      Dnr GKS/2022:20 4 
Förvaltningsledningen informerar, 2022 4 
§ 29      Dnr GKS/2022:89 5 
Information till KS 5 
§ 30      Dnr GKS/2022:21 6 
Information från Värmlandsrådet samt au, 2022 6 
§ 31      Dnr GKS/2022:22 7 
Ekonomisk redovisning IFO 7 
§ 32      Dnr GKS/2022:88 8 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 1 mars 8 
§ 33      Dnr GKS/2022:120 9 
Rapportering av ej verkställda beslut period 1, 2022 9 
§ 34      Dnr GKS/2022:133 11 
Grävanvisningar och avgifter i Grums kommun 11 
§ 35      Dnr GKS/2021:965 12 
Grums Tennisklubb ansöker om delfinansiering till Padelbana i Grums 12 
§ 36      Dnr GKS/2022:112 14 
Tilläggsanslag till ny tjänst till daglig verksamhet - habiliteringsassistent 14 
§ 37      Dnr GKS/2022:121 15 
Revidering av rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) enligt 
kommunstyrelsens reglemente t.o.m 2022-12-31 15 
§ 38      Dnr GKS/2022:131 16 
Satsningar  i löneöversyn 2022 16 
§ 39      Dnr GKS/2022:106 17 
Gallring av digitala handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
för Grums kommun med migrering till Lex. 17 
§ 40      Dnr GKS/2021:968 18 
Remiss Region Värmland - Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 
2022-2033 18 
§ 41      Dnr GKS/2021:927 19 
Remiss Trafikverket - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 19 
§ 42      Dnr GKS/2022:76 21 
Nomineringar till styrelsen för Svenskt Vatten (stämman 2022) 21 
§ 43      Dnr GKS/2022:184 22 
Nordea Master kundavtal 22 
§ 44      Dnr GKS/2022:196 23 
Rekrytering av ny kommundirektör 23 
§ 45      Dnr 24 
Nominering till SmåKoms föreningsstämma 2022 24 
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§ 28     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2022  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Annika Lomarker: SKR har på sin hemsida publicerat ett uttalande till stöd 
för Ukrainas kommuner som Sveriges kommuner kommer att uppmuntras att 
ställa sig bakom. 

Med anledning av kriget i Ukraina inventerar nu länsstyrelsen kommunernas 
beredskap för att ta emot eventuella flyktingar.   

Ansökan till Kammarkollegiet är snart klar. Ansökan ska vara 
Kammarkollegiet tillhanda senast den 31 mars. Ärendet kommer att 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars.  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(24) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 29     Dnr GKS/2022:89 

 
Information till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Energi- och klimatrådgivare Daniel Hult informerar om Energi- och 
klimatrådgivningens arbete. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 30     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt ordföranderådet 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker informerar från sammanträde med 
Värmlandsrådets ordföranderåd (tidigare arbetsutskott) den 11 februari. 
Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region Värmlands 
webbplats. 

Kommunchef Annika Lomarker och Ulrika Jacobs (M) informerar från 
Karlstadsregionrådet 23-24 februari.  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 31     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 2022-02-18 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Controller Erika Söderlund 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
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§ 32     Dnr GKS/2022:88 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande 
 
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/2022:88 

Beslutet skickas till 
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§ 33     Dnr GKS/2022:120 

 
Rapportering av ej verkställda beslut period 1, 2022  
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson får i uppdrag att inventera behov och 
kostnad för en ytterligare eventuell korttidsvistelseverksamhet. 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. 

Gällande rapporteringsperiod 4 rapporteras in enligt följande:  

1. Beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS 210215. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist.  

2. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210118. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. Familjen vill helst ha 
helgfamilj och ska kolla inom nätverket. 

3. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210331. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist 

4. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 210310. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

5. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 210430. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

6. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 201229. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

7. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210303. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

8. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 200211. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

9. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210901. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

10. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL 210906. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  
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11. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210126. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Kunden har tackat nej till erbjuden 
plats. Ärendet avslutat. 

12. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210301. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

13. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210318. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

14. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210222. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Personen är på Linden. 

15. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

16. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

17. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

18. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

19. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210611. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Har tackat nej till erbjuden plats 
men vill stå kvar i kö. 

20. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210614. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Tackat nej till erbjuden plats. 

21. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210614. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

22. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210616. Avliden. 
Beslutet avslutas utan verkställan. 

23. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210618. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-14 
Kommunstyrelsen 2022-03-01 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Socialchef Lotta Österlund Jansson  
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§ 34     Dnr GKS/2022:133 

 
Grävanvisningar och avgifter i Grums kommun  
 
Beslut 
Grävanvisningar med tillhörande avgifter antas och gäller från 1 april 2022. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att kommunens grävanvisningar och 
tillhörande avgifter behöver revideras. Anledningen är främst att område gata 
avser att införa en digital tjänst för att underlätta för de som ansöker om 
grävtillstånd men också för att få en bättre kontroll på de grävningar och 
återställningar som görs i kommunal mark. 

Grävanvisningarna har gjorts mer tydliga och avgifterna har kompletterats 
med en handläggningsavgift för den administrativa hanteringen. 
Handläggningsavgiften täcker kostnaden för den digitala tjänsten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-16 
Grävanvisningar med avgifter 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja  
Administratör Erika Andersson Lööf  
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§ 35     Dnr GKS/2021:965 

 
Grums tennisklubb - ansökan om delfinansiering till 
padelbana 
 
Beslut 
Grums tennisklubb beviljas 80 000 kronor i verksamhetsutvecklingsbidrag. 

Beslutet finansieras ur årets resultat. 

Reservationer 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C) 

Sammanfattning 
Grums tennisklubb ansöker om bidrag på 120 000 kronor för 
medfinansiering till byggnation av padelbana för utomhusbruk.  
Områdeschef Martin Karlsson meddelar han ser positivt på att 
idrottsanläggningar byggs både av näringsliv och ideella organisationer i 
Grums kommun, men att summan 120 000 kronor inte ryms inte inom 
beslutad budget.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Erivan Waysi (S): Grums tennisklubb beviljas 80 000 kronor i 
verksamhetsutvecklingsbidrag ur årets resultat. 

Ulrika Jacobs (M): Grums tennisklubb beviljas 120 000 kronor i 
verksamhetsutvecklingsbidrag ur årets resultat. Birgit Sturesson (C) ställer 
sig bakom Jacobs (M) förslag. 

Solveg Svendsen (SD): Ansökan avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden beslutar att Waysis förslag är huvudförslag.  

Ordföranden ställer Jacobs förslag mot Svendsens förslag och finner att 
Jacobs förslag är motförslag. 

Ordföranden ställer Waisys förslag mot Jacobs förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Waisys förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

10 JA-röster avges för Waisys förslag: Tomas Nilsson (S), Ulrika Nilsson 
(S), Anders Leander (S), Erivan Waysi (S), Marianne Lidbäck (S), Rafi 
Mirza (S), Lars Fridén (S), Jan-Olof Karlsson (SD), Solveg Svendsen (SD), 
Malin Hagström (S). 
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3 NEJ-röster för Jacobs (M), Kischs (M) och Sturessons (C) förslag: Judith 
Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Skrivelse från Grums tennisklubb 
Projektidé Padelbana 
Budgetkalkyl Padelbana 
Ansökan om stöd från Allmänna Arvsfonden 
Planeringsutskottet 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson för exp. till Grums tennisklubb 
Controller Anna Bratt  
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§ 36     Dnr GKS/2022:112 

 
Tilläggsanslag till ny tjänst till daglig verksamhet - 
habiliteringsassistent  
 
Beslut 
Tjänsten som habiliteringsassistent finansieras inom befintlig ram. 

Sammanfattning 
Från den 1 september 2021 har verksamheten daglig verksamhet ett nytt 
tvingande LSS-beslut på en kund som har omfattande behov där kunden 
behöver ha en anställd personal med sig hela tiden. För att verksamheten ska 
kunna verkställa beslutet så behövs det således en tjänst avsatt till en kund.  

Områdeschef Stefan Eriksson föreslår i skrivelse att verksamhet daglig 
verksamhet beviljas 350 000 kr ut kommunens resultat för år 2022 för att 
finansiera en tjänst som habiliteringsassistent. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Planeringsutskottet 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson 
Controller Erika Söderlund 
Områdeschef Stefan Eriksson 
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§ 37     Dnr GKS/2022:121 

 
Revidering av rätt att underteckna handlingar 
(firmatecknare) enligt kommunstyrelsens reglemente 
t.o.m 2022-12-31  
 
Beslut 
Följande personer har rätt att underteckna handlingar i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente. 

Malin Hagström (S), kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande, eller vid förfall 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
 
Kommunchef Annika Lomarker utses att kontrasignera, eller vid förfall 
administrativ chef Lina Bryske Morin, eller vid förfall 
ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 

Sammanfattning 
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda 
kommunen genom reglementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. 
  
