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§ 27     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: 

Den 27 april 2021, kl 08:45-15:00, deltar kommunstyrelsen och 
ledningsgruppen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utbildning om 
digitalisering. Separat inbjudan skickas ut till berörda. 

Den 31 mars, kl 09:00-12:00, genomförs en jämställdhetsutbildning för 
kommunstyrelsen och ledningsgruppen. Behövs ytterligare tid för 
utbildningen sker den i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 3 
maj 2021. 

Översyn av hemsjukvården pågår. 

Inom Individ- och familjeomsorgen pågår en utredning om ett 
kostnadseffektivt sätt att arbeta med missbrukare. Utredningen kommer 
under våren till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Vad gäller Covid-19 så finns för närvarande inga fall inom kommunens 
särskilda boenden, där samtliga har fått två vaccindoser. 

Under mars månad kommer de, som kommunen har ansvar för att vaccinera, 
att ha fått sina vaccindoser mot Covid-19. 

Under vecka 15 kommer Gruvöns bruk att ha stoppvecka och cirka 1 000 
personer kommer till Gruvön för att arbeta. 
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§ 28     Dnr GKS/2021:67 

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

Sammanfattning 
Malin Hagström (S) och Judith Kisch (M) sammanfattar information från 
Värmlandsrådet den 12 februari 2021. Bland annat diskuterades årshjul för 
rådet samt vattendirektivet och kommunernas ansvar. 
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§ 29     Dnr GKS/2021:69 

 
Information till ks  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Områdeschef Stefan Eriksson och projektledare Niclas Ström informerar om 
EFS-projektet Värmlands arbetskraft. 

Koordinator för Karlstadsregionen Ellika Andersson informerar om sitt 
arbete. 

Beslutsunderlag 
Förteckning dnr GKS/2021:69 
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§ 30     Dnr GKS/2021:68 

 
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/2021:68 
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§ 31     Dnr GKS/2021:125 

 
Diskussionspunkt - Regions Värmlands 
samrådsunderlag gällande revidering av 
länstransportplan för Värmland 2022-2033  
 
Beslut 
Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars.  

Partiernas erbjuds att lämna synpunkter på revideringen av 
länstransportplanen. Synpunkterna skickas till administrativa funktionen 
senast den 22 mars för att ingå i beslutsunderlaget. 

Sammanfattning 
Region Värmland har översänt samrådsunderlag gällande revidering av 
länstransportsplan för Värmland 2022-2033. I underlaget finns flera 
frågeställningar som ska besvaras. 

Region Värmland är regional planupprättare, vilket innebär att de tar fram en 
regional transportplan (ofta kallad länsplan eller länstransportplan) för 
Värmlands län. Revidering av nationell och regionala transportplaner sker 
normalt med 4- årsintervall och senaste planen fastställdes 2018. Den 27 juni 
2020 beslutade regeringen om att inleda revideringsprocessen genom att 
uppdra till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den kommande 
planrevideringen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse Region Värmland 
Följebrev 2021-02-05 
Samrådsunderlag- revidering av länstransportplan för Värmland 2022-
2033/37 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 32     Dnr GKS/2021:182 

 
Anmälan yrkesmässig hygienisk verksamhet, Big fish 
tatto  
 
Beslutet innehåller personuppgifter. 

Kontakta administrativa funktionen om du vill ta del av det justerade 
protokollet i original. 
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§ 33     Dnr GKS/2021:61 

 
Gallringsbeslut för digitala handlingar i procapita 
gällande skolverksamheten till och med 31 december 
2016  
 
Beslut 
Gallring av digitala handlingar enligt beskrivning i verksamhetssystemet 
Procapita för skolverksamheten i Grums kommun fram till 31 december 
2016 godkänns. 

Sammanfattning 
IT-strateg Göran Gustafsson ska tillsammans med personal på skolorna i 
Grums kommun gallra handlingar i Procapita för skolverksamheten inom 
Grums kommun fram till 31 december 2016.  

