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Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket, bibliotekshuset kl. 13:00-16:30, ajournering  
14:35-15:10 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Birgit Sturesson och Gun-Britt Arvholm  

Tid och plats för justering Den 31 maj 2022, kl. 12:00, kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Tomas Nilsson                                      Judith Kisch § 127 

Justerare  ....................................................................................  
 Birgit Sturesson                                   Gun-Britt Arvholm 

 
Justerade paragrafer § 97 - § 132 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-06-01 till och 
med 2022-06-23
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

 

Beslutande Malin Hagström (S), ordförande  
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande, ej § 127 
Ulrika Nilsson (S), ej § 127 
Anders Leander (S), ej § 127 
Erivan Waysi (S)  Gun-Britt Arvholm (S) tgr. 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S), ej § 127 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M), ej § 127 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) tgr. 
Birgit Sturesson (C)  
Margaretha Bergman (S) 

Ersättare Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) 
Alex Jacobs (M), ej §§ 129-132 
Per Fransson (M), ej §§ 129-132 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker, ej §§ 129-132 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
Sektorchef Thomas Nilsson, ej §§ 129-132 
Sektorchef Jonas Gunnberg, ej §§ 129-132 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
HR-konsult Therese Sjöberg, § 98 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust, §§ 116-117 
Enhetschef Maud Wik, §§ 116-117 
Funktionschef Maria Röhr, §§ 116-117 
1:e socialsekreterare Margaretha Olsson §§ 129-132 
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Ärendelista 

§ 97      Dnr GKS/2022:20 5 
Förvaltningsledningen informerar 5 
§ 98      Dnr GKS/2022:343 6 
Information till kommunstyrelsen 6 
§ 99      Dnr GKS/2022:21 7 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd 7 
§ 100      Dnr GKS/2022:22 8 
Ekonomisk redovisning IFO 8 
§ 101      Dnr GKS/2022:341 9 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande 9 
§ 102      Dnr GKS/2022:377 10 
Återrapport skolresultat läsår 2020/2021 10 
§ 103      Dnr GKS/2021:691 11 
Svar på politiskt initiativ 11 
§ 104      Dnr GKS/2022:431 12 
Business Region Värmland - utseende av politisk representant i styrgruppen 12 
§ 105      Dnr GKS/2022:345 13 
Registertecknare för Signe och Carl Gustav Widéns stiftelse 13 
§ 106      Dnr GKS/2022:364 14 
Upphäva tidigare beslut om teckningsrätt för bank, bankgiro och plusgiro 14 
§ 107      Dnr GKS/2022:356 15 
Tillfällig rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) enligt kommunstyrelsens 
reglemente fr.o.m. 2022-06-27 t.o.m. 2022-07-31 15 
§ 108      Dnr GKS/2022:355 17 
Revidering av rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) enligt 
kommunstyrelsens reglemente t.o.m 2022-12-31 17 
§ 109      Dnr GKS/2021:922 18 
Bidrag till studieförbund för verksamhetsår 2022 18 
§ 110      Dnr GKS/2022:116 19 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", övergripande 19 
§ 111      Dnr GKS/2022:358 20 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Engelska skolan 20 
§ 112      Dnr GKS/2022:359 21 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Kronobergs skola 21 
§ 113      Dnr GKS/2022:360 22 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Thoréngruppen AB 22 
§ 114      Dnr GKS/2022:361 23 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", fristående skolor 23 
§ 115      Dnr GKS/2022:362 24 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", kommuner 24 
§ 116      Dnr GKS/2022:394 25 
Föreläggande förenat med vite på att redovisa den operativa temperaturen samt 
luftflödesmätning 25 
§ 117      Dnr GKS/2022:393 27 
Föreläggande förenat med vite om byggteknisk utredning och provtagning 27 
§ 118      Dnr GKS/2022:218 29 
Kommunrevisorerna - Gemensam granskning av palliativ vård 29 
§ 119      Dnr GKS/2022:357 30 
Revidering av riktlinje, Avikelsehantering risk- och händelseanalys SoL omsorg 30 
§ 120      Dnr GKS/2022:374 31 
Revidering av riktlinje, Ekonomiskt bistånd - rekreation 31 
§ 121      Dnr GKS/2022:392 32 
Politiskt initiativ lovskola som feriearbete 32 
§ 122      Dnr GKS/2021:749 34 
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Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital justering av protokoll 34 
§ 123      Dnr GKS/2022:389 35 
Omdisponering central lönepott i driftbudget 2022 35 
§ 124      Dnr GKS/2022:388 36 
Tilläggsanslag för statsbidrag i driftbudget 2022 36 
§ 125      Dnr GKS/2022:387 37 
Miljöprogram för Grums kommun 37 
§ 126      Dnr GKS/2022:368 38 
Samverkansavtal i Värmland regional yrkesinriktad vuxenutbildning 38 
§ 127      Dnr GKS/2022:284 39 
Årsredovisning 2021 Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF), samt 
revisionsberättelse 39 
§ 128      Dnr GKS/2022:439 40 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans 
RS/212438 40 
§ 129      Dnr GKS/2022:379 41 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1 41 
§ 130      Dnr GKS/2022:380 42 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1 42 
§ 131      Dnr GKS/2022:381 43 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1 43 
§ 132      Dnr GKS/2022:382 44 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1 44 
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§ 97     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Maud Wik är ny bygg- och miljöchef vid Tillväxt- och tillsynsfunktionen. 
Hon hälsas varmt välkommen till Grums kommun. 