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal och andra juridiska 
handlingar som inte regleras via delegationsordningen, undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot som 
styrelsen utser. Handlingarna ska i dessa fall kontrasigneras av utsedd 
tjänsteperson.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Planeringsutskottet 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Registrator 
Utsedda 
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§ 38     Dnr GKS/2022:131 

 
Satsningar  i löneöversyn 2022  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
HR-konsult Sara Petterson meddelar i skrivelse att en central pott om 1 
miljon kronor avsattes i budget 2022 för särskilda satsningar i samband med 
löneöversyn. 

Beslut om fördelning av potten har fattats gemensamt av kommunchef 
Annika Lomarker, HR-chef Sven Andersson, ekonomichef Charlotta 
Hedberg Johansson, sektorchefer Lotta Österlund Jansson, Thomas Nilsson 
och Jonas Gunnberg samt HR-konsult Sara Pettersson. Till grund för beslutet 
ligger lönekartläggning avseende 2021 års nivå, med hänsyn tagen till såväl 
jämställdhetsaspekten som den interna lönestrukturen, lönestatistik i form av 
den så kallade Värmlandsjämförelsen samt utifrån diskussioner om 
kompetensförsörjning och aktuellt rekryteringsläge.  

I grupperna finns ca 20 socialsekreterare, 60 personliga assistenter och 50 
förskollärare. De särskilda satsningarna fördelas individuellt. 

Fördelningen av potten görs enligt följande: 

Yrkesgrupp  kr/mån exkl PO  tot 2022 inkl PO 

Personliga assistenter   19 700 kr  248 000 kr 

Socialsekreterare   16 000 kr  202 000 kr 

Förskollärare   44 300 kr  559 000 kr 

 + extra från barn och utbildnings ordinarie ram  7 700 kr  97 000 kr 

    1 106 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Planeringsutskottet 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Annika Lomarker 
HR-chef Sven Andersson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Sektorchefer 
HR-konsult Sara Pettersson 
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§ 39     Dnr GKS/2022:106 

 
Gallring av digitala handlingar i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron för Grums kommun 
med migrering till Lex.  
 
Beslut 
Gallringsframställan av digitala handlingar ur Ciceron godkännes och gäller 
retroaktivt från och med 2020-01-01. 

Sammanfattning 
Grums kommun använde, mellan 2016 och 2020, Ciceron som dokument- 
och ärendehanteringssystem.  

Då ett system avvecklas behövs ett gallringsbeslut för den digitala 
informationen i systemet då den inte längre kan läsas i dess ursprungliga 
form. Som gallring räknas att man eventuellt förlorat möjliga 
informationssammanställningar, samt förlusten att fastställa informationens 
äkthet.  

Då det nya dokument- och ärendehanteringssystem Lex togs i bruk under 
2020 förslås arkivmyndighetens gallringsbeslut att gälla retroaktivt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-28 
Dokumenthanteringsplan för sekretariatet 2015-02-02 
Planeringsutskottet 2022-02-15  

Beslutet skickas till 
Registrator 
Arkivarie 
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§ 40     Dnr GKS/2021:968 

 
Remiss Region Värmland - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Värmland 2022-2033  
 
Beslut 
Förutom det som Grums kommun angav i tidigare samrådsyttrande, anser 
kommunen att planer på gång- och cykelvägar (GC-vägar) borde få ett större 
utrymme i länstransportplanen, samt att det är angeläget att den regionala 
cykelplanen revideras. 

Sammanfattning 
Region Värmland har översänt remiss – Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Värmland 2022-2033 för yttrande. Region Värmland 
är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag till 
länstransportplan.  

Kommunstyrelsen yttrande sig den 31 mars 2021, § 59, då planen var 
översänd för samråd. Bland annat ansåg Grums kommun att en större andel 
av pengarna ska avsättas till vägåtgärder för att färdigställa befintliga 
vägobjekt. E18 och E45 rangordnades högst sedan vänersjöfart samt 
flygförbindelse på tredje plats.  
Eftersom cykel lyfts fram som ett prioriterat område anser Grums kommun 
att planer på gång- och cykelvägar (GC-vägar) borde få ett större utrymme i 
länstransportplanen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-16 
Region Värmland 2021-12-07 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 

Beslutet skickas till 
region@regionvarmland.se 
mattias.landin@regionvarmland.se 
marcus.smedman@regionvarmland.se  
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§ 41     Dnr GKS/2021:927 