Procapita har gallringstid tre och fem år. Barn/elever födda dag 5, 15 och 25 
sparas till arkivfil för forskningens behov.  

Då skolverksamheten inte har någon antagen dokumenthanteringsplan för 
digitala handlingar behöver arkivmyndigheten ta ett separat beslut om 
gallring.  

Arkivarie Jessica Andersson föreslår att gallring av digitala handlingar i 
verksamhetssystemet Procapita för skolverksamheten i Grums kommun fram 
till 31 december 2016 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Bilaga 1 
Planeringsutskottet 2021-02-16 

Beslutet skickas till 

IT-strateg-skolan Göran Gustafsson 
Arkivarie Jessica Andersson 
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§ 34     Dnr GKS/2021:28 

 
Kontrollplaner 2021  
 
Beslut 
Förslag till kontrollplaner för år 2021 antas. 

Sammanfattning 
Utveckling och förvaltning och sektorerna Socialtjänst, Barn- och utbildning 
samt Samhällsbyggnad har utarbetat förslag till kontrollplaner gällande 
internkontrollen för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan Utveckling och förvaltning 
Kontrollplan Socialtjänst 
Kontrollplan Barn- och utbildning 
Kontrollplan Samhällsbyggnad 
Planeringsutskottet 2021-02-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 35     Dnr GKS/2021:101 

 
Revidering av riktlinjer för kommunikation  
 
Beslut 
Förslag till reviderade riktlinjer för kommunikation antas. 

Sammanfattning 
Grums kommuns nuvarande policy för information och kommunikation 
innehåller riktlinjer för kommunens information, informationsansvar, 
sponsring, kommunens varumärke, lagar och regler inom området med mera. 

Kommunikationsansvarig Anna Svedlund meddelar att förslaget till 
reviderade riktlinjer för kommunikation innebär att dessa nu blir ett 
kompletterade styrdokument till kommunikationspolicyn.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kommunikation  
Kommunikationspolicy KF 2005-11-24 § 74 reviderad 2014-09-18 § 102 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Planeringsutskottet 2021-02-16 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
Kommunchef Annika Lomarker 
Kommunikationsansvarig Anna Svedlund 
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§ 36     Dnr GKS/2021:141 

 
Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning  
 
Beslut 
Förslag till tillägg K 1.49 och K 1.50 i Delegeringsordningen för 
kommunstyrelsen i Grums kommun antas. 

Sammanfattning 
Från och med 1 april 2020 gäller nya regler om miljöbedömningar för 
detaljplan. Reglernas syfte är att skapa en bättre samordning mellan 
processreglerna om detaljplan i PBL, och miljöbedömningar i miljöbalken. 
Processen för miljöbedömning är i sig oförändrad, men de moment som ingår 
i en strategisk miljöbedömning framgår nu direkt av PBL. Bland annat görs 
följande ändringar: 

Inom ramen för plansamrådet ska kommunen undersöka om detaljplanen kan 
antas innebära en betydande miljöpåverkan. 

Om detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska ett 
avgränsningssamråd genomföras inom ramen för plansamrådet. 

Undersökningen ska avslutas genom att kommunen avgör frågan om 
betydande miljöpåverkan genom ett särskilt beslut. 

Stadsarkitekt Kjell Nyström föreslår att stadsarkitekten ska kunna ta dessa 
beslut enligt Plan- och bygglagen. Detta föreslås gälla både översiktsplan och 
detaljplaner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 

Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Utredare Lina Bryske Morin 
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§ 37     Dnr GKS/2021:121 

 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus  
 
Beslut 
Beslutet innehåller personuppgifter. 

 Kontakta administrativa funktionen om du vill ta del av det justerade 
protokollet i original. 
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§ 38     Dnr GKS/2021:139 

 
Ansökan om bygglov och rivningslov för nybyggnad 
och rivning av enbostadshus  
 
Beslut 
Beslutet innehåller personuppgifter. 

