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Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 

 

   
Kommunfullmäktige 

 

 
  
 

 

Plats och tid Digitalt via Zoom för de förtroendevalda, ordförande leder 
 mötet från lokal Bruket kl. 18:30- 20:00 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Erivan Waysi och Birgit Sturesson  

Tid och plats för justering 2021-04-19, Kommunhuset  

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Christina Olsson 

Ordförande  ....................................................................................  
 Gun-Britt Arvholm ej § 17           Tore Ingman § 17 

Justerare  ....................................................................................  
 Erivan Waysi                             Birgit Sturesson 

 
Justerade paragrafer §15 - §27 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-04-2021 till 
och med 2021-05-1214
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande  Ulrika Jacobs (M) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) 
Eva Sidenvall (C) Bo Johansson (C) tjg ers 
Birgit Sturesson (C) 
Maria Svedinger Andersson (C) 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta 
Bergman (S) tjg ers 
Frank Lassen (S) Reneé Pettersson (S) tjg ers 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) 
Jesper Johansson (MP) 
Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (-) 
Solveg Svendsten (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
 

  

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker  
Administrativ chef Christina Olsson  
Utredare Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
 

 Revisor Inge Carlsson 
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Ärendelista 

§ 15      Dnr GKS/2021:335 4 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Patrik Lind 
Nilsson (S) 4 
§ 16      Dnr GKS/2021:336 5 
Revisorernas granskning av Grums kommuns årsredovisning för år 2020 5 
§ 17      Dnr GKS/2021:331 6 
Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning 6 
§ 18      Dnr GKS/2021:123 7 
Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 7 
§ 19      Dnr GKS/2021:124 8 
Årsredovisning år 2020 för Grums kommun 8 
§ 20      Dnr GKS/2021:281 9 
Årsredovisning år 2020 för Grums Hyresbostäder AB 9 
§ 21      Dnr GKS/2021:282 10 
Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 10 
§ 22      Dnr GKS/2021:154 11 
Tilläggsanslag investeringsbudget 2021 11 
§ 23      Dnr GKS/2021:202 12 
Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insatser 12 
§ 24      Dnr GKS/2020:995 13 
Uppföljande granskning av tillgänglighet 13 
§ 25      Dnr GKS/2021:97 14 
Motion - Tillfällig sänkning av arvoden och partistöd 14 
§ 26      Dnr GKS/2021:173 15 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och utbildning gällande 
grundsärskolan F-3 15 
§ 27      Dnr GKS/2021:178 16 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och utbildning gällande 
gymnasieskolan 16 
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§ 15     Dnr GKS/2021:335 

 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Patrik Lind Nilsson (S)  
 
Beslut 
Patrik Lind Nilssons (S) avsägelse godkänns. 

Sammanfattning 
Patrik Lind Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-08 

Beslutet skickas till 
Patrik Lind Nilsson (S) 
Länsstyrelsen för ny sammanräkning 
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§ 16     Dnr GKS/2021:336 

 
Revisorernas granskning av Grums kommuns 
årsredovisning för år 2020  
 
Beslut 
Granskningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Revisorerna har granskat Grums kommuns årsredovisning för 2020. Syftet 
med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad enligt med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat. 

Revisionsfrågorna är uppfyllda, dock är frågan om årsredovisningens resultat 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk 
hushållning delvis uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Granskning 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Ekonomichef 
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§ 17     Dnr GKS/2021:331 

 
Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2020 års 
förvaltning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen, jävsnämnden och de gemensamma nämnderna drifts- och 
servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden och 
överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder 
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.  

Jäv 
Vid beviljandet av ansvarsfrihet är Tore Ingman (S) ordförande då 
ordföranden Gun-Britt Arvholm (S) är jävig.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2020 års 
förvaltning.  

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet. Vidare 
tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och 
servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, 
överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder 
beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges presidium har i sin beredning av frågan om 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt 
revisorernas underlag och bedömningar.   

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021-04-08 
Presidiets yttrande 2021-04-09 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Jävsnämnden 
Drifts- och servicenämnden 
Hjälpmedelsnämnden 
Krisledningsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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§ 18     Dnr GKS/2021:123 

 
Riktlinjer God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)  
 
Beslut 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv antas. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För verksamheten ska mål och 
riktlinjer anges inom ekonomi och verksamhet. Enligt kommunallagen är det 
fullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
I kommunallagens regler för det så kallade balanskravet anges hur ett 
ekonomiskt underskott ska beräknas och regleras. Enligt detta finns en 
möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Om kommunen eller 
regionen har en sådan resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna omfatta 
hanteringen av den. Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson har utarbetat 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 19     Dnr GKS/2021:124 

 
Årsredovisning år 2020 för Grums kommun  
 
Beslut 
Årsredovisning för Grums kommun 2020 godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) görs med 5 miljoner kronor. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Malin Hagström (S) och Ulrika Jacobs (M): bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sammanfattning 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för Grums kommuns 
årsredovisning för år 2020. Grums kommun gjorde ett positivt resultat på 20,9 
miljoner kronor och hela kommunkoncernen på 26,5 miljoner kronor. För 
kommunen innebar det att årets resultat uppfyllde balanskravet.  

