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§ 57     Dnr GKS/2021:570 

 
Val av ersättare i valnämnden efter Lars-Åke Engdahl 
(C)  
 
Beslut 
Bo Johansson (C) utses som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valnämnden efter Lars-Åke 
Engdahl (C). 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Registrator 
Vald 
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§ 58     Dnr GKS/2021:552 

 
Revidering av budgetjusteringar i driftbudget 2021  
 
Beslut 
De fyra budgetjusteringar som gjorts tidigare under 2021 finansieras via 
omdisponering av budget från de generella statsbidragen. 

Sammanfattning 
Under 2021 har fyra budgetjusteringar gjorts som finansierats av kommunens 
budgeterade resultat. Justeringarna har fått till följd att resultatet inte längre 
når det finansiella målet på 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Besluten avser totalt 1 911 051 kronor. 
Då de generella statsbidragen fortsatt pekar på en positiv avvikelse så 
föreslår ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson att de fyra justeringarna 
istället finansieras via omdisponering från budgeten för de generella 
statsbidragen. 
Beslutet innebär att det budgeterade resultatet åter motsvarar 2,5% vilket ger 
14 184 000 kronor i resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Planeringsutskottet 2021-08-10 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt  
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§ 59     Dnr GKS/2021:732 

 
Omdisponering investeringsbudget socialtjänst 2021  
 
Beslut 
70 000 kr ur investeringsbudget 2021för sektor socialtjänst omdisponeras 
från daglig verksamhet till öppenvårdsmottagningen Hotellgatan. 

Sammanfattning 
Socialchef, områdeschef från omsorg om individ och familj (IFO) samt 
områdeschef för socialpsykiatrin har tillsammans med medarbetare arbetat 
fram ett förslag till en ny verksamhet för öppenvård för vuxna. Den är tänkta 
att bedrivas under tre år som ett projekt. Eftersom kostnaden för 
institutionsvård och behovet av stöd och hjälp att ta sig ur sitt missbruk, 
fortsatt är hög har kommunfullmäktige beslutat den 22 juni 2021, § 55, att 
verksamheten öppnar redan den 1 september 2021. Därav har behovet av 
inventarier uppkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Områdeschef socialpsykiatri Stefan Eriksson  
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§ 60     Dnr GKS/2019:252 

 
DP 86 Motorbana, utvidgning  
 
Beslut 
Utlåtandet godkänns. 
Detaljplanen Dp 86 Motorbana, utvidgning (Nyängen), daterad den 30 juni 
2021, antas.  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström framför att syftet med planen är att pröva 
möjligheten till en framtida utveckling av motorbanan som drivs av 
Värmlands Trafikcenter AB. De vill genomföra ett projekt med en ny 
övningsbana i anslutning till befintlig trafikövningsplats som i dagsläget 
omfattar bland annat halk- och manöverbanor och offroadbana med 
tillhörande service-, administrations- och utbildningslokaler.  
Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig verksamhet och den 
utökade verksamheten kommer att sammanbindas administrativt med den 
befintliga verksamheten i söder. 
Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010. 

Beslutsunderlag 
Behovsbedömning 2019-10-10 
Dagvattenberäkningar 2021-05-07 
Beskrivning 2021-06-30 
Plankarta 2021-06-30 
Utlåtanden över inkomna skrivelser 2021-06-30 
Tjänsteskrivelse 2021-06-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt + Framsida på protokoll 
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§ 61     Dnr GKS/2021:474 

 
Information - Inspektion hos Överförmyndarnämnd i 
samverkan  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2020 genomförde Länsstyrelsen en inspektion hos 
Överförmyndarnämnd i samverkan. Det råder enligt Länsstyrelsens mening 
en generellt god ordning i akterna och de förvaras på ett betryggande sätt. 
Arton (18) akter har granskats utan någon anmärkning.  
Gällande Överförmyndarens verksamhet framgår av protokollet att 
handläggningstiderna på alla typer av ärenden har förlängts på grund av 
budgetnedskärningar. Nämnden har skrivit ett öppet brev till 
kommunstyrelser och kommundirektörer för att framhålla vikten av resurser 
för att kunna upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-20 
Planeringsutskottet 2021-08-10 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 62     Dnr GKS/2021:215 

 
Karlstad-Grums vattenverksförbund – Årsredovisning 
2020 samt revisionsberättelse  
 
Beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Jäv 
Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) är ordförande. 
Ulrika Jacobs (M), Bo Johansson (C), Tomas Nilsson (S), Anders Leander 
(S), Lars Fridén (S), Frank Lassen (S). 