 Kontakta administrativa funktionen om du vill ta del av det justerade 
protokollet i original. 
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§ 39     Dnr GKS/2021:113 

 
Remiss - Förslag till verksamhetsplan Vänersamarbetet 
2022-2023  
 
Beslut 
Förslag till verksamhetsplan för Vänersamarbetet 2022-2023 godkänns. 

Sammanfattning 
Vänersamarbetet har översänt förslag till verksamhetsplan för åren 2022-
2023. Planen har en mindre omfattande budget och därmed en lägre 
ambitionsnivå. Dock föreslås en mindre höjning av finansieringen, 3 000-4 
000 kronor, då kommunerna betalat samma summa de senaste fyra åren. 

Vänersamarbetet består av de 13 kommunerna runt Vänern samt Region 
Värmland och Västragötalandsregionen. Vidare ska föreningen bidra till en 
hållbar utveckling i vänerkommunerna genom att vara en samordnare av 
vänerfrågor. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att förslag till verksamhetsplan 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan 2021-02-03 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Vänersamarbetet 
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§ 40     Dnr GKS/2020:921 

 
Regeringskansliets remiss - PM Befordringskravet i 
postförordningen  
 
Beslut 
Grums kommun avstår från att yttra sig. 

Sammanfattning 
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att se över 
postlagstiftningen. Utredaren ska bland annat analysera behovet av en 
ändring av postförordningens befordringskrav.  

Vidare beslutade regeringen om en förändring i postordningen, som trädde i 
kraft 2018, som innebar att befordringskravet för brev med normalporto för 
den samhällsomfattande posttjänsten ändrades från övernattbefordran till 
tvådagarsbefordran och att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in 
för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i 
landet breven har lämnats in. 

Remissen innehåller förslag på hur befordringskravet för postförsändelser 
bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god 
kvalitet i hela landet. Den föreslagna lydelsen blir att minst 85 procent av 
breven ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar och att minst 97 
procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun avstår från 
att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
Regeringskansliet 2020-11-30 
Tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet  
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§ 41     Dnr GKS/2021:76 

 
LOK-stöd till föreningar under pandemin  
 
Beslut 
Grums kommun betalar ut samma LOK-stöd till föreningar 2020 som 
kommunen betalade ut 2019. Beslutet gäller för verksamhetsår 2020 och 
utbetalningen sker 2021. 

Sammanfattning 
LOK-stöd, lokalt aktivitetsstöd, kan sökas av varje idrottsförening, ansluten 
till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och 
som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. Stödet baseras på 
antalet sammankomster, såsom träningar och tävlingar, men även antalet 
deltagande barn och ungdomar. 

Föreningar söker både till Riksidrottsförbundet och till kommunen. Grums 
kommuns anslag till LOK-stöd uppgår till 350 000 kronor och betalas ut två 
gånger per år. 

På grund av pandemin Covid-19 har föreningar inte haft samma möjligheter 
att genomföra träningar och matcher under 2020 och det kommer fortsätta 
under 2021. För att föreningarna inte ska drabbas ekonomiskt hårt av detta 
föreslår områdeschef Martin Karlsson att ändra utbetalningarna. 

Riksidrottsförbundet och flertalet av landets kommuner fortsätter, under 
2020 och 2021, att betala ut samma summa av LOK-stödet till föreningar 
som föregående år. I det här fallet 2019. Områdeschef Karlsson föreslår att 
Grums kommun ska betala ut samma LOK-stödssumma för verksamhetsåret 
2020 som kommunen gjorde 2019. Utbetalningar baseras på 2019 års 
sammankomster och deltagare med viss korrigering. Utbetalning sker 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-10 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 

Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 42     Dnr GKS/2020:857 

 
Årets kultur-, idrotts- och ungdomsledarstipendiater 
2020  
 
Beslut 
Idrottsstipendium tilldelas Ella Björlin för sina framgångar inom 
vattenskidsport. 