Administrativ chef Lina Bryske Morin informerar om att handlingarna inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni publiceras den 3 juni. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 98     Dnr GKS/2022:343 

 
Information till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

HR-konsult Therese Sjöberg redogör för sjukfrånvaron i Grums kommun 
under år 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
GKS/2022:343 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(44) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 99     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets 
ordföranderåd  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Judith Kisch (M) informerar från sammanträde med Värmlandsrådet den 5 
maj. Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region Värmlands 
webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 100     Dnr GKS/2022:22 

 
Ekonomisk redovisning IFO  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

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

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-05-20 

Beslutet skickas till 
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§ 101     Dnr GKS/2022:341 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande  
 
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/2022:341 

Beslutet skickas till 
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§ 102     Dnr GKS/2022:377 

 
Återrapport skolresultat läsår 2020/2021  
 
Beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 26 oktober 2021 (§230) sektor barn och 
utbildning i uppdrag att återrapportera kring de åtgärder som beslutades för 
ökad måluppfyllnad i skolan. Varje område inom grundskolan har tagit fram 
en rapport som beskriver vilka åtgärder som vidtagits och som redovisas. 
Även verksamhetens årshjul redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor 2022-04-28 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Rektor Susanne Marklund 
Rektor Lennart Nilsson 
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§ 103     Dnr GKS/2021:691 

 
Svar på politiskt initiativ  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sektorscheferna får i uppdrag att till sammanträdet i oktober 2022 
återkomma med svar på de frågor som återstår utifrån initiativet och även 
redogöra för resultatet av BIP-metoden och den ökade samverkan som 
initierats. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Grums har lämnat in ett politiskt initiativ för att stärka 
samverkan mellan kommunernas verksamheter med syfte att i förlängningen 
skapa bättre förutsättningar för ungdomar och personer som står långt ifrån 
arbetslivet.  

Kommunstyrelsen gav den 28 september 2021, § 198, sektorscheferna i 
uppdrag att arbeta fram de underlag som framgår av initiativet. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson med flera har utarbetat ett svar. 

Beslutsunderlag 
Initiativ 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Beslutet skickas till  
Sektorschefer 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(44) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 104     Dnr GKS/2022:431 

 
Business Region Värmland - utseende av politisk 
representant i styrgruppen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Malin Hagström (S) utses som representant 
till styrgruppen för Business Region Värmland. 

Sammanfattning 
Kommunerna och Region Värmland har samtliga fattat beslut om 
samverkansavtal gällande 
Business Region Värmland (BRV) i slutet av 2021. 
Av samverkansavtal framgår bl a att det finns ett antal grupper kopplade till 
BRV och däribland en politisk styrgrupp som består av en politisk 
representant per part (regionen och Värmlands 16 kommuner). I förarbetet 
och i processen med BRV beskrivs att den politiska strukturen bygger på 
Värmlandsrådets och Ordföranderådets struktur, där Ordföranderådet består 
av kommunstyrelseordföranden samt ordföranden i regionens styrelse och 
nämnder. Avtalstexten är dock formulerad utifrån kommunernas självstyrelse 
och kommunerna utser sin representant. 

