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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) Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande Per 
Fransson (M) tjänstgör 
Ulrika Jacobs (M) 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) 

Ersättare  Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) 
Alex Jacobs (M) 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Sofia Sätter, Friskvården Värmland 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Utredare Lina Bryske Morin 
Områdeschef Maria Oja 
Näringslivschef Maria Röhr 
Rektor Susanne Marklund 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Victor 
Lundberg 
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Ärendelista 

§ 284      Dnr GKS/2021:65 5 
Förvaltningsledningen informerar, 2021 5 
§ 285      Dnr GKS/2021:67 6 
Information från Värmlandsrådet samt au 2021 6 
§ 286      Dnr GKS/2021:874, 7 
Information till ks 14 december 7 
§ 287      Dnr GKS/2021:875 8 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 14 december 8 
§ 288      Dnr GKS/2021:307 9 
Ekonomisk redovisning IFO 9 
§ 289      Dnr GKS/2021:899 10 
Lönekartläggning och analys av 2021 års löner samt handlingsplan för jämställda 
löner 10 
§ 290      Dnr GKS/2021:898 11 
Ansökan om särskilt driftbidrag som överskrider budget 11 
§ 291      Dnr GKS/2021:897 12 
Uppdaterade riktlinjer samt bidragsnivåer för kommunalt bidrag till enskilda vägar 
2022 12 
§ 292      Dnr GKS/2021:909 13 
Priser och ersättningar år 2022 inom grundskola, skolbarnomsorg och förskola 13 
§ 293      Dnr GKS/2021:910 14 
Priser och ersättningar år 2022 för Borgviks friskola 14 
§ 294      Dnr GKS/2021:911 15 
Priser och ersättningar år 2022 för Värmskogs friskola 15 
§ 295      Dnr GKS/2021:912 16 
Priser och ersättningar år 2022 för Engelska skolan 16 
§ 296      Dnr GKS/2021:913 17 
Priser och ersättningar år 2022 för Kronobergs skola AB 17 
§ 297      Dnr GKS/2021:914 18 
Priser och ersättningar år 2022  för Thoréngruppen 18 
§ 298      Dnr GKS/2021:915 19 
Priser och ersättningar år 2022  för familjekooperativet Nallen, Värmskog 19 
§ 299      Dnr GKS/2021:916 20 
Priser och ersättningar år 2022 för familjekooperativet Skruven, Skruvstad 20 
§ 300      Dnr GKS/2021:917 21 
Priser och ersättningar år 2022  för fristående förskolan Kulpedagogik 21 
§ 301      Dnr GKS/2021:918 22 
Priser och ersättningar år 2022 för personalkooperativet Slussens förskola, Karlstad
 22 
§ 302      Dnr GKS/2021:919 23 
Priser och ersättningar år 2022 för Amadeus förskola Täby AB 23 
§ 303      Dnr GKS/2021:895 24 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Grums kommun 24 
§ 304      Dnr GKS/2021:890 25 
Utredningsuppdrag för kommande båtbusstrafik på Vänern 25 
§ 305      Dnr GKS/2021:896 26 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 26 
§ 306      Dnr GKS/2021:734 28 
Regionalt miljöåtgärdsprogram 28 
§ 307      Dnr GKS/2020:396 30 
Reviderad riktlinje kring samverkan mellan skola och socialtjänst 30 
§ 308      Dnr GKS/2021:864 31 
Reglemente för näringslivsrådet 31 
§ 309      Dnr GKS/2021:889 32 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 32 
§ 310      Dnr GKS/2021:860 33 
Bidrag till inköp av häst, Grums ridklubb 33 
§ 311      Dnr GKS/2021:120 35 
Rapportering ej verkställda beslut, period 4, 2021 35 
§ 312      Dnr GKS/2021:980 37 
Politiskt initiativ - Landsbygdsutvecklingsbidrag 2021 37 
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§ 284     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson och sektorchef Thomas Nilsson: 
Ledningsgruppen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kommunikatör 
och kommunalråd har återupptagit veckomötena i anledning av den ökade 
smittspridningen av Covid-19. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 285     Dnr GKS/2021:67 

