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Beslutande Ledamöter 

Leif Haraldsson (S), Ordförande 
Malin Hagström (S), 1:e vice ordförande 
Tomas Nilsson (S) 
Ulrika Nilsson (S) 
Anders Leander (S) 
Lars Fridén (S), tjg ers 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 

 
Rafi  Mirza (S) 
Judith  Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) 
Anne-Louise Kron (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) 

 Ersättare 

Sara Emsevik (S) 
Gun-Britt Arvholm (S) ej § 266 
Christine Jäger (S) ej § 266 
Margareta Bergman (S) 
Frank  Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 

 
Ken Rosén (V) ej § 266 
Nicole Jacobs (M) 
Siri  Johansson (M) 
Bo  Johansson (C) ej § 266 
Ulf Björk (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) ej § 266 

Övriga närvarande Marcus Elmer,synergietableringar ej § 266 
Områdeschef Martin Karlsson ej § 266 
Ekonomichef Charlotta Hedberg 
Johansson ej § 266 
Teknisk chef Jonas Gunnberg ej § 266 
Näringslivschef Maria Röhr ej § 266 
Näringslivsutvecklare Anna-Maria Jäger ej 
§ 266 

Socialchef Lotta Österlund Jansson ej § 
266 
Kommunchef Annika Lomarker 
Föreståndare Frida Leonardsson ej § 266 
Lönehandläggare Christina Henriksson ej § 
266 
Lönehandläggare Jeanette Åslev ej § 266 
Praktikant Alvi von Essen ej § 266 
Adm chef Christina Olsson 

Justerare Ulrika Nilsson (S) och Judith Kisch (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2019-10-03  
 
Underskrifter 
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Paragrafer §§ 248-266 
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 Ordförande 

  

 Leif Haraldsson  
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 Ulrika Nilsson Judith Kisch 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 
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 Ewa Lundqvist  
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§ 248 Dnr 2019-000141  

Information från Värmlandsrådet samt au 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunalråd Leif Haraldsson: Information från sammanträdet med 
värmlandsrådet den 13 september 2019 där bland annat det pågående arbetet 
med värmlandsstrategin diskuterades och kommunutredningens betänkande. 
Vidare informerade Bi Puranen, docent i ekonomisk historia om sitt arbete 
med integration.  
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§ 249 Dnr 2019-000045  

Förvaltningsledningen informerar 2019 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Arbetet med delårsbokslut och budget för 
2020 pågår.     
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§ 250 Dnr 2019-000727  

Ekonomisk uppföljning 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.     

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson informerar om det ekonomiska 
läget. I dagsläget visar prognosen ett underskott om 600 000 kronor mer än 
vid juniprognosen. Totalt resultat minus 10 357 000 kronor. Vid nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen presenteras delårsrapport till och med 
augusti månad 2019.     
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§ 251 Dnr 2019-000670  

Information till kommunstyrelsen 1 oktober 2019 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Områdeschef Martin Karlsson och fritidsgårdens föreståndare Frida 
Leonardsson informerar om fritidsgårdens verksamhet. Fritidsgården har två 
anställda och sex timanställda. 

Vidare informerar Karlsson om det utbetalda LOK-stödet (Lokalt 
Aktivitetsstöd). Det är ett föreningsstöd som  baserar sig på antal deltagare 
och deltagartillfällen.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2019-000670 
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§ 252 Dnr 2019-000669  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
1 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 2019-000669 
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§ 253 Dnr 2019-000747  

Dokumenthanteringsplan för Grums Hyresbostäder AB 

Beslut 
Dokumenthanteringsplanen för Grums Hyresbostäder AB godkänns.  

Sammanfattning 
Enligt Grums kommuns arkivreglemente ska varje myndighet ha en 
dokumenthanteringsplan. Detta gäller även kommunala bolag. Grums 
Hyresbostäder AB (GHAB) har en dokumenthanteringsplan sedan tidigare, 
godkänd av styrelsen den 25 mars 2008.  

Revidering av dokumenthanteringsplanen är gjort tillsammans med personal 
på GHAB. 

Revidering av dokumenthanteringsplan ska göras varje år.  

Handlingar i ärendet 
GHAB 2019-09-17 

Beslutet skickas till 
GHAB 
Arkivarie 
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§ 254 Dnr 2019-000665  

Policy för tillfällig uthyrning av lokaler, scener och 
anläggningar, Grums kommun 

Beslut 
Förslag till policy för tillfällig uthyrning av lokaler, scener och anläggningar 
antas.  