Beslutsunderlag 
E-post Region Värmland 2022-04-29 
Samverkansavtal BRV 

Beslutet skickas till 
Region Värmland 
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§ 105     Dnr GKS/2022:345 

 
Registertecknare för Signe och Carl Gustav Widéns 
stiftelse  
 
Beslut 
Till registertecknare för Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse utses följande 
person: 

Utredningssekreterare Maria Kumm 

Sammanfattning 
För att kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser måste stiftelsen 
utse och anmäla en/flera registertecknare. Registertecknaren är den person 
som representerar stiftelsen vid användandet av länsstyrelsernas e-tjänster. 

Tjänsterna används för att till exempel digitalt skicka in årsredovisning och 
ändra uppgifter om revisionsbolag och firmatecknare.  

Sedan tidigare är ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson, 
redovisningsekonom Katarina Karlsson och administrativ chef Lina Bryske 
Morin utsedda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Planeringsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Utredningssekreterare Maria Kumm för expediering till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 
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§ 106     Dnr GKS/2022:364 

 
Upphäva tidigare beslut om teckningsrätt för bank, 
bankgiro och plusgiro  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut (GKS/2021:36) om teckningsrätt 
för bank, bankgiro och plusgiro.  

Sammanfattning 
Tidigare beslut om teckningsrätt för bank, bankgiro och plusgiro upphävs då 
dessa befogenheter numera styrs på andra sätt genom delegeringsordning, 
attestreglemente och andra behörighetsinställningar i kommunens olika 
system. Anledningen är de allt mer digitaliserade arbetssätten där rättigheter 
styrs via inställningar baserade på medarbetares befogenheter i 
delegeringsordning och attestreglemente framför allt. Särskilda beslut om 
teckningsrätt behövs alltså inte längre då dessa tillgodoses på annat vis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Planeringsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 107     Dnr GKS/2022:356 

 
Tillfällig rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) 
enligt kommunstyrelsens reglemente fr.o.m. 2022-06-27 
t.o.m. 2022-07-31  
 
Beslut 
Från och med 2022-06-26 till och med 2022-07-31 har följande personer har 
rätt att underteckna handlingar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente: 

Malin Hagström (S), kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande, eller vid förfall 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 

Handlingarna ska under ovanstående period kontrasigneras av någon av 
följande tjänstepersoner:  

Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Administrativ chef Lina Bryske Morin  
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 

Beslutet är tidsbegränsat. 

Sammanfattning 
Med anledning av att kommunchef Annika Lomarker går i pension under 
juni månad, behöver nya tjänstepersoner tillfälligt utses för att kontrasignera 
de handlingar som kommunens förtroendevalda undertecknar i egenskap som 
firmatecknare. Utredare Martin Hector föreslår att någon av sektorcheferna 
kontrasignerar handlingarna tills dess att kommunens nya kommundirektör 
tillträder den 1 augusti. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal och andra juridiska 
handlingar som inte regleras via delgeringsordningen, undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot som 
styrelsen utser. Handlingarna ska i dessa fall kontrasigneras av utsedd 
tjänsteperson.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Planeringsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Registrator Ewa Lundqvist 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
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Administrativ chef Lina Bryske Morin  
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 108     Dnr GKS/2022:355 

 
Revidering av rätt att underteckna handlingar 
(firmatecknare) enligt kommunstyrelsens reglemente 
t.o.m 2022-12-31  
 
Beslut 
Från och med 1 augusti 2022 har följande personer har rätt att underteckna 
handlingar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente: 

Malin Hagström (S), kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande, eller vid förfall 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 

Handlingar ska, från och med 1 augusti 2022, kontrasigneras av: 
Kommundirektör Erica Andrén, eller vid förfall 
Administrativ chef Lina Bryske Morin, eller vid förfall 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 tillträder Grums kommuns nya kommundirektör Erica 
Andrén. Rätten att kontrasignera handlingar behöver därför revideras i 
enlighet med §22 i kommunstyrelsens reglemente. Revideringen innebär att 
kommundirektör Erica Andrén utses att kontrasignera handlingar i stället för 
hennes företrädare, kommunchef Annika Lomarker. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal och andra juridiska 
handlingar som inte regleras via delgeringsordningen, undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot som 
styrelsen utser. Handlingarna ska i dessa fall kontrasigneras av utsedd 
tjänsteperson.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21 
Planeringsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 

Registrator 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 109     Dnr GKS/2021:922 

 
 Bidrag till studieförbund år 2022  
 
Beslut 
Studieförbundsstödet för år 2022 fördelas enligt förslag. 

