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§ 267 Dnr 2019-000045  

Förvaltningsledningen informerar 2019 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Samtliga chefsbefattningar är tillsatta. 
Chefer har rekryterats internt. 

Administrativ chef Christina Olsson: Livsmedelsverket bedömer att Grums 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra livsmedelskontrollen och 
avslutar därför föreläggandeärendet.     
 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr 2019-000141  

Information från Värmlandsrådet samt au 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunalråd Leif Haraldsson: Information från sammanträdet med 
värmlandsrådet den 4 oktober 2019 där bland annat tillförorordnad 
landshövding Johan Blom deltog. Även information om ”Nya perspektiv” 
lämnades. 
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§ 269 Dnr 2019-000764  

Information till kommunstyrelsen 29 oktober 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Näringslivschef Maria Röhr: Redogörelse för Svenskt Näringslivs ranking 
2019. Grums kommun ligger på andra plats i länet, plats 39 i landet. 
Värmland ligger på tredje plats i landet.   

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sverre Dahlgren: Länsstyrelsen kommer att 
söka pengar hos Naturvårdsverket för sanering av marken vid Silvergruvan i 
Vegerbol. Åtgärden föranleder inga kostnader för kommunen, förutom viss 
administration.   

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2019-000764 
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§ 270 Dnr 2019-000749  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
29 oktober 2019 

Beslut 
Anmälan av delegeringsbeslut godkänns.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen kan beslutanderätten i vissa ärenden delegeras till 
annan. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till 
kommunstyrelsen vid kommande sammanträde. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att en 
förteckning över besluten finns tillgänglig.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning 2019-000749 
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§ 271 Dnr 2019-000779  

Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning - ta 
bort N.2.27, Hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas 

Beslut 
Punkten N.2.27, Hur rätt till umgänge med den unge skall utövas, tas bort i 
kommunstyrelsens delegeringsordning.  

Sammanfattning 
Beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild och är principiellt viktiga 
får inte delegeras. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är beslut enligt 
Lagen om vård av unga (LVU) om att hemlighålla den unges vistelseort 
principiellt viktiga. Kammarrätten menar att beslut om 
umgängesbegränsning liknar sådana beslut eftersom det i båda fallen handlar 
om att begränsa vårdnadshavares kontakter med tvångsvårdade barn. De 
besluten får alltså inte heller delegeras utom i brådskande fall. Dessutom får 
de bara delegeras till ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden 
utsett, aldrig till en socialsekreterare. 

I Grums kommuns delegeringsordning, punkt N.2.27, står det att 
utbildnings- och omsorgsutskottet i första hand, och områdeschef för Individ 
och familj (IFO) i andra hand, har delegation på att besluta i dessa ärenden. 
Detta är alltså felaktigt och delegeringsordningen behöver ändras. 

Utredningssekreterare Maria Kumm föreslår därför i skrivelse att punkten 
N.2.27, Hur rätt till umgänge med den unge skall utövas, tas bort i 
delegeringsordningen.  

Handlingar i ärendet 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-10-14 
Tjänsteskrivelse 2019-10-03 
Utdrag ur delegeringsordningen 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Utredningssekreterare Maria Kumm för ändring i delegeringsordning 
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§ 272 Dnr 2019-000808  

Ansökan om förlängning - gymnasiet (sekretessärende) 

Beslut 
”Namn” ”Personnummer” 

Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan, till och med den 12 
juni 2020.  

Sammanfattning 
Ungdomen omfattas av tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade 
gymnasielagen. Det innebär att villkoret för att han ska få stanna är att han 
läser enligt de regler som gäller för nya gymnasielagen. 

Ungdomen avslutade sina studier på Nobelgymnasiets introduktionsprogram 
i juni 2019 men klarade inte Migrationsverkets språkkrav för att fortsätta till 
vuxenutbildningen.  