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

Sammanfattning 
Kommunalrådet Malin Hagström (S) informerar från sammanträde med 
Värmlandsrådet. Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region 
Värmlands webbplats 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 286     Dnr GKS/2021:874,  

 
Information till ks 14 december  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Sofia Sätter, Friskvården Värmland, informerar om Friskvårdens arbete. 
Områdeschef Pernilla Pettersson och rektor Susanne Marklund informerar 
om revideringen av samverkansdokumentet. 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:874 

Beslutet skickas till 
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§ 287     Dnr GKS/2021:875 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
14 december  
 
Beslut 
Anmälan av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen kan beslutanderätten i vissa ärenden delegeras till 
annan. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till 
kommunstyrelsen vid kommande sammanträde. Vid kommunstyrelsens 
sammanträde redovisas besluten genom att en förteckning över besluten 
finns tillgänglig. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:875 

Beslutet skickas till 
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§ 288     Dnr GKS/2021:307 

 
Ekonomisk redovisning IFO  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

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

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

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Controller Erika Söderlund 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(37) 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 289     Dnr GKS/2021:899 

 
Lönekartläggning och analys av 2021 års löner samt 
handlingsplan för jämställda löner  
 
Beslut 
Redovisning av lönekartläggning och analys av 2021 års löner godkänns. 
Handlingsplan för jämställda löner antas.  

Sammanfattning 
Diskrimineringslagen (2008:567) och de centrala kollektivavtalen föreskriver 
att arbetsgivaren i samarbete med arbetstagarorganisationerna ska bedriva ett 
aktivt jämställdhetsarbete. Arbetet innebär bland annat att genomföra en 
lönekartläggning med tillhörande analys samt utarbeta en handlingsplan för 
jämställda löner. HR-konsult Therese Sjöberg har genomfört en kartläggning 
av 2021 års löner för Grums kommuns tillsvidareanställda medarbetare. 
Kartläggningen har samverkats med fackliga organisationer. 

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det finns vissa skillnader mellan 
lika och likvärdiga arbeten. Vissa skillnader är sakliga och kan förklaras 
medan andra är osakliga och behöver åtgärdas. 

Baserat på lönekartläggningen har en handlingsplan utarbetats.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Lönekartläggning och analys av 2021 års löner samt handlingsplan för 
jämställda löner. 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
HR-konsult Therese Sjöberg 
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§ 290     Dnr GKS/2021:898 

 
Ansökan om särskilt driftbidrag som överskrider 
budget  
 
Beslut 
Ansökan om särskilt driftbidrag på 60 000 kr avslås. 

Sammanfattning 
Särskilt driftbidrag kan beviljas med upp till 20% av sökt belopp, detta styrs 
via kommunens riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar. Budgeten 
för särskilda driftbidrag år 2021 är 220 000 kr. När ansökningar överskrider 
budget behöver beslut om avslag eller tillskott till budgeten tas. Inkomna 
ansökningar prioriteras efter datum och ska hanteras efter ankomstdatum 
nedan.  

Väg 26742 Skruvstad-Torpstöd har tidigare under året beviljats driftbidrag 
om 471 500 kr. Områdeschef Maria Oja meddelar att väghållaren ansöker om 
ytterligare bidrag på 60 000 kr på grund av fördyring av projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Controller Anna Bratt 
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§ 291     Dnr GKS/2021:897 

 
Uppdaterade riktlinjer samt bidragsnivåer för 
kommunalt bidrag till enskilda vägar 2022  
 
Beslut 
Förslag till uppdaterade riktlinjer antas med tillägget: 

Om väghållaren beviljas särskilt driftbidrag från Trafikverket som är lägre än 
100 % av den totala kostnaden kan kommunen efter ansökan bevilja ett 
särskilt driftbidrag på upp till 90 % av den totala kostnaden men maximalt 
50 000 konor. Beviljat belopp justeras om slutkostnaden för projektet blir 
lägre än vad som angetts i ansökan. Maximalt bidrag garanteras inte utan 
avgörs av budgetanslaget för ändamålet.   