Ungdomsledarstipendium tilldelas Olof Göthlin för sina insatser inom 
ungdomskultur. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse stipendiater för idrottsprestation och 
ungdomsledarstipendium år 2020. Beslut om stipendium för 
kulturutmärkelse togs på kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 
2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av nomineringar 
Kommunstyrelsen 2021-01-26 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson för vidare hantering 
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§ 43     Dnr GKS/2021:66 

 
Förfrågan om köp av mark, del av Orrby 1:1 (Jonsson 
bil & Kaross)  
 
Beslut 
Beslutet gäller: Rune Jonsson Bil o Kaross AB på fastigheten Karlberg 
2:245, Industrigatan 5. 

Del av kommunens fastighet Orrby 1:1 om totalt cirka 640 kvm tillförs 
berörd fastighet. Priset för marken är 10 kr/kvm. Sökande står för samtliga 
fastighetsregleringskostnader. 

Sammanfattning 
Planingenjör Hans Schönning framför i skrivelse att sökande gjort en 
förfrågan om att få köpa del av fastigheten Orrby 1:1 och tillföra sin 
fastighet. 

Den aktuella marken är obebyggd. I gällande detaljplan är området redovisat 
som industrimark. Sökande har idag nyttjanderätt till området. Avsikten är att 
använda ytan för parkering. Marken som överförs till sökandes fastighet 
uppskattas till cirka 640 kvm. Priset för marken är 10 kr/kvm. Sökanden står 
för kostnaden för fastighetsregleringen. 

En förutsättning till försäljningen är att resterande område beläget norr om 
den aktuella marken, cirka 1 000 kvm, kan sälja enligt förslag i ärende 
GKS/2021:119, i annat fall kommer denna markbit bli över och kan då inte 
nås av kommunen. Ansökan om köp av denna mark har inkommit till 
kommunen. De båda köpen kommer att handläggas samtidigt. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om markköp, skrivelse 2021-01-17 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Kartbilagor 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Planingenjör Hans Schönning 
Sökande 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 44     Dnr GKS/2021:119 

 
Förfrågan om köp av mark, del av Orrby 1:1 (Gruf AB)  
 
Beslut 
Beslutet gäller: Gruf AB gm Ingemar Byström på fastigheten Karlberg 
2:241. 

Del av kommunens fastighet Orrby 1:1 om totalt cirka 1 000 kvm tillförs 
berörd fastighet. Priset för marken är 10 kr/kvm. Sökande står för samtliga 
fastighetsregleringskostnader. 

Sammanfattning 
Planingenjör Hans Schönning framför i skrivelse att en förfrågan har 
inkommit om att få köpa del av fastigheten Orrby 1:1. 

Den aktuella marken är obebyggd. I gällande detaljplan är området redovisat 
som industrimark. Avsikten med köpet är att kunna möjliggöra en framtida 
expansion för företaget österut. 

Marken som överförs till berör fastighet uppskattas till cirka 1 000 kvm. 
Priset för marken är 10 kr/kvm. Sökanden står för kostnaden för 
fastighetsregleringen. 

En intressent finns till köp av den södra marken i samma område, cirka 640 
kvm. De båda köpen kommer att handläggas samtidigt (Dnr GKS/2021:66). 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om markköp, skrivelse 2021-02-04 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Kartbilagor 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 

Planingenjör Hans Schönning 
Sökande 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 45     Dnr GKS/2021:136 

 
Upplösning av Karlbergs intresseförening  
 
Beslut 
Områdeschef gata får i uppdrag att upplösa föreningen. 

Sammanfattning 
Karlbergs intresseförening bildades år 2003/2004 för att förvalta bommarna 
vid industriområdet. I början var föreningen aktiv med styrelse och 
årsstämma. De senaste 10 åren har föreningen inte varit aktiv och 
medlemmar och fastighetsägare inom området har bytts ut. Det finns inget 
intresse eller resurser att driva föreningen vidare.   