Ansökningstiden för förlängning gick ut den sista april 2019. En komplett 
ansökan från Karlstads kommun inkom den 15 oktober 2019. Ansökan avser 
interkommunal ersättning för perioden nov år 2019 till och med juni 2020. 
Kostnaden uppgår till ca 9 000 kr/mån. 

Inom samverkansområdet för gymnasiet finns en överenskommelse om att 
elever som visar progression beviljas ett fjärde år efter ansökan, vilket 
innebär att om ansökan inkommit i tid hade den beviljas av förvaltningen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Ansökan från Karlstads kommun 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Solveg Svendsen (SD): Grums kommun betalar inte programpeng enligt 
ansökan. 

Leif Haraldsson (S): Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan.    

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

Reservation 
Solveg Svendsen (SD) och Jan-Olof Karlsson (SD)     
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Beslutet skickas till 
Samordnare Ulf Borg 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 273 Dnr 2019-000819  

Ansökan om förlängning - gymnasiet (sekretessärende) 

Beslut 
”Namn” ”Personnummer” 

Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan, till och med den 12 
juni 2020.  

Sammanfattning 
Ungdomen omfattas av tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade 
gymnasielagen. Det innebär att villkoret för att han ska få stanna är att han 
läser enligt de regler som gäller för nya gymnasielagen. 

Ungdomen avslutade sina studier på Nobelgymnasiets introduktionsprogram 
i juni 2019 men klarade inte Migrationsverkets språkkrav för att fortsätta till 
vuxenutbildningen.  

Ansökningstiden för förlängning gick ut den sista april 2019. En komplett 
ansökan från Karlstads kommun inkom den 15 oktober 2019. Ansökan avser 
interkommunal ersättning för perioden nov år 2019 till och med juni 2020. 
Kostnaden uppgår till ca 9 000 kr/mån. 

Inom samverkansområdet för gymnasiet finns en överenskommelse om att 
elever som visar progression beviljas ett fjärde år efter ansökan, vilket 
innebär att om ansökan inkommit i tid hade den beviljas av förvaltningen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Ansökan från Karlstads kommun 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Solveg Svendsen (SD): Grums kommun betalar inte programpeng enligt 
ansökan. 

Leif Haraldsson (S): Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan.     

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

Reservation 
Solveg Svendsen (SD) och Jan-Olof Karlsson (SD).       
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Beslutet skickas till 
Samordnare Ulf Borg 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 274 Dnr 2019-000820  

Ansökan om förlängning - gymnasiet (sekretessärende) 

Beslut 
”Namn” ”Personnummer” 

Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan, till och med den 12 
juni 2020.  

Sammanfattning 
Ungdomen omfattas av tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade 
gymnasielagen. Det innebär att villkoret för att han ska få stanna är att han 
läser enligt de regler som gäller för nya gymnasielagen. 

Ungdomen avslutade sina studier på Nobelgymnasiets introduktionsprogram 
i juni 2019 men klarade inte Migrationsverkets språkkrav för att fortsätta till 
vuxenutbildningen.  

Ansökningstiden för förlängning gick ut den sista april 2019. En komplett 
ansökan från Karlstads kommun inkom den 15 oktober 2019. Ansökan avser 
interkommunal ersättning för perioden nov år 2019 till och med juni 2020. 
Kostnaden uppgår till ca 9 000 kr/mån. 

Inom samverkansområdet för gymnasiet finns en överenskommelse om att 
elever som visar progression beviljas ett fjärde år efter ansökan, vilket 
innebär att om ansökan inkommit i tid hade den beviljas av förvaltningen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Ansökan från Karlstads kommun 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Solveg Svendsen (SD): Grums kommun betalar inte programpeng enligt 
ansökan. 

Leif Haraldsson (S): Grums kommun betalar programpeng enligt ansökan.     