Om det vid årets slut finns pengar kvar för särskilda driftbidrag fördelas 
dessa ut procentuellt baserat på ansökt belopp till de väghållare som beviljats 
bidrag under året. 

Bidraget gäller det år åtgärden slutförs. Det går inte att ansöka om bidrag i 
efterhand eller på förhand. Väghållaren ska meddela kommunen om 
tidplanen för åtgärden ändras. 

Om ansökningarna överskrider budget ska varje ansökan prövas av 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Inför 2021 togs riktlinjer fram av område gata för hantering av kommunala 
bidrag till enskilda vägar. Områdeschef Maria Oja föreslår att riktlinjerna 
revideras för att ge en mer rättvis fördelning av de tillgängliga 
bidragspengarna och därigenom ge möjlighet för fler väghållare att beviljas 
bidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Förlag till uppdaterade riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda vägar 
2021-11-17 
Planeringsutskottet 2021-11-30 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Controller Anna Bratt 
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§ 292     Dnr GKS/2021:909 

 
Priser och ersättningar år 2022 inom grundskola, 
skolbarnomsorg och förskola  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Kommun år Kommun månad Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 80 028 6 669 84 840  7 070 

Åk 4-6 80 316 6 693 85 128 7 094 

Åk 7-9 100 536 8 378 106 572 8 881 

Skolbarnomsorg 27 132 2 261 28 764 2 397 

Förskola 116 100 9 675 123 072 10 256 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 293     Dnr GKS/2021:910 

 
Priser och ersättningar år 2022 för Borgviks friskola  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 84 840 7 070 

Åk 4-6 85 128 7 094 

Skolbarnomsorg 28 764 2 397 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 294     Dnr GKS/2021:911 

 
Priser och ersättningar år 2022 för Värmskogs friskola  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 84 840 7 070 

Åk 4-6 85 128 7 094 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 295     Dnr GKS/2021:912 

 
Priser och ersättningar år 2022 för Engelska skolan  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 84 840 7 070 

Åk 4-6 85 128 7 094 

Skolbarnomsorg 28 764 2 397 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 296     Dnr GKS/2021:913 

 
Priser och ersättningar år 2022 för Kronobergs skola 
AB  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 84 840 7 070 

Åk 4-6 85 128 7 094 

Skolbarnomsorg 28 764 2 397 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 297     Dnr GKS/2021:914 

 
Priser och ersättningar år 2022  för Thoréngruppen  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 84 840 7 070 

Åk 4-6 85 128 7 094 

Skolbarnomsorg 28 764 2 397 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 298     Dnr GKS/2021:915 

 
Priser och ersättningar år 2022  för familjekooperativet 
Nallen, Värmskog  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

Förskola 123 072 10 256 

Skolbarnomsorg 28 764 2 397 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 299     Dnr GKS/2021:916 

 
Priser och ersättningar år 2022 för familjekooperativet 
Skruven, Skruvstad  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

Förskola 123 072 10 256 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 300     Dnr GKS/2021:917 

 
Priser och ersättningar år 2022  för fristående förskolan 
Kulpedagogik  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

Förskola 123 072 10 256 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 301     Dnr GKS/2021:918 

 
Priser och ersättningar år 2022 för 
personalkooperativet Slussens förskola, Karlstad  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

Förskola 123 072 10 256 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 302     Dnr GKS/2021:919 

 
Priser och ersättningar år 2022 för Amadeus förskola 
Täby AB  
 
Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för sektor barn och utbildning antas priser och 
ersättningar för 2022 enligt tabell nedan. 

 Friskola år Friskola månad 

Förskola 123 072 10 256 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2022. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2022. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och ersättningar 
omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Grums 
kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Planeringsutskottet 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson för expediering 
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§ 303     Dnr GKS/2021:895 

 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Grums kommun  
 
Beslut 
Förslag till kontrollplan för den offentliga livsmedels- och 
dricksvattenkontrollen antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Victor Lundberg och Rebecka Rust har 
utarbetat förslag till kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen i 
Grums kommun. Arbetet är föranlett av länsstyrelsens livsmedelsrevision där 
bland annat en rekommendation är att upprätta och årligen fastställa en 
kontrollplan inom ramen för livsmedels- och dricksvattenkontroll.  

