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Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket, bibliotekshuset kl. 13:00- 16:00, ajournering 
14:20-14:45 
 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Anders Leander och Bo Johansson  

Tid och plats för justering Den 1 december kl. 11:00, Kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Judith Kisch, ej § 246                           Leif Haraldsson § 246 

Justerare  ....................................................................................  
 Anders Leander                                    Bo Johansson 

 
Justerade paragrafer § 233 - § 258 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-12-02 till och 
med 2022-12-27.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

 

Beslutande Judith Kisch (M), ordf, ej § 246 
Anders Leander (S) 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Solveg Svendsen (SD), ej § 246 
Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör för Tomas Nilsson (S) 
Margaretha Bergman (S) tjänstgör för Ulrika Nilsson (S) 
Leif Haraldsson (S) tjänstgör för Lars Fridén (S) 
Ken Rosén (V) tjänstgör för Malin Hagström (S) 
Alex Jacobs (M) tjänstgör för Ulrika Jacobs (M) 
Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) tjänstgör för Louise Jarl (SD) 
Bo Johansson (C) tjänstgör för Birgit Sturesson (C) 

 

Ersättare Per Fransson (M), ej § 257 
 
 
 

Övriga närvarande Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson, ej § 257 
Teknisk chef Jonas Gunnberg, ej § 257 
Gatuchef Maria Oja, § 251 
HR-chef Sven Andersson, § 239 
Områdeschef Martin Karlsson, § 245 
1:e socialsekreterare Margareta Olsson, § 257 
Kommundirektör Erica Andrén 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson  
Administrativ chef Lina Bryske Morin  
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Ärendelista 

§ 233      Dnr GKS/2022:20 5 
Förvaltningsledningen informerar, 2022 5 
§ 234      Dnr GKS/2022:864 6 
Information till kommunstyrelsen 23 november 6 
§ 235      Dnr GKS/2022:22 7 
Ekonomisk redovisning IFO, 2022 7 
§ 236      Dnr GKS/2022:863 8 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 23 november 8 
§ 237      Dnr GKS/2022:21 9 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd, 2022 9 
§ 238      Dnr GKS/2022:950 10 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning oktober 2022 Grums kommun 10 
§ 239      Dnr GKS/2022:59 12 
Återrapport - Skrivelse från Akademikerförbundet SSR om chefstjänster i Grums 
kommun 12 
§ 240      Dnr GKS/2022:909 13 
Avtal - Idéburet offentligt partnerskap mellan Grums kommun och Brottsofferjouren 
Värmland 13 
§ 241      Dnr GKS/2022:754 14 
Avtal - Friskvården i Värmland 2023-2025 14 
§ 242      Dnr GKS/2022:903 15 
Principbeslut molntjänster i Grums kommun 15 
§ 243      Dnr GKS/2022:766 16 
Motion om hjärtstartare tillgänglig nattetid i kommunens centrum 16 
§ 244      Dnr GKS/2022:891 17 
Riktlinjer för arvode, omkostnad och bortfall av arbetsinkomst för familjehem 17 
§ 245      Dnr GKS/2022:850 18 
Riktlinjer för stöd och bidrag inom område kultur och fritid, Grums kommun 18 
§ 246      Dnr GKS/2022:274 19 
Fördelning av bidrag till sociala verksamheter, föreningar för personer med 
funktionsnedsättning och pensionärsföreningar för år 2023 19 
§ 247      Dnr GKS/2022:900 21 
Timpriser Område gata 2023 21 
§ 248      Dnr GKS/2022:840 22 
Avtalssamverkan slamhantering Karlstadsregionen 22 
§ 249      Dnr GKS/2022:907 23 
Förslag till lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Björkhagsgatan i Slottsbron
 23 
§ 250      Dnr GKS/2022:908 24 
Förslag till lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Skolgatan i Slottsbron 24 
§ 251      Dnr GKS/2022:901 25 
VA-taxa för Grums kommun 2023 25 
§ 252      Dnr GKS/2022:848 26 
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, revisorerna - Utlåtande avseende 
delårsrapport 2022 26 
§ 253      Dnr GKS/2022:910 27 
Information - Räddningstjänsten Karlstadsregionen 27 
§ 254      Dnr GKS/2022:865 28 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad till 
energisparande åtgärder i Billerudhallen 28 
§ 255      Dnr GKS/2022:899 29 
Biblioteksplan för Grums kommun 2023 - 2024 29 
§ 256      Dnr GKS/2022:965 30 
Energibesparing gatubelysning, Grums kommun 30 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(32) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