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

Reservation 
Solveg Svendsen (SD) och Jan-Olof Karlsson (SD).       
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Beslutet skickas till 
Samordnare Ulf Borg 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 275 Dnr 2019-000827  

Ansökan om skolpeng för utlandsstudier 

Beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning och behandlas vid 
kommande sammanträde med kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
En förälder ansöker om att elev i årskurs 2 ska få ta med sig sin skolpeng till 
Svenska skolan på Gran Canaria för att bekosta elevens studier där. Ansökan 
avser vårterminen 2020 och terminsavgiften uppgår till 2 253 €, ca 24 000 
kronor. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att barn som är bosatta 
i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om man väljer 
att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten 
och därmed rätten till utbildning. Hemkommunen har inte någon skyldighet 
att betala för barns skolgång utomlands.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan 2019-08-09 
Tjänsteskrivelse 2019-10-22 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Registrator Ewa Lundqvist 
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§ 276 Dnr 2019-000636  

Möjlighet att lämna synpunkter på Länsgemensam 
beroendemottagning för unga 

Beslut 
1. Grums kommun ställer sig bakom inrättande av en länsgemensam 

beroendemottagning för unga 13 – 25 år, vårdavdelning för unga 13 -
17 år samt lokala mottagningar.  

2. Förslaget bör förtydligas när det gäller kostnader för placering vid 
vårdavdelningen för unga 13-17 år. 

3. Rollfördelningen mellan huvudmännen behöver tydliggöras.  

Sammanfattning 
Värmlands läns vårdförbund har på uppdrag från den politiska styrgruppen 
för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland översänt 
rapport gällande förslag om länsgemensam beroendemottagning för unga 13-
25 år.  

Rapporten förslår tre delar som bör genomföras som lämplig vårdform – 
Länsmottagning, vårdavdelning samt lokala mottagningar. Rapporten har 
skickats till länets kommuner samt Region Värmland för synpunkter samt 
inriktningsbeslut.  

Områdeschef Pernilla Pettersson har utarbetat förslag till yttrande. Pettersson 
föreslår att Grums kommun ställer sig bakom förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Värmlands läns vårdförbund 2019-07-26 
Tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
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§ 277 Dnr 2019-000743  

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland  

Beslut 
Samverkansavtal för gymnasiesamverkan i Värmland godkänns. 

Samverkansavtalet undertecknas av kommunchef Annika Lomarker och 
kommunstyrelsens ordförande Leif Haraldsson (S), firmatecknare för Grums 
kommun.  

Sammanfattning 
Samtliga sexton kommuner i Värmlands län samverkar sedan 2009 om 
gymnasieutbildningar, genom ett samverkansavtal. Fram till och med den 1 
januari 2019 har kommunalförbundet Region Värmland biträtt kommunerna 
med samordning. Men inför bildandet av Region Värmland, regionkommun, 
beslutades det att utbildningsfrågorna inte skulle följa med till Region 
Värmland, därför måste samverkansavtalet skrivas om.  

En arbetsgrupp bestående av de tre tjänstepersoner, som också är med i 
gymnasiesamverkans beredningsgrupp, har ansvarat för att ta fram förslag 
till nytt avtal som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Nuvarande 
avtal har förlängts under 2019. Under arbetet har diskussioner förts med 
skolchefsgruppen, kommundirektörerna samt gymnasiesamverkans 
styrgrupp.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-09-19 
Yttrande 2019-09-23 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Annika Lomarker 
Karlstads kommun, gymnasieförvaltningen 
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§ 278 Dnr 2019-000761  

Skolresultat läsår 2018/2019 

Beslut 
1. Utveckla undervisningen. Skolan behöver systematiskt säkra att varje elev 
har erövrat färdigheter och kunskaper. Undervisningen utvecklas genom 
lärarnas analyser av den egna undervisningen och elevernas visade 
kunskaper. Detta görs genom Grums kommuns systematiska kvalitetsarbete. 
Därefter prioriteras några få och långsiktiga utvecklingsområden. Inför 
läsåret 19/20 kommer Svenska, Matematik och Engelska att prioriteras bland 
annat genom att antalet förstelärare i dessa ämnesgrupper ökas och att 
arbetet i Övergripande Ämnes Konferenser, ÖÄK, stärks. 