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2020. 
Vattenverksförbundet äger två vattenverk (Mellerudstorps och Törnes 
vattenverk) belägna i Karlstads kommuns västra delar. Vattenverken förser 
de västra delarna av Karlstads kommun och större delen av Grums kommun 
med dricksvatten.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2021-08-10 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
KGVF 
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§ 63     Dnr GKS/2021:554 

 
Värmlands läns vårdförbund - Årsredovisning 2020 
samt revisionsberättelse  
 
Beslut 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Jäv 
Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) är ordförande. 
Anders Leander (S). 

Sammanfattning 
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning för år 2020 samt 
revisionsberättelse. Förbundet redovisar ett överskott om 666 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. Överskottet beror på att förbundet tagit in en extra 
medlemsavgift under året, ett beslut som togs av direktionen efter delårsrapportens 
prognostiserade underskott. Del av det prognostiserade underskottet kan härröras till 
den pågående pandemin. 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2021-08-10 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Värmlands läns Vårdförbund 
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§ 64     Dnr GKS/2021:434 

 
Kommunrevisorerna - Granskning av samverkan kring 
psykisk ohälsa bland barn och unga  
 
Beslut 
De föreslagna åtgärderna godkänns. 
Granskningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Revisorerna i Region Värmland har uppdragit åt Helseplan Consulting Group 
AB att genomföra en granskning av samverkan mellan Region Värmland och 
de värmländska kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det 
övergripande syftet med granskningen är att bedöma om samverkan inom 
och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenliga för att möta 
psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Revisionsfrågorna har besvarats genom dokumentgranskning, intervjuer, 
statistik, journalgranskning och workshop. Granskningen har genomförts 
mellan november 2020 och april 2021.  
Granskningen har avgränsats till att gälla vård avseende barn och unga med 
psykisk ohälsa och har omfattat verksamhet i regionen samt de i 
granskningen ingående kommunerna.  
Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och utbildnings- och 
omsorgsutskottet i Grums kommun inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende den samverkan som verksamheterna inom berörda förvaltningar 
ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och unga 
med psykisk ohälsa. 
Det finns enligt revisorerna ett behov av utformning av en struktur för 
uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse gällande intern och extern 
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson har utarbetat svar utifrån de lämnade 
rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 
Granskning  
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Revisorerna 
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§ 65     Dnr GKS/2021:746 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om 
ersättningsvillkor för språktolktjänst  
 
Beslut 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om ersättningsvillkor för 
språktolktjänst. Motionärerna anser att Grums kommun ska verka för att 
riksdag och regering ser över hur en förändring i förvaltningslagen kan ske så 
att ett sådant regelverk kan genomföras och verkställas. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 66     Dnr GKS/2021:747 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om införande av 
Swish i Grums kommuns verksamheter  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om införande av Swisch 
som betalmedel i Grums kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Planeringsutskottet 
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§ 67     Dnr GKS/2021:748 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning 
av tid för tilläggsbelopp  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om förlängning av tiden 
för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Planeringsutskottet 
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§ 68     Dnr GKS/2021:749 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital 
justering av protokoll  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om digital justering av 
protokoll. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Planeringsutskottet 
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§ 69     Dnr GKS/2021:120 

 
Rapportering av ej verkställda beslut 3, 2021  
 
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 3 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 daglig verksamhet enligt LSS 210310. I 
samråd med kund överenskommet att starta upp i augusti.   

3. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 200220. 
Vill avvakta utifrån pandemin samt vill få tillgång till sina mediciner 
först. 

4. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 201105. 
Kunden har precis blivit förälder och vill avvakta med verkställan av 
beslut utifrån det. Kunden har inte gått att nå sedan 210702. 

5. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 201211. 
Beslutet ej verkställt på grund av att kunden vill avvakta utifrån 
pandemin. Praktikplats finns från och med augusti -21. 

6. 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.  

7. Beslut om bistånd i form av personligt stöd enligt SoL 210122. 
Beviljades som insats efter avslutad behandling. Kunden har efter 
behandling hållit sig undan och ej gått att nå varför uppstart ej skett. 