Kontrollplanen omfattar krav i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig 
kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Kontrollplan Grums kommun 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Victor Lundberg för vidare handläggning 
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§ 304     Dnr GKS/2021:890 

 
Utredningsuppdrag för kommande båtbusstrafik på 
Vänern  
 
Beslut 
I utredningsarbetet, inför kommande upphandling och båtbusstrafik på 
Vänern, deltar administrativa funktionen i Grums kommun tillsammans med 
Karlstads, Hammarö och Kristinehamns kommuner. 

Vidare får Region Värmlands kollektivtrafikmyndighet i uppdrag att under 
2022 utarbeta underlag inför kommande avtalsperiod för båtbusstrafiken på 
Vänern med start 2024. 

Sammanfattning 
Region Värmlands kollektivtrafikmyndighet driver och har upphandlat 
båtbusstrafik på uppdrag av Karlstads, Kristinehamns, Grums och Hammarö 
kommuner. Båtbusstrafiken är ett gemensamt projekt mellan kommunerna 
och regionen. Båtbussen knyter ihop norra vänerskärgården från 
Kristinehamn i öster till Borgvik i väster med turer såväl inom som mellan 
kommunerna. Avtalet medger också tillköp av egna turer för kommunerna. 
Arrangemanget bidrar också till att tillgängliggöra Vänern och skärgården 
för boende och besökare. Det är en uppskattad verksamhet som skapar 
möjligheter även för de som inte har tillgång till egen båt. På nationell nivå -
och i viss mån internationell nivå- är Båtbussen ett känt begrepp genom sitt 
unika upplägg. 
Administrativ chef Christina Olsson meddelar att nuvarande trafikavtal gäller 
från den 21 juni 2018 till och med den 30 augusti 2023 och gäller 
båtbussturer på Vänern. Karlstad Sjötrafik AB har uppdraget att bedriva 
trafiken. Efter att gällande trafikavtal löpt ut måste trafiken upphandlas på 
nytt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Karlstads kommun 
Hammarö kommun 
Kristinehamns kommun 
Region Värmland kollektivtrafikmyndigheten 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 305     Dnr GKS/2021:896 

 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus  
 
Beslutet gäller ”personuppgift" 

Beslut 
Negativt förhandsbesked meddelas med stöd av 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen (PBL) för lokalisering av enbostadshus om cirka 150 m2 
byggnadsarea på fastigheten ”personuppgift”. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 860 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Reservation 
Per Fransson (M), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl (SD), Solveg Svendsen 
(SD), Birgit Sturesson (C). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Birgit Sturesson (C), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl (SD): Positivt 
förhandsbesked lämnas. 
Tomas Nilsson (S): Negativt förhandsbesked lämnas. 

Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat lämna negativt förhandsbesked. 

Votering begärs och verkställs: 

JA-röst för negativt förhandsbesked. 
NEJ-röst för positivt förhandsbesked. 

Åtta JA-röster avges: Tomas Nilsson (S), Ulrika Nilsson (S), Anders Leander 
(S), Erivan Waysi (S), Marianne Lidbäck (S), Gun-Britt Arvholm (S), Lars 
Fridén (S), Malin Hagström (S). 

Fem NEJ-röster avges: Per Fransson (M), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl 
(SD), Solveg Svendsen (SD), Birgit Sturesson (C). 

Sammanfattning 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus om cirka 150 m2 i ett plan, 
dvs c:a 125 m2 boarea. 

Strandskydd vid Borgvikeälven gäller här om 100 meter enligt 7 kap. 13–14 
§§ miljöbalken (MB). Strandskyddet berör cirka hälften av föreslagen 
fastighet. Dispens från strandskyddet har inte sökts, ej heller efter 
föreläggande. 
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Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom 
områdesbestämmelser för Borgvik (Ob 5 1994-03-18). 