Sammanfattning 
Grums kommun tillhandahåller lokaler som hyrs ut tillfälligt till föreningar, 
privatpersoner, organisationer och företag. Uthyrningen administreras av 
kommunens kundtjänst.  Näringslivschef Maria Röhr presenterar ett förslag 
till policy gällande uthyrning av kommunens lokaler, scener och 
anläggningar.  

Handlingar i ärendet 
Förlag till policy 2019-08-15 
Planeringsutskottet 2019-09-19 

Beslutet skickas till 
Näringslivschef 
Författningssamlingen 
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§ 255 Dnr 2019-000710  

Arbetsmiljöpolicy för Grums kommun 

Beslut 
Förlag till ny arbetsmiljöpolicy antas.  

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete kräver att 
det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur ohälsa och olycksfall i 
arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Föreskriften kräver också att det ska finnas rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

I en inspektion från Arbetsmiljöverket under vintern 2018/2019 
konstaterades att Grums kommun saknat tillräckliga skriftliga rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Kristina Lindroth meddelar att inspektionen 
blev ett startskott för att se över all den dokumentation som finns gällande 
arbetsmiljö inom kommunen och ta ett helhetsgrepp runt arbetsmiljöpolicy, 
rutiner och blanketter.  

Utifrån ovanstående har en ny arbetsmiljöpolicy arbetats fram. Enighet inför 
beslut har nåtts i kommunsamrådet den 29 augusti 2019 där förslaget 
godkänts av arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter. 

Förslaget förväntas inte innebära någon merkostnad.  

Handlingar i ärendet 
Förlag till policy 2019-09-06 
Planeringsutskottet 2019-09-17 

Beslutet skickas till 
HR-konsult 
Författningssamlingen 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(23) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 256 Dnr 2019-000722  

Ansökan från Laxfonden om pengar  

Beslut 
Ansökan från Stiftelsen Laxfond för Vänern avslås.  

Sammanfattning 
Stiftelsen Laxfond för Vänern, ansöker om ett 3-årigt bidrag från Grums 
kommun om 45 000 kr/år. Laxfondens huvudsakliga uppgift är utsättning av 
lax- och öringsmolt.  

Laxfonden bildades under 1980-talet av kommuner och länsstyrelser runt 
Vänern. Stiftarna tillförde då ett stiftelsekapital, vars avkastning var tänkt att 
finansiera verksamheten. Enligt uppgift från stiftelsen har avkastningen i 
stort sett halverats sedan dess och man har istället inlett ett projekt med syfte 
att etablera ett system för frivilligavgifter från brukare och andra intressenter 
till laxfisket i Vänern.  

Stiftelsen ansöker nu om bidrag från kommunerna kring Vänern för att 
kunna nå upp till målet om 90 000 utplanterade smolt/år.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan 2019-09-12 
Planeringsutskottet 2019-09-17 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Laxfond för Vänern 
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§ 257 Dnr 2019-000718  

Optionsavtal markköp 

Beslut 
”NAMN”, ”ADRESS” Grums får option på att förvärva cirka 500 m2 av 
kommunens fastighet Grums Gamla Slottsbron 1:687.  

Optionsavtal med villkor för köp upprättas med giltighetstid i sex månader 
efter avtalsupprättande.  

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg meddelar i skrivelse att ”NAMN” har intresse 
av att förvärva cirka 500 m2 av kommunens fastighet Grums Gamla 
Slottsbron 1:687. 

”NAMN” är i en process kring köp av fastighet Gamla Slottsbron 1:688. 
Idag är denna fastighet på 532 m2. För att få en något större villatomt önskas 
en utökning med cirka 500 m2. En utökning skulle ge en tomt på cirka 1000 
m2, vilket kan anses vara en normalstor villatomt. 

Ett köp av kommunal mark kan inte äga rum innan Gamla Slottsbron 1:688 
är i ”NAMN” ägo. Förslaget är att ett optionsavtal upprättas som ger 
”NAMN” möjlighet förvärva ca 500 m2 av Grums Gamla Slottsbron 1:687.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-09-10 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-09-18 

Beslutet skickas till 
”NAMN” 
Stadsarkitekt 
Planingenjör 
Områdeschef gata 
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§ 258 Dnr 2019-000599  

Ändring i delegeringsordningen - anmäla 
missförhållanden till IVO 

Beslut 
Socialchefen utses som delegat i beslut gällande M.2.2 och M.2.3 i 
kommunstyrelsens delegeringsordning om att anmäla missförhållanden i 
enskild respektive egen verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.  