Sammanfattning 
Studieförbund som anordnar studiecirklar i Grums kommun får bidrag efter 
antalet studietimmar. Grums kommun har sedan tidigare beslutat ett fast 
årligt bidrag till SISU Värmland (Dnr 07/KA0259 samt bilaga SKL 070123). 

Total summa att fördela är 160 000 kronor. Totalt antal studiecirkeltimmar i 
Grums kommun 2021 var 3 187. Bidrag per timma år 2021 är 42.36 kronor. 

Bidraget gäller 2021 års verksamhet. 

Områdeschef Martin Karlsson förslår att studieförbundsstödet för år 2022 
fördelas enligt följande: 

ABF 48 322 kronor 

Bilda 3 643 kronor 

Studiefrämjandet 18 384 kronor 

NBV 0 kronor 

SISU 25 000 kronor 

Studieförbundet Vuxenskolan 56 127 kronor 

Medborgarskolan 0 kronor 

Sensus 8 514 kronor 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 110     Dnr GKS/2022:116 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
övergripande  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 816 kronor per elev som läser på gymnasiet, oavsett 
huvudman. Utöver summan tillkommer administrationstillägg 3% för 
kommuner och administrationstillägg 3% plus momstillägg på 6% för 
friskolor. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 111     Dnr GKS/2022:358 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
Engelska skolan  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 816 kronor per elev som läser på gymnasiet, oavsett 
huvudman. Utöver summan tillkommer administrationstillägg 3% för 
kommuner och administrationstillägg 3% plus momstillägg på  6% 
för friskolor. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 
 

3. Engelska skolan ersätts med 3 181 kronor per elev inom åk 7-9 för 
läsår 22/23. 
Ersättning faktureras terminsvis med 1 590,50 kronor per elev i 
samband med fakturering av interkommunal ersättning. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 112     Dnr GKS/2022:359 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
Kronobergs skola  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 816 kronor per elev som läser på gymnasiet, oavsett 
huvudman. Utöver summan tillkommer administrationstillägg 3% för 
kommuner och administrationstillägg 3% plus momstillägg på  6% 
för friskolor. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 
 

3. Kronobergs skola AB ersätts med 3 181 kronor per elev inom åk 7-9 
för läsår 22/23. 
Ersättning faktureras terminsvis med 1 590,50 kr per elev i samband 
med fakturering av interkommunal ersättning. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 113     Dnr GKS/2022:360 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
Thoréngruppen AB  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 816 kronor per elev som läser på gymnasiet, oavsett 
huvudman. Utöver summan tillkommer administrationstillägg 3% för 
kommuner och administrationstillägg 3% plus momstillägg på  6% 
för friskolor. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 
 

3. ThorénGruppen AB ersätts med 3 181 kronor per elev inom åk 7-9 
för läsår 22/23. 
Ersättning faktureras terminsvis med 1 590,50 kr per elev i samband 
med fakturering av interkommunal ersättning. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(44) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 114     Dnr GKS/2022:361 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
fristående skolor  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 891 kronor per elev som läser på fristående gymnasieskola. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 115     Dnr GKS/2022:362 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", 
kommuner  
 
Beslut 
Grums kommun har tilldelats 1 104 066 kronor. Bidraget fördelas enligt 
följande. 

1. Fördela 840 kronor per elev som läser på kommunal gymnasieskola. 

2. Resterande medel fördelas till åk 7-9 på högstadiet. Fristående skolor 
och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 7-9 
inklusive administrations- och momstillägg beroende på kommunal 
eller fristående skola. 

3. Kommuner ersätts med 3 001 kronor per elev inom åk 7-9 för läsår 
22/23. 
Ersättning faktureras terminsvis med 1 500,50 kr per elev i samband 
med fakturering av interkommunal ersättning. 

Sammanfattning 
För att fortsatt bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 
pandemin, beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022.  