Fastigheten ligger inom område som omfattas av hushållnings-
bestämmelserna i MB 3 och 4 kap. Borgvik är ett riksintresse för 
kulturmiljövård enligt MB 3 kap 6 §. 

Länsstyrelsen har yttrat sig och anser att förhandsbeskedet ska nekas på 
grund av risk för påtaglig skada på riksintresset. Därutöver är 
fornlämningsbilden på platsen sådan att tillstånd enligt kulturmiljölagen 
(KML) inte bedöms kunna medges för åtgärden. 

 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan med och karta, inkom 2021-09-20 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Situationskarta  
Länsstyrelsens yttrande 2021-10-21 (Ärendebeteckning 436-8250-2021) 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström, för expediering till Länsstyrelsen, sökande och 
berörda sakägare 
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§ 306     Dnr GKS/2021:734 

 
Regionalt miljöåtgärdsprogram  
 
Beslut 
Grums kommun deltar i det regionala åtgärdsarbete som Länsstyrelsen i 
Värmland arbetar med inom ramen för de nationella miljömålen. De två 
åtgärdsområden från det regionala åtgärdsprogrammet som Grums kommun 
kommer att fokusera på är: 

 Fysisk planering och förnybar energi 

 Giftfri vardag 

Sammanfattning 
Länsstyrelserna i Sverige utgör ett viktigt nav för arbete kring att nå de 
nationella miljömålen och få en mer positiv utveckling för miljön i Sverige. 

I Värmland arbetas det med 14 av de totalt 16 nationella miljömålen, de om 
hav och fjäll har av naturliga skäl utgått. Länsstyrelsen, kommunerna, 
regionen och andra aktörer i länet har sedan identifierat fem fokusområden 
som kräver ökat fokus i Värmlands arbete med miljömålen. Dessa fem 
fokusområden är; Minskad klimatpåverkan, Hållbar samhällsplanering, 
Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap, Hållbar vattenförvaltning 
och Hälsa och livsstil. 

Inför tidsperioden 2021–2025 har Länsstyrelsen i Värmland nu tagit fram sju 
åtgärdsområden, utifrån de fem övergripande fokusområdena. Dessa sju 
åtgärdsområdena är: 

• Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon  

• Fysisk planering för förnybar energi  

• Integrering av grönska och ekosystemstjänster i samhällsplaneringen  

• Ökad dialog kring målbilder i skogen  

• Pollinering  

• Kommunal vattenplanering  

• Giftfri vardag 

Miljösamordnare Victor Lundberg har skapat en arbetsgrupp bestående av 
chefer i Grums kommun. Arbetsgruppen föreslår två åtgärdsområden: 

 Fysisk planering och förnybar energi 

 Giftfri vardag 
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De två åtgärdsområdena kommer sedan att integreras i kommunens 
miljöarbete genom delmål i det miljöprogram som kommunen håller på att ta 
fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Länsstyrelsen 2021-09-20 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Näringslivschef Maria Röhr 
Miljösamordnare Victor Lundberg 
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§ 307     Dnr GKS/2020:396 

 
Reviderad riktlinje kring samverkan mellan skola och 
socialtjänst  
 
Beslut 
Revideringen av riktlinjerna antas. 

Sammanfattning 
En revidering av riktlinjerna för samverkan mellan skola och socialtjänst i 
Grums kommun har gjorts. Samverkan förtydligas och elevhälsodatabasen 
ELSA har lagts till.  

 

Beslutsunderlag 
Reviderad riktlinje 2021-11-01 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 308     Dnr GKS/2021:864 

 
Reglemente för näringslivsrådet  
 
Beslut 
Förslag till reglemente återremitteras för vidare utredning om den politiska 
representationen i rådet. 

Sammanfattning 
Syftet med näringslivsrådet är att vara ett organ för samråd och utbyte av 
ömsesidig information mellan rådets deltagare och kommunen för att 
förbättra företagsklimatet och öka dialogen. 