§ 257      Dnr GKS/2022:684 31 
Byte av särskilt förordnad vårdnadshavare 31 
§ 258      Dnr GKS/2022:984 32 
Revidering av bolagsordning för Grums Hyresbostäder AB (GHAB) 32 
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§ 233     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2022  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Erica Andrén informerar om aktuella händelser inom 
förvaltningen och återrapporterar utifrån de frågor som ställdes på 
föregående sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 234     Dnr GKS/2022:864 

 
Information till kommunstyrelsen 23 november  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Avser perioden 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Dnr GKS/2022:864 
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§ 235     Dnr GKS/2022:22 

 
Ekonomisk redovisning IFO, 2022  
 
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. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-10-31 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Områdeschef IFO 
Controller 
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§ 236     Dnr GKS/2022:863 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
23 november  
 
Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2022:863 

Beslutet skickas till 
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§ 237     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets 
ordföranderåd, 2022  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Judith Kisch (M) påminner om att handlingar och anteckningar från 
Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd finns tillgängliga på 
Region Värmlands webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 238     Dnr GKS/2022:950 

 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning oktober 2022 
Grums kommun  
 
Beslut 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Grums kommun, oktober 2022, 
godkänns. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redovisar följande. 

Verksamheterna visar på en stor negativ avvikelse på 15 mkr sämre resultat 
än budget men är ändå 1,7 mkr bättre än juniprognosen. I prognosen ingår 
kostnad på nära 1,5 mkr för att starta upp ett introduktionsprogram (IM-
program) lokalt i Grums kommun från höstterminen 2022. Programmet ska 
ge obehöriga elever möjlighet att komma in på gymnasiet. 
Den enskilt största avvikelsen finns liksom föregående år inom socialtjänsten 
och omsorg om individ och familj som har en prognos på 12,7 mkr sämre än 
budget, och beror främst på institutionsplaceringar för barn och unga. Denna 
avvikelse har minskat med 0,9 mkr sedan delårsrapporten. 
Prognosen för elpriserna ser bättre ut än förväntat då de inte kommit upp i de 
höga nivåer man först befarat utan man undviker allt för stora avvikelser 
genom allmän återhållsamhet inom sektor samhällsbyggnad. 
I verksamheternas resultat ligger ett besparingsuppdrag på 3 mkr inräknat för 
2022. 
Även i år får kommunen ersättning för höga sjuklönekostnader vilket ger en 
positiv avvikelse på 3,1 mkr. 
Avskrivningarna blir lägre främst med anledning av att investeringar på nära 
10 mkr är överflyttade från 2021 till 2022 och alltså inte börjat skrivas av 
ännu enligt plan. 
De generella statsbidragen har ökat kraftigt för att kompensera sänkta 
skatteunderlag med anledning av höjning av grundavdraget. Skatteunderlaget 
har också ökat dels pga fler invånare än budgeterat men även beroende på en 
starkare konjunkturutveckling än man hade beräknat. Prognosen från 
Sveriges Kommuner och Regioner som kom i oktober visar dessutom att 
skatteintäkterna ökar med ytterligare 1,1 mkr. Den stora osäkerhet som nu 
främst råder rör den stigande inflationen och räntehöjningarna och vad det 
kommer hinna få för effekt på kommunens resultat. 
Finansnettot beräknas ha 1 mkr sämre utfall än budgeterat med anledning av 
det höga ränteläge som råder.  
Kommunen har i oktoberprognosen, tack vare de stora avvikelserna för 
skatter och statsbidrag, ett positivt resultat på 26,6 mkr som motsvarar 4,2% 
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av skatter och statsbidrag. Resultatet är en förbättring med 2,8 mkr sedan 
delårsrapporten och vi uppfyller det finansiella målet för resultatet som ligger 
på 2,5%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning oktober 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 239     Dnr GKS/2022:59 

 
Återrapport - Skrivelse från Akademikerförbundet SSR 
om chefstjänster i Grums kommun  
 
Beslut 
HR-funktionen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av redan vidtagna 
och planerade åtgärder för att skapa hållbara ledningsstrukturer i kommunen.  