Bidraget har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6-19 år i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson  
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§ 116     Dnr GKS/2022:394 

 
Föreläggande förenat med vite på att redovisa den 
operativa temperaturen samt luftflödesmätning  
 
Beslutet gäller: ”personuppgifter” 

Beslut 
Fastighetsägarna till berörd fastighet föreläggs förenat med vite att vidta 
följande åtgärder: 

1. redovisa den operativa temperaturen i samtliga rum i lägenheterna 
Lgh 1001, Lgh 1002, Lgh 1101 och Lgh 1102 på berörd fastighet. 

2. redovisa en luftflödesmätning av ventilationen i lägenheterna Lgh 
1001, Lgh 1002, Lgh 1101 och Lgh 1102 på berörd fastighet.  
Av redovisningen ska det framgå luftomsättning i rumsvolymer per 
timme (rv/h) för respektive bostad. Vidare skall mätningarna vara 
utförda av oberoende part med dokumenterad erfarenhet av 
luftflödesmätningar. 

Mätningen av den operativa temperaturen ska ske enligt beskrivning i bilaga 
1 i Socialstyrelsens handbok Temperatur inomhus, se bilaga 1. Till resultatet 
ska det även redovisas vilket mätinstrument som har använts samt när 
instrumentet kalibrerades senast.  

Punkt 1 och 2 ska redovisas till tillsynsmyndigheten i Grums kommun senast 
50 dagar efter delgivning av föreläggandet. 

Punkt 1 ovan är förenat med ett vite på 5 000 kr per lägenhet. Detta 
motsvarar 20 000 kr för samtliga lägenheter, för vardera fastighetsägare.  

Punkt 2 ovan är förenat med ett vite på 10 000 kr per lägenhet. Detta 
motsvarar 40 000 kr för samtliga lägenheter, för vardera fastighetsägare. 

Handläggningsavgiften motsvarar 4 timmar nedlagd handläggningstid. 
Timtaxan är 1 281 kr/timme. Summan blir därför 5 124 kr.  

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Den 18 september 2020 mottog tillsynsmyndigheten ett klagomål från 
boende på berörd fastighet. Enligt klagomålet är det för varmt i lägenheten 
och en bristande ventilation. 

Den 5 oktober utförde tillsynsmyndigheten en inspektion på fastigheten. 
Under besöket uppmättes temperaturen till mellan 28.1 och 29.9 grader 
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Celsius. Tillsynsmyndigheten upplevde lägenheten som syrefattig och 
instängd. 

Tillsynsmyndigheten har i flera beslut förelagt fastighetsägarna om 
undersökningar men fastighetsägarna har inte uppfyllt föreläggandena. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att fastighetsägarna 
ska föreläggas med ett nytt högre vite. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-11  

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust för expedering 
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§ 117     Dnr GKS/2022:393 

 
Föreläggande förenat med vite om byggteknisk 
utredning och provtagning  
 
Beslutet gäller: ”personuppgifter” 

Beslut 
Fastighetsägarna till berörd fastighet föreläggs förenat med vite att vidta 
följande åtgärder: 

1. Utföra en byggteknisk undersökning för fukt. Utöver den 
byggtekniska undersökningen ska provtagningar tas för att få 
förekomsten av mikroorganismer bekräftad och för att konstatera 
skadans omfattning. Undersökningen ska utföras av oberoende part 
med dokumenterad erfarenhet av byggtekniska undersökningen och 
provtagningar. Undersökningen ska göras på följande områden: 
a. Tvättstugan i källaren 
b. Väggen som gränsar till tvättstugan från korridoren 

 (bilaga 2) 
c. Pannrummet i källaren (tredje dörren från vänster från ingången 

till trapphuset till Bergkantsgatan 8b) 
 

2. En rapport ska upprättas efter den byggtekniska undersökningen och 
provtagning enligt punkt 1. Rapporten ska beskriva de noteringar som 
gjorts vid dessa undersökningar. Rapporten ska beskriva vilka 
åtgärder som kan vara tillämpbara i de fall då fukt och 
mikroorganismer påträffas. 
 

Punkt 2 ska redovisas till tillsynsmyndigheten i Grums kommun senast 60 
dagar efter delgivning av föreläggandet. 