 
Remiss Trafikverket - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands yttrande över nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Grums kommun ställer sig bakom Vänersamarbetets yttrande i den delen 
som berör slussarna mellan Vänern och Göta älv. 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 och lämnat möjlighet för yttrande. Planen 
omfattar: 

 Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

 Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

 Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

 Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

 Pengar till forskning och innovation 

Region Värmland har i sitt yttrande lyft fram fem prioriteringar som utgår 
från länets mest nödvändiga behov: 

 Fokus på drift och underhåll och att vårda befintlig infrastruktur 

 Dubbelspår på Värmlandsbanan mellan Kil, Karlstad och 
Kristinehamn i stråket Oslo-Stockholm för att minska 
kapacitetsbristen på Sveriges mest belastade enkelspår 

 E18 Valnäs-Töcksfors, mötesseparering för ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet i stråket Oslo-Stockholm 

 Slussar mellan Vänern och Göta älv för fortsatt och utvecklad sjöfart 

 E45 och Norge/Vänerbanan för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet 
i stråket Värmland-Västra Götaland 

Vänersamarbetet, som består av tretton vänerkommuner och två regioner, 
lyfter särskilt fram vikten av slussar mellan Vänern och Göta älv som är av 
mycket stor vikt både för nuvarande och kommande sjöfart. 
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Handläggare Christina Olsson föreslår att Grums kommun ska ställa sig 
bakom yttrandena dels från Region Värmland, dels Vänersamarbetets 
yttrande över slussar mellan Vänern och Göta älv. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-16 
Trafikverket 2021-11-30 
Region Värmland 2022-01-07 
Vänersamarbetet 2022-01-11 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 

Beslutet skickas till 
i.remissvar@regeringskansliet.se  
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  
marcus.smedman@regionvarmland.se  
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§ 42     Dnr GKS/2022:76 

 
Nomineringar till styrelsen för Svenskt Vatten 
(stämman 2022)  
 
Beslut 
Grums kommun avstår att nominera ledamöter till styrelsen för Svenskt 
Vatten. 

Sammanfattning 
Svenskt Vatten har gett Grums kommun möjlighet att nominera ledamöter 
till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten. Grums kommun är inte 
representerad i styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Följebrev 2022-01-19 
Nuvarande styrelse 
Nomineringsblankett 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-16 

Beslutet skickas till 
Svenskt Vatten - pia.svardinger@svensktvatten.se 
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§ 43     Dnr GKS/2022:184 

 
Nordea Master kundavtal  
 
Förslag till beslut 
Grums kommun ingår Nordea Master kundavtal för derivattransaktioner samt 
ingår derivattransaktioner tillhörande avtalet. 

Sammanfattning 
Kommunen har en beslutad finanspolicy som är till för 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. 
 

Som en del i skuldförvaltningen används derivat som ett alternativ till fasta 
räntor. Derivat är ett samlingsnamn för flera olika sorters värdepapper där 
kommunen idag använder det som kallas swappar. Swappar innebär i korthet 
att man på ett rörligt lån ändå kan få en fast ränta. Idag finns avtal att ha 
möjlighet ingå derivattransaktioner med Swedbank men för att kunna 
konkurrensutsätta dem behöver kommunen upprätta avtal även med Nordea 
för att kunna ingå derivattransaktioner även med dem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 44     Dnr GKS/2022:196 

 
Rekrytering av ny kommundirektör 
 
Beslut 
Erica Andrén tillträder tjänsten som kommundirektör i Grums kommun den 1 
augusti 2022. 

Erica hälsas varmt välkommen till Grums kommun. 

Sammanfattning 
I höstas påbörjades processen att rekrytera en kommundirektör efter Annika 
Lomarker som går i pension till sommaren. Kommunstyrelsen har att besluta 
om hennes efterträdare.  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 45     Dnr  

 
Nominering till SmåKoms föreningsstämma 2022  
 
Beslut 
Birgit Sturesson (C) nomineras till revisorssuppleant samt representant till 
valberedningen för SmåKom. 

Sammanfattning 

Grums kommun är medlem i SmåKom, små kommuner i samverkan. Grums 
kommun ska inför SmåKoms årsstämma den 27 april 2022 inkomma med 
nomineringar till SmåKoms valberedning. Sista dag att inkomma med 
nomineringar är den 18 mars. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
SmåKom 
Birgit Sturesson 
Registrator 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