Den största avvikelsen gav de generella statsbidragen som staten beslutade om i 
början av året då de befarade kraftig nedgång av skatteintäkter till följd av covid-19. 
Nedgången dämpades dock av permitteringslöner till exempel så effekten blev 
istället överskott för många kommuner. 

Inom verksamheterna var den enskilt största avvikelsen institutionsplaceringar inom 
Omsorg om individ och familj. 

Med anledning av det stora positiva resultatet kommunen gjorde så avsätts 5 
miljoner kronor i resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna användas att 
utjämna framtida intäkter över en konjunkturcykel. Beslut fattas alltid i samband 
med årsredovisning om avsättning till eller disponering från 
resultatutjämningsreserv och i enlighet med riktlinjerna för detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Årsredovisning 2020 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 20     Dnr GKS/2021:281 

 
Årsredovisning år 2020 för Grums Hyresbostäder AB  
 
Beslut 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB för år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har överlämnat årsredovisning för år 
2020 samt revisionsberättelse. GHAB är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
till 100 % ägs av Grums kommun. Vidare har bolaget till huvuduppgift att 
inom kommunen förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter 
samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed 
förenlig verksamhet. 

Bolagets styrelse och verkställande direktören föreslår att 2020 års resultat + 
4 193 tkr samt tidigare balanserad vinst om 10 113 tkr, tillsammans 14 306 
tkr balanseras i ny räkning. 

 

Beslutsunderlag 
GHAB 2020-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
GHAB 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(17) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 21     Dnr GKS/2021:282 

 
Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
Beslut 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders årsredovisning för år 2020 
godkänns och enligt revisorernas rekommendationer har förvaltningen gjorts 
enligt stiftelsens föreskrifter, stiftelselagen och annan lagstiftning. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder har överlämnat 
årsredovisning för år 2020 samt revisionsberättelse. Styrelsen och 
verkställande funktionären för Stiftelsen föreslår att årets resultat på 1 453 
tkr balanseras i ny räkning. 

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders fastighetsbestånd utgörs av 
lägenheter och lokaler för äldre- och handikappomsorgen samt Backvägen 1 
som fungerar som förskola, fastigheten på Hotellgatan som bland annat 
använts som eskaleringsboende under Covidpandemin samt fastigheterna 
Ekgatan 4 och 6 som Stiftelsen blockhyr för att sedan vidareuthyra som 
trygghetsboende. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 
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§ 22     Dnr GKS/2021:154 

 
Tilläggsanslag investeringsbudget 2021  
 
Beslut 
Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnad 2021 beslutas enligt det 
reviderade förslaget som innebär ett tilläggsanslag på 7 031 000 kronor.  

Den totala investeringsramen 2021 för Samhällsbyggnad blir därmed 21 231 
000 kronor och för kommunen ger det en total investeringsram på 22 491 
000 kronor för 2021. 

Sammanfattning 
Investeringsredovisningen ska utformas så utfallen kan stämmas av mot 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 

Investeringar som tidigare beslutade men ej avslutade 2020 behöver därmed 
ett formellt beslut på att de läggs till i 2021 års investeringsbudget för att 
kunna färdigställas. Det är alltså inga nya pengar det handlar om utan medel 
som finns kvar för tidigare beslutade projekt som formellt flyttas in i 2021 
års investeringsbudget i stället. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tilläggsanslag investeringsprojekt till 2021 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg  
Controller Anna Bratt 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 23     Dnr GKS/2021:202 

 
Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insatser  
 
Beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan, skolhälsovården 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska Maria Johansson, har lämnat en 
patientsäkerhetsberättelse för skolan för år 2020. 

I patientsäkerhetsberättelsen definieras verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet, vilka rutiner som är satta för egenkontroll, åtgärder 
som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka rutiner som finns för att 
upptäcka och identifiera risker i verksamheten, rapporteringsskyldighet och 
hantering av klagomål/synpunkter med mer.  

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021-03-01 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-15 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska Maria Johansson 
Rektor Susanne Marklund 
Rektor Lennart Nilsson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 24     Dnr GKS/2020:995 

 
Uppföljande granskning av tillgänglighet  
 
Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Det upprättade svaret godkänns. 