Punkt 1 ovan är förenat med ett vite på 60 000 kr vardera för 
fastighetsägarna. Punkt 2 förenas med ett vite på 5 000 kr vardera för 
fastighetsägarna.  

En handläggningsavgift kommer tas ut i ärendet. Handläggningsavgiften 
motsvarar 4 timmar nedlagd handläggningstid. Timtaxan är 1 281kr/timme. 
Summan blir därför 5 124 kr. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 

Den 1 oktober 2021 mottog tillsynsmyndigheten ett klagomål från boende på 
Bergkantsgatan 8b. Enligt klagomålet finns det problem med fukt och mögel 
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i källaren. Klagande är orolig eftersom källarens vägg har lossnat och det går 
att se mögel. Källaren är precis nedanför deras lägenhet och precis nedanför 
deras barns sovrum. 

Samma dag utförde tillsynsmyndigheten en inspektion på fastigheten. Under 
besöket gick det att tydligt notera påbörjad mikrobiell påväxt. 

Tillsynsmyndigheten beslutade den 12 november att förelägga 
fastighetsägarna. Fastighetsägarna uppfyllde aldrig föreläggandet. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att fastighetsägarna 
ska föreläggas förenat med vite 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Bilaga 1-3 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust för expedering. 
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§ 118     Dnr GKS/2022:218 

 
Kommunrevisorerna - Gemensam granskning av 
palliativ vård  
 
Beslut 
Förslag till yttrande godkänns.  

Granskningsrapport och yttrande överlämnas till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Sammanfattning 
Grums kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmländska kommuner 
genomfört en gemensam granskning gällande palliativ vård. Syftet har varit 
att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive 
ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner 
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av 
palliativ vård i livets slutskede. Grums kommun ombeds yttra sig utifrån den 
rapport som skrivits utifrån granskningen. Medicinska ansvarig 
sjuksköterska, MAS, Yvonne Nordenberg, har tillsammans med socialchef 
Lotta Österlund Jansson, tagit fram ett förslag till yttrande och föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Följebrev 2022-03-03 
Slutrapport 2022-03-03  

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 119     Dnr GKS/2022:357 

 
Revidering av riktlinje, Avikelsehantering risk- och 
händelseanalys SoL omsorg  
 
Beslut 
Förslag till revidering av riktlinjen godkänns. 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Yvonne Nordenberg har tagit fram 
ett förslag till revidering av riktlinjen Avvikelsehantering risk- och 
händelseanalys SoL omsorg. Förslaget innebär mindre korrigeringar i text 
men också ett förtydligande av ansvar och roller i organisationen. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Förslag till revidering av riktlinje 2022-04-22 
Nuvarande riktlinje 2019-05-27 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
MAS Yvonne Nordenberg 
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§ 120     Dnr GKS/2022:374 

 
Revidering av riktlinje, Ekonomiskt bistånd - rekreation  
 
Beslut 
Ärendet återremitteras för att utreda möjligheten och eventuella 
konsekvenser av att delegera beslutanderätten till utbildnings- och 
omsorgsutskottet, i de ärenden som omfattas av den högre 
ersättningsprocenten.  

Sammanfattning 
I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd så framkommer det att 
socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för 
rekreation, om det finns särskilda skäl. Enligt Socialstyrelsen kan det till 
exempel vara ekonomiskt bistånd till en buss- eller tågresa samt logi, eller 
för barn kan det exempelvis vara en koloni- eller lägervistelse. 

I Grums kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd saknas detta. 1:e 
socialsekreterare Viktoria Brunåker föreslår att riktlinje gällande rekreation 
läggs till i nuvarande riktlinje för ekonomiskt bistånd enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
1:e socialsekreterare Viktoria Brunåker 
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§ 121     Dnr GKS/2022:392 

 
Politiskt initiativ lovskola som feriearbete  
 
Förslag till beslut 
Under år 2022 ska de som går lovskola i åk 9 få räkna det som sitt 
feriearbete. 

Under 2022 ska de elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet  ha 
möjlighet att söka feriearbete hos kommunen.  

De elever som ännu inte sökt ferieskola uppmuntras att göra det. 

Beslutet finansieras ur 2022 års resultat. 