Länsstyrelsen tas bort och ersätts med Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO i punkt M.2.2 och M.2.3.  

Sammanfattning 
När en rapport görs gällande ett missförhållande enligt SoL eller LSS, tas 
den upp i utbildnings- och omsorgsutskottet för information. I vissa fall 
föreslår tjänstemannen att utskottet ska besluta att anmäla händelsen till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Utredningssekreterare Maria Kumm föreslår att socialchefen utses som 
delegat gällande beslut om att anmäla missförhållanden till IVO.  

I nuvarande delegeringsreglemente punkt M.2.2 och M.2.3 står det att det är 
Länsstyrelsen som ska underrättas. Detta är felaktigt, och bör därför ändras 
till Inspektionen för vård och omsorg.  

Att socialchefen får delegation på att anmäla missförhållanden till IVO, 
bidrar till en mer effektiv och snabbare beslutsprocess, eftersom sådana 
ärenden bör utredas skyndsamt och hanteras därefter.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-16 

Beslutet skickas till 
Administrativ funktion 
Socialchef 
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§ 259 Dnr 2019-000502  

Riktlinjer för dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom - Violen 

Beslut 
Förslag till riktlinjer för dagverksamhet för personer med demenssjukdom - 
Violen antas.  

Sammanfattning 
Socialt ansvarig samordnare Susanne Sundgren har tagit fram ett förslag på 
nya riktlinjer för dagverksamhet Violen. Ett politiskt beslut fattades 2017 om 
att starta upp verksamheten som riktar sig till personer med demenssjukdom. 
Riktlinjen ersätter den tidigare verksamhetsbeskrivningen som upprättades 
2016. 

Sundgren föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna.  

Handlingar i ärendet 
Riktlinje 2019-08-14 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-16 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
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§ 260 Dnr 2019-000714  

Redovisning av partistöd för år 2018 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

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

Partierna ska senast den 30 juni 2019 lämna in redovisning och 
granskningsrapport om hur 2018 års partistöd använts. Har ingen 
redovisning lämnats in till kommunstyrelsen utbetalas inget partistöd för 
nästkommande år. 

Redovisning och granskningsrapport har lämnats in av Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Centerpartiet 
lämnade in sin redovisning den 29 augusti 2019. Miljöpartiet lämnade in sin 
redovisning den 18 september 2019.  

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden som rör partistöd. 
Presidiet föreslår att redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och 
läggs till handlingarna. Förslaget innebär att Centerpartiet och Miljöpartiet 
inte får något partistöd utbetalat under år 2020.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 
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§ 261 Dnr 2019-000713  

Utbetalning av partistöd år 2020 

Förslag till beslut 
Redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och läggs till 
handlingarna. Till dessa partier utbetalas partistöd enligt reglementet. 

Förslaget innebär att Centerpartiet och Miljöpartiet inte får något partistöd 
utbetalat under år 2020.      

Sammanfattning 
Redovisning och granskningsrapport hur partistödet använts under år 2018 
har lämnats in av Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Socialdemokraterna. Centerpartiet lämnade in sin redovisning den 29 augusti 
2019. Miljöpartiet lämnade in redovisning den 18 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden som rör partistöd. 
Presidiet förselår att redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och 
läggs till handlingarna. Förslaget innebär att Centerpartiet och Miljöpartiet 
inte får något partistöd utbetalat under år 2020.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Haraldsson (S): Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag om 
att redovisning och granskningsrapport från Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna godkänns och läggs till 
handlingarna. Till dessa partier utbetalas partistöd enligt reglementet. 

Förslaget innebär att Centerpartiet och Miljöpartiet inte får något partistöd 
utbetalat under år 2020.  

Judith Kisch: ”Vi moderater anser att partistödet ska betalas ut till 
Centerpartiet och Miljöpartiet, för alla kan göra fel på grund av 
misstag/sjukdom osv.    