Resultatet av utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsen under 
hösten 2023.   

Sammanfattning 
Styrelsen för akademikerförbundet SSR Grums uppmärksammar i en 
skrivelse att många chefer inom området socialtjänst har ett stort antal 
medarbetare under sig.  

SSR anser att det är en traditionell fördelning av chefstjänster som behöver 
åtgärdas. I skrivelsen uppmanas därför Grums kommun att göra en översyn 
och en handlingsplan för att skapa hållbara ledningsstrukturer i kommunen. 

HR-funktionen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra den 
efterfrågade översynen och handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från akademikerförbundet SSR 
Planeringsutskottet 2022-02-18 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Planeringsutskottet 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
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§ 240     Dnr GKS/2022:909 

 
Avtal - Idéburet offentligt partnerskap mellan Grums 
kommun och Brottsofferjouren Värmland  
 
Beslut 
Grums kommun tecknar avtal om idéburet offentligt partnerskap med 
Brottsofferjouren Värmland för perioden 2023-2025.  

Beslutet finansieras inom befintlig budgetram för område kultur och fritid. 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren Värmland vill upprätta ett gemensamt avtal som ger bättre 
förutsättningar för att planera verksamhet och säkerställa kvalificerat stöd 
och hjälp för dem som efterfrågar. Avtalet kan sägas upp från båda parter 
med en uppsägningstid på 12 månader. Områdeschef Martin Karlsson 
meddelar att kostnaden för avtalet ryms inom befintlig ram för område kultur 
och fritid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Förslag till avtal 
Planeringsutskottet 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Erica Andrén 
Områdeschef Martin Karlsson för vidare hantering 
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§ 241     Dnr GKS/2022:754 

 
Avtal - Friskvården i Värmland 2023-2025  
 
Beslut 
Grums kommun tecknar samverkansavtal med Friskvården i Värmland för 
perioden 2023-2025. 

Kostnaden om 157 800 kronor för 2023, med indexuppräkning för 2024 och 
2025, finansieras inom befintlig budgetram för område kultur och fritid. 

Sammanfattning 
Områdeschef Martin Karlsson föredrar ärendet. 

Friskvården Värmland är en ideell länsövergripande organisation som 
arbetar med att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, 
motion och motivation. I Grums kommun leds arbetet av 
friskvårdskonsulenten Sofia Sätter.  

Ett nytt samverkansavtal ska upprättas mellan parterna. Avtalet har upprättats 
för att tydliggöra vilka förväntningar parterna kan ha på varandra. Avtalet 
kan sägas upp från båda parter med en uppsägningstid på 6 månader. 

Friskvården i Värmland ansöker om 157 800 kronor för sin verksamhet 2023 
och för 2024 och 2025 med årlig uppräkning enligt SKR: s OPI 
(omsorgsprisindex). Grums kommun har tidigare finansierat 50% av 
friskvårdskonsultjänsten. Det är samma omfattning som föregående år med en 
årlig indexuppräkning som är baserat på ett nationellt index. 

Finansieringen av 50% tjänst, 157 800 kronor, ryms inom befintlig 
budgetram för område kultur och fritid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Samverkansavtal 2022-10-20 
Äskande om anslag 2022-09-08 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Erica Andrén 
Områdeschef Martin Karlsson – för vidare hantering  
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§ 242     Dnr GKS/2022:903 

 
Principbeslut molntjänster i Grums kommun  
 
Beslut 

1. Information på skyddsnivå 0, 1 och 2 får hanteras i molntjänster som 
lyder under lagstiftning från tredjeland, förutsatt att organisationen 
vidtagit relevanta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder,  

2. Sekretessreglerade uppgifter, känsliga personuppgifter eller uppgifter 
som omfattas av andra särskilda lagkrav får tillsvidare inte hanteras i 
molntjänster som lyder under lagstiftning från tredjeland,  

3. IT-funktionen får i uppdrag att noga följa utvecklingen nationellt och 
internationellt avseende informationslagring i molntjänster från 
tredjeland och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 