Reservation 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl (SD), Jan-Olov Carlsson 
Skarp (SD) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulrika Nilsson (S): Under 2022 ska elever i årskurs 9 och årskurs 1 på 
gymnasiet ha möjlighet att söka feriearbete hos kommunen. Under år 2022 
ska de som går lovskola i åk 9 få räkna det som sitt feriearbete. De som inte 
sökt uppmuntras att göra det. Beslutet finansieras ur 2022 års resultat. 

Ulrika Jacobs (M): Under 2022 ska elever i årskurs 9 och årskurs 1 på 
gymnasiet ha möjlighet att söka feriearbete hos kommunen. De elever i åk 9 
som sökt feriepraktik och har behov av lovskola bereds möjlighet att göra 
båda genom att få praktiktid under period 2. Ett studiestipendium om 2 000 
kr tilldelas alla elever i  åk 9 som har 100 procent närvaro vid ferieskolan 
oavsett om de deltar på feriepraktik eller ej. Beslutet finansieras ur 2022 års 
resultat. 

Anders Leander (S): Bifall till Nilssons förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Nilssons förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Nilssons förslag 
Nej-röst för Jacobs förslag 

8 JA-röster avges för Nilssons förslag: Ulrika Nilsson (S), Anders Leander 
(S), Gun-Britt Arvholm (S), Marianne Lidbäck (S), Rafi Mirza (S), Lars 
Fridén (S), Margaretha Bergman (S), Tomas Nilsson (S), 
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4 NEJ-röster för Jacobs förslag: Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Louise 
Jarl (SD), Jan-Olov Carlsson Skarp (SD). 

1 avstår: Birgit Sturesson (C). 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Grums föreslår att de som går lovskola i åk 9 också ska 
få använda den tiden som feriearbete samt att kommunen ska låta både 
ungdomar som går ur 9:an och 1:an på gymnasiet ska kunna söka feriearbete. 
Närvaro och prestationskrav ska gälla för att ta del av ersättningen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse: Feriearbete - politiskt initiativ - Socialdemokraterna Grums 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Rektor Lennart Nilsson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 122     Dnr GKS/2021:749 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital 
justering av protokoll  
 
Förslag till beslut 
Motionen bifalles.  

Administrativa funktionen får i uppdrag att utreda frågan om e-underskrifter. 
Utredningen ska vara klar under våren 2023. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
där motionärerna yrkar på att en utredning görs för att ta reda på 
förutsättningarna för att införa digital justering av sammanträdesprotokoll.  

Utredare Ella Lundqvist meddelar i skrivelse att för att införa e-underskrifter 
i kommunen behöver en omfattande utredning göras.  

Beslutsunderlag 
Motion angående digital justering av protokoll 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
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§ 123     Dnr GKS/2022:389 

 
Omdisponering central lönepott i driftbudget 2022  
 
Förslag till beslut 
Den centralt budgeterade lönepotten omdisponeras utifrån beslutad 
lönerevidering för 2022. 1 000 000 kronor omdisponeras från HR-
funktionen, varav 445 000 kronor omdisponeras till sektor socialtjänst och 
550 000 kronor omdisponeras till sektor barn och utbildning. 

Sammanfattning 
Genom lönekartläggning och marknadsjämförelser har ojämnställda löner 
och strukturella löneskillnader såväl internt som i jämförelse med marknaden 
uppmärksammats. Diskrimineringslagen ställer stora krav på arbetsgivare att 
utjämna osakliga löneskillnader och för att komma till rätta med detta behövs 
nivåhöjande satsningar på vissa yrkesgrupper över flera år. För detta ändamål 
har en extra lönepott budgeterats utöver ordinarie löneökningsutrymme. För 
att nå önskad effekt har arbetsgivaren, genom HR-chef, centralt förfogat över 
dessa medel och styrt dem dit de bäst behövs. Behovet har avgjorts utifrån 
lönekartläggning, marknadsjämförelser och kompetensförsörjningsbehov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 124     Dnr GKS/2022:388 

 
Tilläggsanslag för statsbidrag i driftbudget 2022  
 
Förslag till beslut 
Tilläggsanslag i driftbudget 2022 till sektor socialtjänst för kostnader 
gällande statsbidrag ”Säkerställa god vård och omsorg om äldre” på 4 614 
053 kronor. 

Tilläggsanslag i driftbudget 2022 till sektor barn och utbildning för kostnader 
gällande statsbidrag ”Skolmiljarden” på 1 104 066 kronor. 

