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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Nilsson (S), Ordförande 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
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Ulrika Jacobs (M) 
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Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD), Roy Vestli (SD) tjg ers 
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§ 1 Dnr 2019-000085  

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 
Sebastian Olsson Lindbergs (SD) avsägelse godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Sebastian Olsson Lindberg (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-01-11 

Beslutet skickas till 
Utdrag till länsstyrelsen för ny sammanräkning  
Sebastian Olsson     
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§ 2 Dnr 2018-000704  

Svar på motion om videolänk för att delta i 
sammanträde på distans 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kostnaderna och riskerna anses 
oproportionerligt stora i förhållande till nyttan.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion 
om videolänk för att ledamöter ska kunna delta i fullmäktiges sammanträden 
på distans. I motionen nämns kommunikationsverktyget Skype som ett 
kostnadsfritt alternativ.   

Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans. Lagen ställer krav på tekniska 
lösningar som möjliggör för samtliga deltagare att se och höra varandra samt 
delta på lika villkor.  

Utredare Lina Bryske Morin gör bedömningen att de kostnadsfria 
kommunikationsverktyg som finns idag, inte uppfyller kommunallagens 
krav. Kostnaden för ett godkänt system uppgår, utifrån andra kommuners 
utredningar, till omkring 100 000 kr per distansdeltagare eller 300 000 kr per 
rum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-14 
Utredning Region Jämtland Härjedalen  
Planeringsutskottet 2019-01-22 
Kommunstyrelsen 2019-02-05  

Beslutet skickas till 
Motionärer      
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§ 3 Dnr 2018-000274  

Svar på motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i 
Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Den administrativa funktionen får i uppdrag att tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium utreda förutsättningarna för dialogmöten 
med Jättestensskolans elevråd för årskurs 7-9.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgit Sturesson (C) har lämnat in en motion om att tillsätta en 
parlamentarisk sammansatt beredning för att undersöka möjligheterna att 
införa ett ungdomsfullmäktige. 

För att först väcka och få en bild av intresset hos ungdomarna föreslår 
utredare Cornelia Eisenhart att kommunfullmäktiges presidium en gång per 
termin besöker elevrådet för årkurs 7-9 på Jättestenskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-14  
Planeringsutskottet 2019-01-22 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 

Beslutet skickas till  
Utredare Cornelia Eisenhart      
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§ 4 Dnr 2019-000067  

Motion om att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion 
om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Motionärerna 
föreslår att sammanträdena ska finnas på hemsidan så innevånarna kan följa 
dem via webben.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-08 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
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§ 5 Dnr 2018-000507  

Sverigedemokraterna - Redovisning av partistöd för år 
2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Partistöd betalas ut i förskott under februari månad enligt reglemente. 

Partierna ska senast den 30 juni 2018 lämna in redovisning och 
granskningsrapport om hur 2017 års partistöd använts. Har ingen 
redovisning lämnats in till kommunstyrelsen utbetalas inget partistöd för 
nästkommande år. Sverigedemokraterna har lämnat in redovisning över hur 
partistödet har använts i Grums kommun. 

Partierna uppmanas att använda den framtagna blanketten för ansökan om 
partistöd.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 2018-06-30 
Redovisning 2018-06-30, 2018-12-17 
Planeringsutskottet 2019-01-22 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna      
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§ 6 Dnr 2018-000844  

Karlstad-Grums Vattenverksförbund - Budget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Karlstad-Grums Vattenverksförbunds förslag till budget för år 2019 antas. 

Karlstad-Grums Vattenverksförbund medges rätt att ta upp ett lån på  
2 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund, KGVF, är ett kommunalförbund som 
äger två vattenverk i Karlstads kommuns västar delar. 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av de båda 
medlemskommunerna. Förbundet ska leverera vatten med rätt kvalitet, i 
tillräcklig omfattning och så effektivt som möjligt. Ett budgetförslag har 
tagits fram för år 2019.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse KGVF 2018-11-20 
Förslag till budget år 2019 
Planeringsutskottet 2019-01-22 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 

Beslutet skickas till 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund       

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(13) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2018-000860  

Inspektion av överförmyndarnämnd i samverkan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarnämnden och översänder 
protokollet för kännedom.  

Länsstyrelsen har fått ett gott bemötande och uppfattar verksamheten som en 
arbetsplats med generellt god ordning och reda.  

Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-12-13 
Planeringsutskottet 2019-01-22 
Kommunstyrelsen 2019-02-05 
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§ 8 Dnr 2018-000863  

Kommunrevisorernas granskning av sjukfrånvaro och 
rehabilitering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisonen har gjort en granskning av sjukfrånvaro och 
rehabilitering i kommunen. Syftet med granskningen är att besvara 
revisionsfrågan om kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt arbete för 
att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt bedriver 
ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron. 

Revisionen önskar svar innan den 15 mars med en redogörelse för vilka 
åtgärder som kommer att vidtas i anledning av granskningen.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2018-12-14 
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§ 9 Dnr 2018-000864  

Kommunrevisorernas granskning av kommunens 
beredskap för att förebygga korruption och 
oegentligheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisonen har gjort en granskning av kommunens beredskap för att 
förebygga korruption och oegentligheter.  

Den samlade bedömningen är att kommunens arbete med att minska risken 
för att utsättas för korruption och egentligheter inte fullt ut är ändamålsenlig. 

Revisionen önskar svar innan den 15 mars med en redogörelse för vilka 
åtgärder som kommer att vidtas i anledning av granskningen.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2018-12-14 
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§ 10 Dnr 2019-000165  

Motion om plantering av växter utanför centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion 
om plantering av växter utanför centrum. Motionärerna anser att 
utsmyckningen i Grums centrum ska hållas nere till förmån för övriga platser 
i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-02-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      

 

 