Sammanfattning 

Användning av molntjänster är ett vanligt sätt för offentlig verksamhet att 
hantera sin it-drift, så även för Grums kommun. Efter en dom av EU-
domstolen har de rättsliga förutsättningarna förändrats och rättsläget är 
numer oklart i frågan om användning av molntjänster som lyder under 
lagstiftning från länder utanför EU och EES (tredjeland). Främst handlar det 
oklara rättsläget om frågan huruvida personuppgifter får hanteras av 
leverantörer i tredjeland. För Grums kommun berör detta i första hand 
leverantörer som Microsoft och Google samt användandet av sociala medier.  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som 
hanteras i kommunen och behöver ta ett principbeslut i frågan om 
kommunen fortsättningsvis kan använda sig av molntjänster som lyder under 
lagstiftning från tredjeland. Om kommunen väljer att fortsätta använda 
molntjänster som lyder under lagstiftning från tredjeland förutsätter det att 
relevanta riskbedömningar är gjorda och lämpliga säkerhetsåtgärder 
vidtagits.    

Beslutet kommer att ha omfattande betydelse för samtliga av kommunens 
verksamheter samt utgöra en central grund för kommunens digitalisering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Planeringsutskottet 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Erica Andrén  
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
IT-chef Andreas Nilsson  
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§ 243     Dnr GKS/2022:766 

 
Motion om hjärtstartare tillgänglig nattetid i 
kommunens centrum  
 
Beslut 

Ärendet lämnas över till sektor samhällsbyggnad för beredning. 

Sammanfattning 
Ulf Björk (-) har lämnat in en motion om att hjärtstartare ska finnas 
tillgängliga nattetid i centrala Grums, Slottsbron och Segmon. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-09-12 
Kommunfullmäktige 2022-10-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
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§ 244     Dnr GKS/2022:891 

 
Riktlinjer för arvode, omkostnad och bortfall av 
arbetsinkomst för familjehem  
 
Beslut 

Riktlinje för arvode och andra ersättningar för familjehem antas. 

Sammanfattning 
Socialchef Lotta Österlund Jansson har tagit fram ett förslag till riktlinje 
gällande arvode och andra ersättningar för familjehem, då detta saknats 
tidigare i Grums kommun. Riktlinjen är tänkt att fungera som ett stöd vid 
handläggning av ersättningar till familjehem och särskilt förordnade 
vårdnadshavare och att säkerställa en likabehandling av nämndens 
uppdragstagare.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje 2022-10-17 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-11-07 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 245     Dnr GKS/2022:850 

 
Riktlinjer för stöd och bidrag inom område kultur och 
fritid, Grums kommun  
 
Beslut 

Riktlinjer för stöd och bidrag inom område kultur- och fritid antas. 

Sammanfattning 
Område kultur och fritid har arbetat fram nya riktlinjer för stöd och bidrag 
inom område kultur- och fritid. De nya riktlinjerna syftar till att ge en 
sammanhållen och övergripande inriktning för att förbättra stöd och 
bidragsgivning inom område kultur- och fritid, Grums kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 
Riktlinjer för stöd och bidrag inom område kultur och fritid 2022-10-10 
Riktlinjer för bidragsstöd - sociala verksamheter, föreningar för personer 
med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar 2016-04-26 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 246     Dnr GKS/2022:274 

 
Fördelning av bidrag till sociala verksamheter, 
föreningar för personer med funktionsnedsättning och 
pensionärsföreningar för år 2023  
 
Beslut 
Bidrag och stöd till sociala verksamheter, föreningar för personer med 
funktionsnedsättning och pensionärsföreningar under 2023 utbetalas i 
enlighet med tabellen nedan. 

Jäv 
Judith Kisch (M) och Solveg Svendsen (SD) deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Leif Haraldsson (S) tjänstgör som ordförande. 

