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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
Nicole Jacobs (M) 
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Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) tjg 
Frank  Lassen (S) 
Agneta Andersson (S) 
Rafi  Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Sune Ingman (S) Reneé Pettersson (S) tjg 
Christine Jäger (S) 
Juan  Martinez (S) Anders Leander (S) tjg 
Sara Emsevik (S) Lena S Haraldsson (S) tjg 
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Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
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§ 30 Dnr 2019-000391  

Motion om meddelarfriheten i Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nicole Jacobs (M), Ulrika Jacobs (M), Jesper Johansson (MP) och Birgit 
Sturesson (C) har lämnat in en motion om meddelarfrihet i Grums kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa 
ett anonymt system för visselblåsare i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-17 

Beslutet skickas till 
Planeringsutskottet     
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§ 31 Dnr 2019-000429  

Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sune Ingmans (S) avsägelse godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Sune Ingman (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-05-03 

Beslutet skickas till 
Registrator 
Länsstyrelsen för ny sammanräkning 
Sune Ingman (S)     
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§ 32 Dnr 2019-000450  

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
direktionen för Karlstad-Grums vattenverksförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sune Ingmans (S) avsägelse godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Sune Ingman (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i Karlstad-Grums 
vattenverksförbund.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-05-03 

Beslutet skickas till  
KGVF 
Sune Ingman (S) 
Registrator     
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§ 33 Dnr 2019-000408  

Investering av ny kylanläggning Billerudshallen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sektor Samhällsbyggnad får i uppdrag att omfördela pengar i 
investeringsbudget för att kunna genomföra nödvändig investering om totalt 
5 000 000 kr enligt alternativ 2. Alternativ 3 ska utredas och presenteras vid 
budgetberedningens sammanträde den 21 oktober 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Billerudhallen byggdes 1983 men stora delar av kylanläggningen är från 
1970-talet. Detta medför att anläggningen är sliten och omordern.  

Genom åren har Kultur och fritid genomfört ett flertal reparationer på 
kylanläggningen. Anläggningen är gammal och service/reparationerna är 
höga och kommer att öka i kostnader. Kultur och fritid betalar cirka 200-300 
tkr årligen i service/reparationer. Elförbrukningen ligger på 950 000-1 000 
000 kwh/år. Område kultur och fritid kan inte garantera driften på 
kylanläggningen längre på grund av att dess ålder och slitage. 

En investering i kylanläggningen är nödvändig. Område Kultur och fritid har 
tagit fram följande åtgärdsförslag: 

1. Byte av förångare och tillhörande styrsystem.  
Total kostnad cirka 3 200 – 3 700 tkr. 

2. Ny kylanläggning i befintlig byggnad.  
Total kostnad cirka 3 500-4 500 tkr. 

3. Ny kylanläggning i befintlig byggnad i befintlig byggnad, samt fullt 
utbyggt system med ishallen.  
Total kostnad cirka 5 000-7 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-08  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Yrkanden 
Judith Kisch (M) och Leif Haraldsson (S): Sektor Samhällsbyggnad får i 
uppdrag att omfördela pengar i investeringsbudget för att kunna genomföra 
nödvändig investering om totalt 5 000 000 kr enligt alternativ 2. Alternativ 3 
ska utredas och presenteras vid budgetberedningens sammanträde den 21 
oktober 2019.    
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Ajournering 
Kl 19:35-19:40 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på Kischs (M) och Haraldssons (S) yrkande 
och finner det bifallet.    

Protokollsanteckning 
Siri Johansson (M), Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Nicole Jacobs (M), 
Eva Sidenvall (C), Birgit Sturesson (C), Lars-Åke Engdahl (C), Roy Vestli 
(SD), Ulf Björk (SD), Solveg Svendsen (SD), Jan-Olof Karlsson (SD)Ann-
Charlotte Kraft (SD)     

Beslutet skickas till  
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Områdeschef Martin Karlsson 
Budgetberedningen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2018-000575  

Motion om rensning av Malsjöån 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Jesper Johansson (MP) har inkommit med en motion gällande röjning av 
Malsjöån. Motionen föreslår en upprensning av ån och på så vis återställa 
kanotleden och underlätta för kanotturism i Grums kommun, och även för 
kommunens egna invånare. Malsjö skulle då också få förbindelse med 
Vänern. 