2. Synliggöra värderingar. Ledare i skolan behöver synliggöra och påverka 
de värden och värderingar som finns på skolan samt analysera den egna 
verksamhetens syn på kunskap. Elever behöver mötas av höga och 
realistiska förväntningar som motiverar ansträngning. Arbetsro och trygghet 
i skolan ger en lugn och ordnad arbetsmiljö för barn och vuxna. Det behövs 
för att eleverna ska nå skolans demokratiska och kunskapsmässiga mål. Inför 
läsåret 19/20 kommer arbetet kring Tillitsfulla Relationer, Nätsmart och 
Studiero intensifieras. Modulen i Skolverkets lärportal ger ett gott stöd i 
detta arbete. 

3. Att verksamheten läsåret 19/20 tittar på hur digitaliseringen påverkar 
undervisningen och speciellt på vilka behov flickor respektive pojkar har. 
Två förstelärare får i uppgift att intervjua två skolledare och två lärare från 
varje stadie samt några elevgrupper hur de upplever att digitaliseringen har 
påverkat undervisningen. Redovisas vid läsårsslut och vid uppföljningen 
oktober 2020.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson redogör för skolresultaten läsåret 
2018/2019 för elever på Jättestenskolan. 

Thomas Nilsson föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom förslagen 
att utveckla undervisningen, synliggöra värderingar inom utbildningen samt 
närmare undersöka hur den etablerade digitaliseringen kan påverka 
undervisningen 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med bilagor 2019-09-23 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-10-14 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 279 Dnr 2019-000771  

Tillköp av anropsstyrd linjetrafik på linje 821 

Beslut 
Förslag om tillköp av anropsstyrd linjetrafik på busslinje 821 godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2019, § 147, att ställa sig bakom 
förändringar av linjesträckningen för linje 800 samt tillköp av anropsstyrd 
linjetrafik på busslinje 821 Segmon-Slottsbron-Grums. Anropsstyrd trafik 
innebär att man som kund behöver beställa sin resa om man vill åka. 
Trafikkostnaden utfaller endast vid utförd transport. Kostnaden per tur 
mellan Segmon och Grums är 439 kronor exklusive moms och index. Skulle 
samtliga turer köras under de nio veckorna skulle det bli en kostnad  
på 194 000 kronor. 

Den anropsstyrda trafiken kommer att trafikera sträckan under en 
nioveckorsperiod under sommaren när linje 801 inte är i drift för att 
upprätthålla busstrafiken mellan Segmon och Grums. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att det upprättade avtalet 
godkänns.  

Handlingar i ärendet 
Region Värmland 2019-09-30 
Tjänsteskrivelse 2019-10-01 
Planeringsutskottet 2019-10-15 

Beslutet skickas till 
Region Värmland, Markus Bergman 
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§ 280 Dnr 2019-000782  

Redovisning av Grumsinitiativ 2019 

Förslag till beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 4 oktober 2018 att 
avskaffa medborgarförslag och istället inrätta Grumsinitiativ. Under 2019 
användes arbetsformen Grumsinitiativ för första gången. En redovisning av 
samtliga initiativ och hur de har hanterats ska presenteras som ett sista steg i 
processen. 

Utredare Cornelia Eisenhart redovisar Grumsinitiativen för 2019. År 2019 
inkom 27 st. Grumsinitiativ, varav två inte uppfyllde formkraven. Tolv 
initiativ skickades vidare från beredningsgruppen för att utredas. Det 
beslutades bland annat att sätta upp en tillfällig hastighetsskylt vid 
återkommande tillfällen på vägen ut ur Grums.  

Alla som skickade in initiativ, utom en som inte angett avsändare, har fått 
återkoppling.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 
Lista Grumsinitiativ 2019-10-04 
Planeringsutskottet 2019-10-15 
Kommunstyrelsen 2019-10-29 
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§ 281 Dnr 2019-000783  

Justeringar av Grumsinitiativ 

Förslag till beslut 
Grumsinitiativ kan lämnas in från och med den 1 december till och med 
februari månad varje år. 