Sociala verksamheter och föreningar med funktionsnedsättning 
Namn, sökande  2023  2022 

Alla kvinnors hus 75 000 75 000 

BRIS, barnens rätt i samhället 20 000 20 000 

Brottsofferjouren S:a Värmland 54 600 54 300 

FUB Grums  20 000 20 000 

Grums reumatikerförening 5 000 4 000 

Hjärt- och lungföreningen Grums 8 000 8 000 

Grums Hörselskadades förening 8 000 6 000 

Funktionsrätt Grums  60 000 60 000 

ILCO Värmland/Grums 1 500 2 400 

Länkarna 35 000 35 000 

Ria Grums 80 000 80 000 

Verdandi 35 000 35 000 

Parkinsonföreningen Söker ej 3 000 

BUFF 9 000 8 000 

Totalt 410 800 kronor 410 700 kronor 

  
Pensionärsföreningar 

Förening 2023 2022 
SPF Grumsbygden 4 800 4 700 
PRO Grums 10 500 11 000 
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PRO Slottsbron 3 600 3 700 
PRO Liljedal-Segmon 4 100 4 100 
PRO Borgvik 3 700 3 600 
Totalt 26 700 kronor 27 100 kronor 

Sammanfattning 
Budget för föreningsanslag till sociala verksamheter, pensionärsföreningar 
och föreningar för personer med funktionsnedsättning i Grums kommun 
uppgår till 437 500 kronor år 2023.  

Totalt har 18 organisationer/föreningar ansökt om bidrag från Grums 
kommun. De representerar sociala verksamheter, pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med funktionsnedsättning.  

Områdeschef Martin Karlsson har arbetat fram ett förslag till fördelning av 
bidragsanslaget för 2023, där 410 800 kronor delas ut till 
organisationer/föreningar inom sociala verksamheter och 
tillgänglighetsorganisationer samt 26 700 kronor till pensionärsföreningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 

Områdeschef Martin Karlsson  
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§ 247     Dnr GKS/2022:900 

 
Timpriser Område gata 2023  
 
Beslut 
Förslag till timpriser för område gatas personal, maskiner och tillbehör 
godkänns. 

Timpriserna gäller från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja har arbetat fram ett förslag på nya timpriser för 
område gatas personal, maskiner och tillbehör. Timpriset för personal höjs 
med 2 % och maskiner som nyttjar drivmedel höjs med 5 %. Maskintillbehör 
som inte nyttjar drivmedel lämnas oförändrade. 

De nya priserna föreslås att gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Timpriser 2023 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Administratör Erika Andersson Lööf 
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§ 248     Dnr GKS/2022:840 

 
Avtalssamverkan slamhantering Karlstadsregionen  
 
Beslut 
Avtalssamverkan för gemensam resurs inom slamhantering godkänns.  

Kostnaden för avtalssamverkan hanteras inom ramen för VA-budgeten.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja föredrar ärendet. 

Inom det formaliserade samarbetet i Karlstadsregionen (som omfattar 
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) är ett 
fokusområde Vatten och Avlopp (nedan förkortat VA). En arbetsgrupp 
startades upp år 2021 med VA-ansvariga eller motsvarande från respektive 
kommun. Arbetsgruppen har kartlagt ett antal områden som är aktuella för 
samverkan, där samverkan inom slamhantering pekats ut som ett gemensamt 
prioriterat område. 

Slamhanteringen är en utmaning för kommunerna inom Karlstadsregionen. 
Kommunerna i Karlstadsregionen ligger inom samma geografiska område, 
därmed påverkar det samtliga hur slammet hanteras utifrån att minska 
spridning av miljöfarliga ämnen. 

Ett förslag till en avtalssamverkan inom området har sammanställts för att 
anställa en gemensam resurs att arbeta med Revaq för samtliga kommuner i 
Karlstadsregionen. Områdeschef Maria Oja föreslår att godkänna 
avtalssamverkan för gemensam resurs inom slamhantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Förslag till avtalssamverkan slamhantering Karlstadsregionen den 11 oktober 
2022.  
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Koordinator Ellika Andersson 
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§ 249     Dnr GKS/2022:907 

 
Förslag till lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på 
Björkhagsgatan i Slottsbron  
 
Beslut 

Lokal trafikföreskrift 1764-2022:002 avseende parkeringsförbud på 
Björkhagsgatan i Slottsbron antas. 

Föreskriften gäller från 1 december 2022. 

Sammanfattning 
Område gata föreslår ett parkeringsförbud under perioden 1 november till 31 
mars på grund av vinterväghållning. Detta görs genom lokal trafikföreskrift 
1764-2022:002. 

Den lokala trafikföreskriften har skickats till Polisen för yttrande. Polisen har 
inga synpunkter. 