Bommarna är fortfarande i drift och kostnaderna för dessa har betalats av 
område gata och i slutet på året fakturerats fastighetsägare inom området 
med fördelning per fastighet.  

Eftersom det inte finns något intresse av att driva föreningen vidare föreslår 
områdeschef Maria Oja att föreningen upplöses och att område gata tar över 
driften av bommarna mot en årlig avgift från fastighetsägarna inom området. 

Områdeschef Oja önskar därför få i uppdrag att få ett skriftligt godkännande 
av samtliga fastighetsägare inom området, tillika medlemmar i föreningen, 
om ett upplösande av föreningen och att bommarnas drift övertas av område 
gata mot en årlig avgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Stadgar för Karlbergs intresseförening 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 46     Dnr GKS/2021:44 

 
Information om gatubelysning  
 
Beslut 
Gatubelysningen i Grums kommun hålls tänd dygnets alla mörka timmar 
under fredagar och lördagar. 

Ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Område gata har tidigare fått uppdraget att ta fram kostnaden för att ha 
gatubelysningen tänd dygnets alla mörka timmar i hela kommunen. 
Samhällsbyggnadsutskottet har önskat en redogörelse för ökad kostnad per 
dygn för att ha gatubelysningen tänd hela natten. 

Idag är belysningen släckt på natten från klockan 00-05 utom på Sveagatan, 
Nyängsområdet och Industriområdet. 

Områdeschef Maria Oja framför att kostnadsberäkningen inte är exakt då 
många parametrar är svåra att bedöma kostnaden för. Nuvarande totala 
kostnaden för gatubelysningen med elförbrukning, reparation och underhåll 
samt skadegörelse är 1 600 000 – 1 800 000 kr/år.  

Bedömningen är att den ökade kostnaden för att ha all gatubelysning tänd 
dygnets alla mörka timmar är 230 – 250 000 kr/år om man ta hänsyn till ökad 
elförbrukning, ökade entreprenadkostnader och materialkostnader för 
reparationer och underhåll samt eventuella ökade fasta elnätsavgifter. 

Räknat bara på ökad elförbrukning ger det en ökad kostnad på cirka 644 
kr/natt. Att ha all belysning tänd hela natten 1 natt per vecka innebär en ökad 
kostnad på 33 488 kr/år, 2 nätter per vecka 66 976 kr/år och 3 nätter per 
vecka 100 464 kr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-18 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-13 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 47     Dnr GKS/2021:209 

 
Feriepraktik sommaren 2021  
 
Beslut 
Feriepraktik erbjuds för ungdomar i Grums kommun som är födda 2004 och 
2005. 

Finansiering sker genom att 100 000 kronor ianspråktas ur de så kallade 
Äldrepengarna. 

Sammanfattning 
Diskussioner har förts om att erbjuda ungdomar födda under 2004 och 2005 
feriepraktik under sommaren 2021. I budget 2021 finns 350 00 kronor 
anslaget för feriepraktik för en årskull. För att kunna erbjuda två årskullar 
feriepraktik krävs ytterligare cirka 100 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Stefan Eriksson 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Controller Erika Söderlund 
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§ 48     Dnr GKS/2021:208 

 
Val av ombud till Friskvården i Värmlands årsmöten 
efter Malin Hagström, 2021-2022  
 
Beslut 
Tomas Nilsson (S) utses som ombud för Grums kommun för Friskvården 
Värmlands årsmöten för tiden 2021-2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare utsett Malin Hagström (S) som ombud för 
Grums kommun för Friskvården Värmlands årsmöten för tiden 2021-2022. 
Härefter har Hagström (S) valts till ledamot i styrelsen för Friskvården 
Värmland av Region Värmland varför kommunen har att utse annat ombud. 