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Haraldssons (S) förslag.     
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Reservation 
Judith Kisch (M) och Ulrika Jacobs (M).     
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§ 262 Dnr 2019-000711  

Pensionspolicy för Grums kommun 

Förslag till beslut 
Ändringarna i pensionspolicy och dess bilagor antas.  

Sammanfattning 
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik 
och bland annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla personal samt 
underlätta vid framtida generationsväxling 

Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod, och vid större 
förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. 

Lönehandläggare Christina Henriksson presenterar de ändringar som gjorts 
med grund i bland annat nya bestämmelser om omställningsstöd, pension 
samt familjeskydd till förtroendevalda.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till revidering2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19 
Kommunstyrelsen 2019-10-01 
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§ 263 Dnr 2019-000712  

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums 
kommun för perioden 2019-2022, 
Oppositionspartiernas 300 timmar per år.  

Förslag till beslut 
De 300 timmarna fördelas enligt följande:.  

Parti Antal timmar 

Moderaterna 92 

Miljöpartiet 23 

Centerpartiet 69 

Sverigedemokraterna 115 

Totalt 299 
 

Sammanfattning 
När kommunfullmäktige antog ”Reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2019-2022”, § 65, reglerades 
också att oppositionspartierna varje år har 300 timmar tillsammans att 
förfoga över efter eget gottfinnande. Fördelningen sker enligt 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige.  

Timmarna ska användas för det lokala partiarbetet i Grums kommun och kan 
inte sparas till kommande år. Utbetalning sker enligt samma regler som 
övriga arvodesbestämmelser.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 
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§ 264 Dnr 2019-000205  

Karlstad-Grums vattenverksförbund  - årsredovisning 
2018 samt revisionsberättelse 

Förslag till beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.  

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2018. 

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.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 
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§ 265 Dnr 2019-000760  

Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM för 
ledamöter, så kallad kompletterande beslutanderätt 

Beslut 
Ulrika Nilsson (S) förordnas att fatta beslut enligt 6 § LVU, 11 § 1 st. LVU, 
11 § 2 st. LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p. LVU och 13 § LVM då ordförande 
Malin Hagström (S) och vice ordförande Anders Leander (S) i utbildnings- 
och omsorgsutskottet är förhindrade att fatta beslut i dessa ärenden.  

Sammanfattning 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns 
behov av att snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall 
enligt 6 § LVU, 11 § 1 st. LVU, 11 § 2 st. LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p. LVU 
och 13 § LVM en i lag direkt angiven beslutanderätt, så kallad 
kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan också besluta om annan 
ledamot/tjänsteman att fatta motsvarande beslut.  

Det bedöms vara en fördel om den förordnade genom sitt uppdrag i utskottet, 
har kännedom om de ärenden som kan bli aktuella för beslut och dess 
karaktär. Om ordförande Malin Hagström (S) och vice ordförande Anders 
Leander (S) i utbildnings- och omsorgsutskottet är förhindrade att fatta 
beslut i dessa ärenden bör ytterligare en person utses att fatta beslut.  

Beslutet skickas till 
Administrativ funktion 
Ulrika Nilsson (S) 
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§ 266 Dnr 2019-000679  

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 
§ föräldrabalken 

 

Beslut 
Den påbörjade faderskapsutredningen läggs ner då det finns särskilda skäl 
som utgör grund som ger anledning att anta att modern vid en fortsatt 
utredning skulle kunna lida men.  

Ärendet är bedömt med stöd av 2 kap. § 7 punkt 4, föräldrabalken.  

Sammanfattning 
En underrättelse om inflyttat barn kommer till Grums kommun den 13 juni 
2019. Mamman kallas till möte på familjerätten och berättar att hon har flytt 
från sitt hemland tillsammans med sin dotter för att undkomma dotterns 
pappa och hans familj. Familjen har krävt att mamman ska byta religion och 
lämna över dottern till pappans familj då de ansåg att mamman inte kunde ta 
hand om sitt barn. Pappan vet inte var mamman och dottern befinner sig i 
dag. 

Utredande handläggare bedömer att den påbörjade faderskapsutredningen 
bör läggas ner då det finns särskilda skäl som ger anledning att anta att 
modern skulle kunna lida men om utredningen fortsätter och ett faderskap 
fastställs.  

Handlingar i ärendet 
Utredning 2019-08-23 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-16 

Beslutet skickas till 
Områdeschef 
Socialsekreterare 

 

 