Tilläggsanslag i driftbudget 2022 för intäkter av generella statsbidrag på 5 
718 119 kronor. 

Anslagen är inte ramhöjande i driftbudget 2023 utan där fattas särskilt beslut 
om detta först efter att statsbidragen blivit beviljade av riksdagen även för 
2023. 

Sammanfattning 
Två statsbidrag som tidigare varit riktade har nu klassificerats som generella 
av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) men ligger utanför ordinarie 
utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner. Exempel på sådana bidrag 
är den så kallade skolmiljarden och bidraget för att säkerställa en god vård 
och omsorg om äldre personer. Riktade statsbidrag budgeteras inte men med 
anledningen av omklassificeringen budgeteras därför nu dessa två bidrag för 
att inte det ska bli en stor kostnadsavvikelse inom de olika sektorerna samt 
en stor intäktsavvikelse centralt för generella statsbidrag. Anslagen påverkar 
inte kommunens totala resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 125     Dnr GKS/2022:387 

 
Miljöprogram för Grums kommun  
 
Förslag till beslut 
Miljöprogrammet för Grums kommun antas. 

Sammanfattning 
Under en kommunfullmäktigeberedning framkom att Grums kommun ska 
arbeta fram ett miljöprogram. Med det som utgångspunkt har tidigare 
miljösamordnare Victor Lundberg arbetat fram ett förslag till miljöprogram 
för kommunen. Miljöprogrammet beskriver ett strategiskt och långsiktigt 
arbetssätt för att arbeta för en mer hållbar utveckling. Miljöprogrammet har 
arbetats fram tillsammans med en kommunfullmäktigeberedning. 

Beslutsunderlag 
Miljöprogram Grums kommun 2022-04-27 
Tjänsteskrivelse miljöprogram Grums kommun 2022-05-02 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Tillväxtchef Maria Röhr 
Enhetschef Maud Wik 
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§ 126     Dnr GKS/2022:368 

 
Samverkansavtal i Värmland regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning  
 
Förslag till beslut 
Grums kommun tecknar samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning i Värmland.  

Kommunstyrelsens ordförande Malin Hagström (S) undertecknar avtalet. 

Sammanfattning 
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att 
samverka gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
genom att gemensamt söka statsbidrag. Genom föreslaget avtal utökas 
samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs gemensamt. Det 
innebär också att eleverna har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud. 

Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt 
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i 
Värmland.  

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår att kommunstyrelsen 
tecknar föreslaget samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2022-
04-26 
Rapport Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland 2022-
04-26 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Region Värmland 
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§ 127     Dnr GKS/2022:284 

 
Årsredovisning 2021 Karlstad-Grums 
vattenverksförbund (KGVF), samt revisionsberättelse  
 
Förslag till beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Tomas Nilsson (S), Anders Leander (S), Ulrika Nilsson (S), Lars Fridén (S), 
Ulrika Jacobs (M) 

Judith Kisch (M) tjänstgör som ordförande. 

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2021. 

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 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund 
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§ 128     Dnr GKS/2022:439 

 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i 
Värmland - närvaro på distans RS/212438  
 
Förslag till beslut 
Förslag till reviderat reglemente godkänns. 

Sammanfattning 
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör 
det möjligt för fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas.  

Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för 
ledamöter att delta på distans i regionstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden, 
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Samma möjlighet 
föreslås nu införas för ledamöter i hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

En bestämmelse om deltagande på distans bör i så fall införas i nämndens 
reglemente. Ärendet har skickats på remiss till kommunerna och regionen 
under hösten 2020 (regionens dnr HMN/200026).  

Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på 
distans, som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att 
samtliga deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse RV 2022-05-12 
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse RV 2022-06-08 
Bilaga 2 Förslag till reviderat reglemente 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 

Region Värmland 
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§ 129     Dnr GKS/2022:379 

 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 
kap. 1  
 
Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 
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§ 130     Dnr GKS/2022:380 

 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 
kap. 1  
 
Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 
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§ 131     Dnr GKS/2022:381 

 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 
kap. 1  
 
Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 
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§ 132     Dnr GKS/2022:382 

 
Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 
kap. 1  
 
Beslut 
Ärendet omfattas av sekretess. Beslutet förvaras i akt. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