Föreskriften föreslås gälla från 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Lokal trafikföreskrift 1764-2022:002 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 250     Dnr GKS/2022:908 

 
Förslag till lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på 
Skolgatan i Slottsbron  
 
Beslut 

Lokal trafikföreskrift 1764-2022:003 avseende parkeringsförbud på 
Skolgatan i Slottsbron antas.  
 
Föreskriften gäller från 1 december 2022. 

Sammanfattning 
Område gata föreslår ett parkeringsförbud under perioden 1 november till 31 
mars på grund av vinterväghållning. Detta görs genom lokal trafikföreskrift 
1764-2022:003. 
Den lokala trafikföreskriften har skickats till Polisen för yttrande. Polisen har 
inga synpunkter. 
Föreskriften föreslås gälla från 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Lokal trafikföreskrift 1764-2022:003 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 251     Dnr GKS/2022:901 

 
VA-taxa för Grums kommun 2023  
 
Förslag till beslut 
Brukningsavgifter antas enligt förslag med giltighet från och med den 1 
januari 2023. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja föredrar ärendet. 
Samtliga kostnader för vatten och avlopp finansieras via avgift till brukarna 
och tas ut genom VA-taxan. 
Område gata har arbetat fram ett förslag till höjning av brukningsavgiften. 
Område gata föreslår en höjning av brukningsavgiften med 16 %. Höjningen 
ska täcka ökade kostnader främst för el men även för övrig drift, underhåll, 
kapitalkostnader för investering, inköp av vatten från KGVF, löner, 
drivmedel, indexökning av entreprenadkostnader osv. 
En kostnad om 160 000 kronor avsätts för en avtalssamverkan inom 
Karlstadsregionen med uppdraget att kvalitetssäkra kommunens 
slamhantering enligt Revaq. Detta utifrån att erforderliga beslut fattas i 
kommunstyrelsen under 2022 för att göra avtalet gällande för 2023. 
Avtalssamverkan löper över flera år och kommer årligen belasta budgeten 
som räknas upp med användningen av arbetskraftskostnadsindex (AKI). 
Ändringen av brukningsavgiften innebär för en villaägare med en 
årsförbrukning på 150 m3 en ökad kostnad med ca 100 kr/månad.  
Avgifter nedan är inklusive moms. 
Brukningsavgift  År 2022 År 2023 
Förbrukningsavgift (m3) 26,5 27,1 
Fast avgift per fastighet och år 1 905 2 375 
Avgift per år och lägenhet  1 960 2 688 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Administratör Erika Andersson Lööf 
Controller Anna Bratt  
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§ 252     Dnr GKS/2022:848 

 
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, 
revisorerna - Utlåtande avseende delårsrapport 2022  
 
Förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt delårsrapport om 
verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti 2022. 

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 visar att resultatet efter 8 månader är 
ett negativt resultat på 686 tkr. Sammantaget visar prognosen för helåret 
2022 på ett resultat om -2 797 tkr, vilket är i nivå med budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
Granskning av delårsrapport 2022 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 
Planeringsutskott 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Direktionssekreterare Marina Arvidsson, marina.arvidsson@karlstad.se 
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§ 253     Dnr GKS/2022:910 

 
Information - Räddningstjänsten Karlstadsregionen  
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt protokoll med 
bilagor från direktionsmötet den 21 oktober 2022. Direktionen tog bland 
annat beslut om verksamhetsinriktning och budget 2023 samt plan för 2024 
och 2025.  

Förbundet kommer att redovisa negativa resultat enligt budget 2023 och plan 
2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Protokoll direktionen 2021-10-2022 
Tjänsteskrivelse verksamhetsinriktning och budget 2023 samt plan för 2024 
och 2025 
Tjänsteskrivelse elbesparande åtgärder 
Tjänsteskrivelse om redovisning av delegeringsbeslut 
Verksamhetsinriktning och budget 2023 samt plan för 2024-2025 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Planeringsutskottet 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Direktionssekreterare Marina Arvidsson, marina.arvidsson@karlstad.se 
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§ 254     Dnr GKS/2022:865 

 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad till energisparande åtgärder i 
Billerudhallen  
 
Förslag till beslut 
Inom ramen för sektor samhällsbyggnads investeringsmedel 2022 
omdisponeras 170 000 kronor avsatta för projektet Billerudhallen 
kylanläggning till investeringsprojekt för energisparande åtgärder i 
Billerudhallen. 