Näringslivschef Maria Röhr har utarbetat ett förslag till reglemente för att 
formalisera näringslivsrådets arbete. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för näringslivsrådet 
Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Planeringsutskottet 2021-11-30 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Näringslivschef Maria Röhr 
Näringslivsutvecklare Anna-Maria Jäger 
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§ 309     Dnr GKS/2021:889 

 
Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  
 
Förslag till beslut 
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 

Taxan gäller från och med nästkommande månadsskifte efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson meddelar i skrivelse att vid 
länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll framkom bland 
annat nödvändigheten att införa en taxa även för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål där bristande efterlevnad kan bekräftas. Detta har 
medtagits i det utarbetade taxeförslaget. 

Vidare påpekades att kommunstyrelsen och jävsnämnden behöver bli 
striktare i bedömningarna vid inspektioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Taxa 2021-11-12 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Författningssamlingen 
Miljö-och hälsoskyddsinspektörer för vidare handläggning  
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§ 310     Dnr GKS/2021:860 

 
Bidrag till inköp av häst, Grums ridklubb  
 
Beslut 
Grums ridklubb beviljas ett bidrag om 100 000 kronor för inköp av häst. 
Pengarna tas ur resultatet. 

Reservation 
Solveg Svendsen (SD), Louise Jarl (SD): ” Vi i SD reserverar oss mot 
beslutet att bidrag ska ges till inköp av häst. Vi anser inte att Ridskolan 
jämfört med annan övrig verksamhet ska ges detta bidrag.” 

Per Fransson (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Solveg Svendsen (SD): Ansökan avslås. 
Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C): Ansökan om 150 000 kronor 
beviljas. 
Ulrika Nilsson (S): 100 000 kronor beviljas för inköp av häst. 

Ordföranden ställer först proposition på om bidrag ska beviljas eller inte och 
finner att kommunstyrelsen beviljar bidrag till Grums ridklubb. 

Härefter ställer ordföranden proposition på det beviljade bidragets storlek 
och finner att kommunstyrelsen beviljat bidrag om 100 000 kronor för inköp 
av häst. 
 

Sammanfattning 
Grums ridklubb ansöker om bidrag på 150 000 kronor för inköp av ny 
ridskolehäst till sin verksamhet. Det saknas en till två hästar för att kunna 
bedriva en bra ridskoleverksamhet.  
Under pandemin har ridskolans elevantal minskat. Inkomster på 
kringaktiviteter har helt uteblivit. 
Ridskolan har även haft skador på sina hästar som har behövt lång 
konvalescens. Priserna har stigit på hästar det senaste året och ridskolan har 
inte kunnat köpa in nya hästar. 
Område Kultur och fritid ser positivt på ansökan om bidrag på 150 000 
kronor till ridklubben, men summan ryms inte inom befintlig budget för 
område kultur och fritid. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Ansökan från Grums ridklubb 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
Grums ridklubb 
Controller Anna Bratt 
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§ 311     Dnr GKS/2021:120 

 
Rapportering ej verkställda beslut, period 4, 2021  
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras. 

 

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. 
Studiebesök skulle ske på korttiden under sommaren men avbokades 
pga sjukdom. Samordnare har försökt få kontakt med vårdnadshavare 
efter det för att boka ny tid men ej fått tag i vårdnadshavare.  

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

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

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

6. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210126. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Kunden har tackat nej till erbjuden 
plats.  

7. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210318. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist.  

8. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210301. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

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

10. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210420. Beslutet är 
verkställt 211008, dock mer än tre månader efter beslutsdatum så 
därför inrapporterat.  
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11. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

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

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

14. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

15. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Personen är på Linden. 

16. 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. 

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

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

19. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210616. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

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

21. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210630. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-15 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-29 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 312     Dnr GKS/2021:980 

 
Politiskt initiativ - Landsbygdsutvecklingsbidrag 2021  
 
Beslut 
Utvecklingsbidrag om 600 000 kronor anslås för barn och unga i skolåldern 
på landsbygden. Pengarna tas ur resultatet. Bidraget är en engångssumma. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har tagit initiativ till att 
stötta barn och unga i skolåldern på landsbygden. Partierna föreslår att 
600 000 kronor anslås för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Politiskt initiativ 2021-12-14 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