Näringslivschef Maria Röhr framför i skrivelse att det efter dialog med 
Länsstyrelsen framkommit att det är anmälningsplikt till Länsstyrelsen om 
man muddrar i vattendrag och den bottenyta som berörs är högst 500 m². Om 
bottenytan som berörs är större än 500 kvadratmeter så är verksamheten 
tillståndspliktig och ansökan om tillstånd ska göras till Mark- och 
miljödomstolen. 

Det finns inte resurser att utreda möjligheterna att röja Malsjöån, varken 
personellt, ekonomisk eller kunskapsmässigt. En utredning skulle behöva 
utföras av konsult, en ungefärlig kostnad för detta är 200 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Motion 2018-08-27 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-08  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Jesper Johansson     
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§ 35 Dnr 2019-000165  

Motion om plantering av växter utanför centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.  

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. 

Områdeschef Maria Oja framför i skrivelse att område gata tidigare haft som 
verksamhetsmål och konkret mål att estetiken i Grums centrum ska höjas. 
För detta fick område gata ett tillskott på 150 000 kr varje verksamhetsår. 
Från verksamhetsår 2016 blev detta tillskott ett fast anslag i område gatas 
budget och målen ändrades till att omfatta estetiskt höjande åtgärder inom 
hela Grums kommun.  

Oja skriver att område gata försöker tillse att planteringar och utsmyckningar 
fördelas över hela kommunen genom till exempel plantering av vårlökar, 
träd och uppsättning av julbelysning.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-02-14 
Tjänsteskrivelse 2019-03-31 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-08  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Ann-Louise Kron (SD)   
Solveg Svendsen (SD)      
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§ 36 Dnr 2019-000423  

Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning 
och revisionsberättelse för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2018 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2018 samt revisionsberättelse. Förbundet har 
finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, 
stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim 
samverkan i det vardagliga arbetet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 med bilagor 
Revisionsrapport 2018 
Planeringsutskottet 2019-05-07  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet Samspelet    
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§ 37 Dnr 2019-000284  

Avveckling av Region Värmland - kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2018 godkänns. 

Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Likvidation av Region Värmland- kommunalförbund (organisationsnummer 
222000-1362) godkänns.  

Jäv 
Ordförande Ulrika Nilsson (S), Leif Haraldsson (S), Tore Ingman (S), Eva 
Sidenvall (C). 

2:e vice ordförande Siri Johansson (M) är ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade den 30 
november 2018, efter godkännande av samtliga sjutton medlemmar, att 
avveckla kommunalförbundet den 31 december 2018. Förbundets uppdrag, 
verksamhetsansvar och personal överfördes vid årsskiftet till nybildade 
Region Värmland. Vidare beslutade regionfullmäktige att 
kommunalförbundet skulle träda i likvidation den 1 januari 2019 och att 
regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter skulle utgöra likvidator. 
Regionfullmäktige beslutade även att kommunalförbundets tillgångar, 
skulder och övriga åtaganden och förpliktelser i sin helhet skulle överföras 
till nybildade Region Värmland. 

Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2018 har upprättats. Likvidatorn har överlämnat 
årsredovisningen till medlemmarna för godkännande. Efter hörande av 
revisionen ska medlemmarna ta ställning till godkännande av 
årsredovisningen och fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och 
kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns samt att regionstyrelsen och 
kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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Likvidatorn har upprättat förvaltningsberättelse och slutredovisning. 
Lividationen omfattar perioden 1 januari 2019 - 28 februari 2019. 
Verksamhetsansvaret och personalansvaret övergick den 1 januari 2019 till 
Region Värmland, aktieinnehav i bolag och anläggningstillgångar i form av 
inventarier och maskiner överläts den 1 januari 2019 till Region Värmland. 
Vid årsskiftet har utestående leverantörsskulder och kundfordringar 
reglerats. 

Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd 
likvidation överförts till nya, sammanslagna Region Värmland enligt 
regionfullmäktiges beslut den 30 november 2018. Kommunalförbundets 
medlemmar ska slutligt ta ställning till godkännande av likvidationen.  

Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas 
godkännande avregistreras.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund 2018 
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 
Likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning 
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Planeringsutskottet 2019-05-07  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till 
Region Värmland     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2019-000364  

Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det reviderade reglementet för överförmyndarnämnden antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma överförmyndarnämndens reglemente behöver revideras 
utifrån den nya dataskyddsförordningen, GDPR. 