Sammanfattning 

Projektet med ny kylanläggning till Billerudhallen är i sitt slutskede. 
Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 7 miljoner kronor, vilket är 
lägre än budgeterade investeringsmedel på 8 miljoner kronor. 

Områdeschef Martin Karlsson föreslår i tjänsteskrivelse 12 oktober 2022 att 
170 000 kronor inom ramen för sektor samhällsbyggnads investeringsmedel 
för 2022 avsatta för projektet Billerudhallen kylanläggning omdisponeras till 
investeringsprojekt för energisparande åtgärder i Billerudhallen. 

De energibesparande åtgärderna beräknas kosta 170 000 kronor och minska 
kommunens årliga elkostnad för Billerudshallen med cirka 60 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 
Planeringsutskott 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Kultur- och fritidschef Martin Karlsson 
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§ 255     Dnr GKS/2022:899 

 
Biblioteksplan för Grums kommun 2023 - 2024  
 
Förslag till beslut 
Förslag till biblioteksplan för perioden 2023-2024 antas. 

Sammanfattning 
Bibliotekssamordnare Rose Eriksson meddelar i skrivelse att område kultur 
och fritid har arbetat fram en revidering av den nuvarande biblioteksplanen. 
Revideringen innehåller nya verksamhetsbeskrivningar och nya åtgärder som 
biblioteket ska arbeta emot. De nya åtgärderna ska ersätta många av de 
tidigare listade åtgärderna, detta då flera av åtgärderna har blivit uppfyllda 
under 2020-2022.  

Enligt bibliotekslagen (2013:801) 17§ ska alla kommuner anta en 
biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan 
ska fungera som ett ledsagande dokument, med utgångspunkt från, såväl 
kommunens som, biblioteksverksamhetens behov och förutsättningar. Dess 
syfte är även att anamma de målsättningar och strategier som utstakats av 
den regionala biblioteksplanen.   

Biblioteksamordnare Rose Eriksson föreslår att förslag till biblioteksplan för 
perioden 2023-2024 antas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 
Grums kommun biblioteksplan 2023-2024 
Grums kommun biblioteksplan 2023-2024 med korrigeringar 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 256     Dnr GKS/2022:965 

 
Energibesparing gatubelysning, Grums kommun  
 
Beslut 
Teknisk chef Jonas Gunnberg får i uppdrag att arbeta vidare enligt förslag 5 
som innebär ett utbyte av armaturer.  

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg har i skrivelse lämnat förslag på ett antal 
åtgärder för att minska energianvändningen i kommunens 
gatubelysningsanläggning, bland annat utbyte av armaturer och släckning av 
ytterområden och på landsbygden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 

Beslutet skickas till 

Teknisk chef Jonas Gunnberg  
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§ 257     Dnr GKS/2022:684 

 
Byte av särskilt förordnad vårdnadshavare  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
Den 8 aug 2022 beslutade kommunstyrelsen att i Värmlands tingsrätt ansöka 
om stämning gällande byte av särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) i 
ärende GKS/2022:684 då SFV önskat bli entledigad från sitt uppdrag. Efter 
det har SVF åter godtagit att kvarstå som särskilt förordnad vårdnadshavare 
varpå Grums kommun har återkallat sin talan och Tingsrätten har avskrivit 
målet. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 258     Dnr GKS/2022:984 

 
Revidering av bolagsordning för Grums Hyresbostäder 
AB (GHAB)  
 
Förslag till beslut 

Förslag till reviderad bolagsordning för Grums Hyresbostäder AB (GHAB) 
antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges valberedning gav den 21 november 2022 administrativ 
chef Lina Bryske Morin i uppdrag att revidera bolagsordningen för Grums 
hyresbostäder AB så att det framgår att styrelsen för Grums hyresbostäder 
AB med fördel kan vara samma personer som ingår i planeringsutskottet, 
men att det inte längre är ett krav.   

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad bolagsordning för Grums Hyresbostäder AB (GHAB) 

Beslutet skickas till 

GHAB 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