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

9. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL 210312. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

10. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210303. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  
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11. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 200211. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-13 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 70     Dnr GKS/2021:608 

 
Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för 
gemensam drifts- och servicenämnd (DSN)  med start 
2022-01-01  
 
Beslut 
Förslag till reviderat reglemente för drifts- och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns att gälla från och med den 1 januari 2022. 
Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts- och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns att gälla från och med den 1 januari 2022. 
Förslag till ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 
kronor till 76 500 kronor godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för 
samverkan. 

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson meddelar att den gemensamma drifts- 
och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har reviderats mot 
bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar har 
gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den 
agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma 
nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden.  
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 
kronor. Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med 
höjning av grundbelopp, gäller från och med den 1 januari 2022. 
Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, 
Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs 
kommuner samt Region Värmland ingår i den gemensamma drifts- och 
servicenämnden. 

Beslutsunderlag 
Karlstads kommun 2021-07-15 
Tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret@karlstad.se dnr KS/2021:391 
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§ 71     Dnr GKS/2021:641 

 
Tillgänglighetspolicy för Grums kommun  
 
Beslut 
Förslag till Tillgänglighetspolicy för Grums kommun antas. 

Sammanfattning 
Grums kommun ska vara tillgänglig och jämlik. Oavsett funktionsförmåga 
ska varje människa kunna vara delaktig i samhället. Delaktighet uppnås 
genom att ge var och en förutsättningar för att delta och påverka. Därför ska 
Grums kommun arbeta för att alla får tillgång till och får vara en tillgång i 
samhället. I Grums kommun ska alla verksamheter utgå från att människor är 
olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.  
Administrativ chef Christina Olsson meddelar att förslag till 
tillgänglighetspolicy har utarbetats för Grums kommun. Policyn tar upp 
fysisk och digital tillgänglighet.  

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetspolicy 2021-08-19 
Tjänsteskrivelse 2021-08-19 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Författningssamlingen 
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§ 72     Dnr GKS/2021:687 

 
Partistöd redovisning 2020  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Partistöd betalas ut i förskott under februari månad enligt reglemente. 
Partierna ska senast den 30 juni 2021 lämna in redovisning och 
granskningsrapport om hur 2020 års partistöd använts. Har ingen redovisning 
lämnats in till kommunstyrelsen utbetalas inget partistöd för nästkommande 
år. 
Redovisning och granskningsrapport har lämnats in av Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Någon 
redovisning har inte lämnats in av Miljöpartiet och Centerpartiet eftersom de 
inte fått något partistöd för 2020. 
Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden som rör partistöd. 
Presidiet förselår att redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och 
läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-08-25 
Redovisningar 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Skrivelse 2021-08-25 
Redovisningar 
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§ 73     Dnr GKS/2021:650 

 
Partistöd 2022  
 
Beslut 
Partistöd betalas ut i förskott under februari månad enligt reglemente. 
Partistöd år 2022 utbetalas till Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna.  
Partierna uppmärksammas på att redovisning och granskningsrapport hur 
2021 års partistöd använts ska redovisas senast den 30 juni 2022 på särskilt 
framtagen redovisningsblankett. 

Sammanfattning 
Redovisning och granskningsrapport hur partistödet använts under år 2020 
har lämnats in av Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Socialdemokraterna.  
Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden som rör partistöd. 
Presidiet föreslår att redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och 
läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-08-25 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
De politiska partierna 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 74     Dnr GKS/2020:641 

 
Svar på motion om narkotikahundar  
 
Beslut 
Rektor för Jättestenskolan uppmanas att i sina ordningsregler skriva in att 
narkotikahundar kan komma att användas för sökning i skolans lokaler. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Björk (-) har lämnat in en motion om 
narkotikahundar i kommunens skolor och HVB-hem. Motionären föreslår att 
polisen får möjlighet att använda sig av narkotikahundar för oanmälda 
genomsök av kommunens skolor och att polisen får möjlighet att använda 
kommunens skolor under utbildningen av narkotikahundar.  
Rektor Lennart Nilsson ser positivt på förslaget men framhåller att lokalerna 
måste städas efter att hundar vistats i lokalen då allergiker annars kan 
påverkas negativt. 
När det gäller HVB-hem så har kommunen inga sådana inrättningar kvar i 
kommunal regi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Motionär 
Områdeschef Eva Hamnebo 
Rektor Lennart Nilsson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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