I reglementet ska det framgå att Forshaga kommun som värdkommun 
behandlar personuppgifter för kommunerna Grums, Hagfors, Kil och 
Munkfors räkning.  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnd, gemensam § 32 
Reviderat reglemente  
Planeringsutskottet 2019-05-07  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Den gemensamma överförmyndarnämnden    

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2019-000110  

Regler och avgifter för förskola 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Regler och avgifter för förskola antas. Regelverket träder i kraft den 1 
september 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen den 5 mars att förtydliga vissa delar och revidera befintligt 
regelverk för förskolan. Thomas Nilsson har tillsammans med förskolechefer 
Marie-Louise Dahl, Frida Lindberg och Anne Glans gjort de förtydliganden 
som efterfrågats och föreslår därmed att förslag till revidering ska antas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-22 
Skrivelse 2019-01-22 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-04-15  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2019-000298  

Utökad bemanning inom individ- och familjeomsorgen 
under 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
250 000 kronor anslås för utökning av socialsekreterartjänst under år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
I maj år 2018 kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Grums 
kommun för att kommunen inte håller den lagstadgade utredningstiden för 
barnavårdsutredningar.   

Kommunfullmäktige beslutar den 19 juni 2018 att anslå 250 000 kronor ur 
2018 års resultat för att förstärka individ- och familjeomsorgens organisation 
med en socialsekreterare visstid. I budget för år 2019 finns 250 000 kronor 
med för finansiering av utökningen.  

Tjänsten tillsätts inte förrän i slutet av år 2018 och områdeschef Pernilla 
Pettersson meddelar i skrivelse att behovet av förstärkning kvarstår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-25 
Planeringsutskottet 2019-04-09  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 41 Dnr 2019-000413  

Riktlinjer motverkande muta, bestickning och 
oegentligheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer motverkande muta, bestickning, jäv samt andra 
oegentligheter antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Grums kommun 
genomfört en gransking och analys med fokus på vad kommunen har gjort 
för att minska risken för att utsättas för korruption och oegentligheter. Som 
ett led i denna gransking har utveckling och förvaltning fått i uppdrag att 
uppdatera relevanta styrdokument där ”Riktlinjer motverkande muta, 
bestickning, jäv samt andra oegentligheter” är ett av dokumenten. 
Upphandlare Gun-Britt Nilsson har tagit fram förslag till reviderade 
riktlinjer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 
Riktlinjer motverkande muta, jäv, bestickning, jäv samt andra oegentligheter 
Planeringsutskottet 2019-05-07  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Upphandlare Gun-Britt Nilsson 
Författningssamlingen     
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§ 42 Dnr 2019-000222  

Förfrågan om borgensåtagande för Servicepunkt 
Värmskog 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bygdegårdsföreningen Värmskogs ansökan om kommunal borgen på  
2 000 000 kronor avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygdegårdsföreningen Värmskog anhåller i skrivelse om kommunal borgen 
om 2 000 000 kronor för Servicepunkt Värmskog. 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att kommunens 
finanspolicy har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra 
låntagare och ändamål. Det finns dessutom redan ett borgensåtagande på  
1 500 000 kronor beviljat till föreningen 2017-06-15. 

Kommunen har erbjudit föreningen att upphäva den hembudsklausul som 
anges i gåvobrevet som föreningen påtalar utgör svårighet att ta nya lån.  

Beslutsunderlag 
Bygdegårdsföreningen Värmskogs ansökan 2019-02-28 
Planeringsutskottet 2019-05-07  
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Bygdegårdsföreningen Värmskog     
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§ 43 Dnr 2019-000410  

Finanspolicy för koncernen Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till finanspolicy för koncernen Grums kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att 
definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som 
uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och 
likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för att en god kontroll 
och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning och 
administrativa regler klargörs. 

Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. 
Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för 
denna finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid 
behov revideras för att upprätthålla en löpande anpassning till 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd 
riskprofil upprätthålls. 

Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige och är ett övergripande 
dokument före både kommunen och de kommunala bolagen. Alla avsteg från 
finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att den nuvarande 
finanspolicyn (KF §14) fastställdes 1998-04-29 varför mycket i den policyn 
inte stämmer med den verklighet som råder nu.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25 
Finanspolicy koncernen Grums kommun framtagen april 2019 
Finanspolicy koncernen Grums kommun KF §14 
Planeringsutskottet 2019-05-07 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Författningssamlingen     

 

 