Sammanfattning 
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av kommunens 
tillgänglighetsarbete. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen, utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen, vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete med tillgänglighet. 
Bedömningen är att tillräckliga åtgärder inte helt har vidtagits. 

Administrativ chef Christina Olsson har sammanställt svar på revisionens 
rapport. Funktionshindersfrågorna är kända inom kommunen och är 
integrerade i organisationen framför allt i samband med ny- och 
ombyggnationer. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 2020-12-29 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Samhällsbyggnadsutskottet 
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§ 25     Dnr GKS/2021:97 

 
Motion - Tillfällig sänkning av arvoden och partistöd  
 
Beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Anne-Louise Kron (SD)  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne-Louise Kron (SD): bifall till motionen. 

Ulrika Nilsson (S)): motionen avslås.  

Efter framställda propositioner finner ordföranden att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Anne-Louise Kron (SD), Jan-Olof Karlsson (SD) och Solveg Svendsen (SD) 
har lämnat in en motion om partistöd och arvoden. Motionärerna föreslår att 
partistöd och arvoden sänks tillfälligt med 20 % till förmån för bland annat 
de sociala verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-28 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
 
Motionärer 
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§ 26     Dnr GKS/2021:173 

 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och 
utbildning gällande grundsärskolan F-3  
 
Beslut 
Sektor barn och utbildning beviljas ett tilläggsanslag om 324 000 kr för att 
utöka med en lärartjänst inom grundsärskolan åk 1-3 fr.o.m. 1 maj 2021. 

Tilläggsanslaget för 2021 finansieras via en ökad budget för statsbidrag då 
senaste prognosen från SKR visar på ökade intäkter från staten. 
 
Finansiering för 2022 och framåt överlämnas som ett separat ärende till 
budgetberedningen.  

Sammanfattning 
Grundsärskolan på Södra skolan åk 1-3 är bemannad med två lärartjänster 
och 0,75 assistenttjänst. Det har under läsåret visat sig att behovet av platser i 
grundsärskolan är stort och att det ökar. Inför lå 21/22 kommer 7-10 elever 
var inskrivna i grundsärskolan åk 1-3. Behoven hos eleverna är mycket 
varierande och stort. En del av eleverna med multifunktionsproblematik kan 
komma att bedömas tillhöra elevgruppen som ska läsa ämnesområde. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att det krävs det en 
utökning av tjänster inom grundsärskolan åk 1-3 motsvarande en lärartjänst 
för att Grums kommun ska kunna ge eleverna den utbildning de har rätt till. 

Med anledning av det ökade behovet av platser i grundsärskolan åk 1-3 
föreslår Thomas Nilsson att sektor barn och utbildning beviljas ett 
tilläggsanslag för innevarande år om 324 000 kr och en utökning av 
budgetramen från och med år 2022 då behovet av tjänsten förväntas vara 
permanent. Beloppet är baserat på en månadslön om 33 000 kr/mån. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-19 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Rektor Susanne Marklund 
Controller Per-Ove Johansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Budgetberedningen 
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§ 27     Dnr GKS/2021:178 

 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och 
utbildning gällande gymnasieskolan  
 
Beslut 
Sektor barn och utbildning beviljas ett tilläggsanslag om 1 400 000 kronor 
för år 2021 för att täcka de ökade kostnaderna för interkommunal ersättning 
för gymnasieplatser. 

Tilläggsanslaget för 2021 finansieras via en ökad budget för statsbidrag då 
senaste prognosen från SKR visar på ökade intäkter från staten. 
Finansiering för 2022 och framåt överlämnas som separat ärende till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Karlstads kommun har höjt priserna för gymnasieplatser inför 2021. Även 
övriga kommuner och friskolor inom regionen har följt efter med i 
prisökningar.  
Karlstads kommun har höjt sina priser med omkring 5-6 %, vilket ger en 
kostnadsökning om 8-10 % för Grums kommun. Det beror på att många 
elever från Grums kommun läser praktiska och yrkesinriktade program. 
Dessa är dyra i förhållande till övriga program vilket ger kostnadsökningar 
som ligger högre än de genomsnittliga prishöjningarna.  
Sektor barn- och utbildning fick i budget för år 2020 en ramhöjning inom 
detta område, vilket bidragit till en stabil budget som gav ett överskott 2020. 
Med anledning av överskottet för år 2020 är behovet av tilläggsanslag för 
prisökningarna lägre än de faktiska prisökningarna.  
Med anledning av de ökade kostnaderna för interkommunal ersättning 
föreslår barn- och utbildningschef Thomas Nilsson att sektor barn och 
utbildning beviljas ett tilläggsanslag för innevarande år om 1 400 000 kronor 
och en utökning av budgetramen från och med år 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Ekonomiska beräkningar  
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson  
Controller Per-Ove Johansson 
Budgetberedningen 
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