 

Beslutet skickas till 
Friskvården Värmland 
Tomas Nilsson (S) 
Malin Hagström (S) 
Registrator 
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§ 49     Dnr GKS/2020:933 

 
PWC revisionsgranskning, verkställighet av 
kommunfullmäktiges  beslut  
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Revisionsbyrån PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en 
granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen i all väsentligt har en ändamålsenlig 
kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs, men har lämnat ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2021-01-26 
Planeringsutskottet 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 50     Dnr GKS/2020:85 

 
Motion om förtroendevaldas kostnader för 
sammanträdesfika  
 
Förslag till beslut 
Kostnaderna för sammanträdesfikat bedöms som rimliga och budgeteras på 
sedvanligt sätt. 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion om förtroendevaldas 
kostnader för sammanträdesfika. Motionären föreslår att samtliga partier ska 
betala för kaffe och bröd i samband med sammanträden från och med 2020. 
Kostnaderna föreslås tas av partistödet. 

HR-funktionen och administrativa funktionen har fått i uppdrag att utreda hur 
kostnader för sammanträdesfikat kan administreras och fördelas. 

Administrativ chef Christina Olsson har utrett och ärendet och föreslår tre 
möjliga lösningar: 

1. Sammanträdesfika vid politiska sammanträden upphör. 

2. Enligt motionärens förslag minska partistödet utifrån föregående års 
kostnader för sammanträdesfikat. 

3. Kostnaderna för sammanträdesfikat bedöms som rimliga och budgeteras 
på sedvanligt sätt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Solveg Svendsen (SD): Bifall till alternativ 2. Enligt motionärens förslag 
minska partistödet utifrån föregående års kostnader för sammanträdesfikat. 

Ulrika Nilsson (S): Bifall till planeringsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Nilssons (S) förslag. 

Reservation 

Solveg Svendsen (SD) 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-01-16 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
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Planeringsutskottet 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
Motionär 
HR-chef Sven Andersson 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 51     Dnr GKS/2021:45 

 
Reglemente internkontroll  
 
Förslag till beslut 
Förslag till reviderat reglemente för internkontroll antas. 

Förvaltningen får i uppdrag att inför nästa år göra ett tillägg i reglementet 
som möjliggör de förtroendevaldas delaktighet i framtagandet av 
interkontrollplaner.  

Sammanfattning 
Reglementet för internkontroll har setts över och reviderats med 
anpassningar efter nuvarande organisation och dess benämningar på de olika 
sektorerna bland annat. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Planeringsutskottet 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 52     Dnr GKS/2021:120 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS  
 
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 1 rapporteras in enligt följande:  

1. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 200925. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

2. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 200220. 
Beslutet ej verkställt på grund av att kund vill avvakta utifrån 
pandemin, samt att kund nyligen opererat sig.   

3. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 201016. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. Kunden har valt att 
avvakta p.g.a pandemin, kund är i riskgrupp.  

4. Beslut om bistånd i form av särskilt boende enligt SoL 200907. 
Erbjuden lägenhet 210128.   

5. Beslut om bistånd i form av särskilt boende enligt SoL 200907. 
Erbjuden lägenhet 210128.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-02-15 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 53     Dnr GKS/2021:105 

 
Revidering av kommunikationspolicy  
 
Förslag till beslut 
Förslag till reviderad kommunikationspolicy antas. 

Sammanfattning 
Grums kommuns nuvarande policy för information och kommunikation 
innehåller riktlinjer för kommunens information, informationsansvar, 
sponsring, kommunens varumärke, lagar och regler inom området med mera. 

Kommunikationsansvarig Anna Svedlund meddelar att förslaget till 
reviderad policy är en renodlad policy för att inte blanda ihop de riktlinjer 
kommunen arbetar efter med viljeriktningen i ett policydokument. De 
tidigare riktlinjerna finns nu i ett eget nytt styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunikationspolicy. KF 2005-11-24 § 74 reviderad 2014-09-18 § 102 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Planeringsutskottet 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
Kommunchef Annika Lomarker 
Kommunikationsansvarig Anna Svedlund 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