Initiativ som redan blivit behandlade kan komma att avslås.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2018 att avskaffa 
medborgarförslag och istället inrätta Grumsinitiativ för att öka 
medborgatinflytandet och få en mer administrativt hanterlig process. Under 
2019 användes arbetsformen Grumsinitiativ för första gången.  

Vid den särskilda beredningsgruppens utvärdering av processen har det 
framkommit att utredningstiden är för kort för de verksamheter som ska 
genomföra flera utredningar. Utredare Cornelia Eisenhart föreslår att 
verksamheterna kan ges längre tid att utreda initiativen genom att 
inlämningsperioden tidigareläggs en månad. Initiativ skulle då kunna lämnas 
in från och med den 1 december till och med februari månad. Förändringen 
skulle också innebära att det första beredningsmötet kan hållas tidigare och 
hamna mer lägligt i förhållande till den första budgetberedningen. 

För att underlätta hanteringen av initiativen föreslår utredare Eisenhart även 
att det ska läggas till ett formkrav som innebär att initiativ som redan 
behandlats kan komma att avslås.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 
Planeringsutskottet 2019-10-15  
Kommunstyrelsen 2019-10-29 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 282 Dnr 2019-000781  

Delårsbokslut 31 augusti 2019, Grums kommun 

Förslag till beslut 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 samt årsprognos 2019 godkänns. 

Verksamheterna får i uppdrag att fortsätta finna åtgärder för att minska 
avvikelserna mot budget.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att det ekonomiska 
läget har fått effekt såväl för Grums kommun som för övriga kommuner med 
mer ansträngd ekonomi. 

Årets prognos pekar mot ett sämre utfall än föregående år och förväntas 
landa på ett positivt resultat på drygt 1,1 mkr som endast motsvarar 0,2 % i 
resultat av skatter och statsbidrag. 

Höga pensionskostnader i kommunen samt dyra institutionsplaceringar inom 
individ och familjeomsorgen är de enskilt största avvikelserna mot budget. 

Befolkningen har under första delen av året varit lägre än vad man 
budgeterade men vid senaste mätningen 31 augusti var dock  
invånarantalet 9 067 stycken vilket är 27 fler än budgeterat och hela 51 fler 
än vid årsskiftet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 7 oktober 2019 
Delårsbokslut 31 augusti 2019 samt årsprognos 2019 
Planeringsutskottet 2019-10-15  
Kommunstyrelsen 2019-10-29 
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§ 283 Dnr 2019-000817  

Delårsbokslut augusti 2019, Grums Hyresbostäder AB 

Förslag till beslut 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019, samt årsprognos 2019, godkänns.  

Sammanfattning 
VD Henrik Westlund, Grums Hyresbostäder AB (GHAB) presenterar 
delårsbokslut per den 31 augusti 2019 samt årsprognos för år 2019.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2019 visar på ett resultat om 52 000 
kronor. Årsprognosen för 2019 ger ett resultat om -400 000 kronor. 
Resultatet beror bland annat på minskade hyresintäkter på Järpegatan, ökade 
kostnader för underhåll och ett nytt dyrare elavtal.  

Handlingar i ärendet 
GHAB 2019-10-15 
Kommunstyrelsen 2019-10-29 
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§ 284 Dnr 2019-000818  

Delårsbokslut augusti 2019, Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder 

Förslag till beslut 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019, samt årsprognos 2019, godkänns.  

Sammanfattning 
Verkställande funktionär Henrik Westlund, Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder,  presenterar delårsbokslut per den 31 augusti 2019 samt 
årsprognos 2019.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2019 visar på ett stort överskott vilket 
i första hand beror på saknade kostnader som finns hos GHAB. 
Årsprognosen för 2019 pekar på ett resultat om 400 000 kr.  

Handlingar i ärendet 
Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 2019-10-15  
Kommunstyrelsen 2019-10-29 

 

 

 


