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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
Nicole Jacobs (M) Ann-Sofie Jansson (M) tjg 
Siri  Johansson (M), 2:e vice ordförande 
Eva Sidenvall (C) 
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Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), Ordförande 
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) 
Camilla Nilsson (S) 
Christine Jäger (S) 
Juan  Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) Reneé Pettersson (S) tjg 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) 
Jesper Johansson (MP) Anne-Sophie Elwin (MP) tjg 
Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
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§ 83 Dnr 2019-000888  

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till sammanträdestider för 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om sina sammanträdestider för 
kommande år. Annonsering sker i Grums-Vålbergs Nytt där information om 
sammanträdestiden finns. På kommunens anslagstavla finns 
föredragningslistor och protokoll.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-11 

Beslutet skickas till  
Administrativa funktionen     
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§ 84 Dnr 2019-000890  

Avsägelse av politiska uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Christine Jägers (S) avsägelse beviljas.  

Sammanfattning av ärendet 
Christine Jäger (S) avsäger sig uppdragen som dels ledamot i 
kommunfullmäktige och dels uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-11-12 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen för ny sammanräkning     
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§ 85 Dnr 2019-000804  

Interpellation om pyrotekniska varor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2019, § 74, 
lämnade Anne-Louise Kron (SD) in en interpellation om pyrotekniska varor. 
Kron (SD)  meddelar att det i ordningsföreskrifterna anges att det är 
förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från särskilda 
boendeformer för äldre och personer med funktionsvariationer. Vidare anser 
Kron (SD) att förbudet även ska omfatta djur. 

Interpellationen överlämnades till kommunalrådet Leif Haraldsson (S) för 
besvarande. Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2019-10-14 
Interpellationssvar 2019-11- 

Beslutet skickas till  
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Utredare Lina Bryske Morin 
Anne-Louise Kron (SD    

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2019-000905  

Interpellation om fikakostnader vid politiska 
sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en interpellation om fikakostnader vid 
politiska sammanträden. Svendsen (SD) föreslår att fritidspolitiker ska betala 
för sammanträdesfika. Betalning kan ske antingen genom arvodesavdrag 
eller med avdrag från partistödet.  

Beslutsunderlag 
Interpellation 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Personalchef Sven Andersson     
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§ 87 Dnr 2019-000674  

Kommunrevisorerna - Granskning av 
löneutbetalningsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 
HR-funktionen får i uppdrag att under 2020 ta fram: 

Skriftliga rutiner för chefernas roll vid lönekörningen. Rutinerna ska 
tydliggöra vad som gäller varje månad vid attestering, hantering av 
eventuella utlägg i samband med resa samt vilka kontroller som ska 
genomföras.   

Rutiner med hjälp av driftkalendariet för att varje månad kontrollera 
behörigheterna i PS i väntan på att MIM (MIM = Microsoft Identity 
Manager) ska införas. I samband med införandet av MIM kommer alla 
behörigheter i PS automatiskt att avslutas när en anställning upphör.  

Skriva avtal med Nordea om att löneutbetalningen ska godkännas två i 
förening.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Grums kommuns revisorer genomfört en granskning 
av kommunens internkontroll kopplat till löneprocessen. Syftet med 
granskningen är att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen har en 
tillfredsställande och ändamålsenlig löneutbetalningsprocess med tillräcklig 
intern kontroll.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen har en delvis 
tillfredsställande och ändamålsenlig löneutbetalningsprocess med en delvis 
tillräcklig intern kontroll. Det saknas tydliga dokumenterade rutiner för 
chefernas roll i löneprocessen, exempelvis vid kontroller som ska 
genomföras i samband med lönekörningen. Vid en internkontroll visas det 
också på att det varje månad finns ett antal oattesterade poster.  

HR-konsult Therese Sjöberg meddelar att det finns risker kopplat till 
behörigheter, att löneutbetalningen inte behöver godkännas två i förening 
samt att underlag från reseersättning/utlägg inte inkommer till 
löneavdelningen för arkivering.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2019-06 
Tjänsteskrivelse 2019-10-30 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 
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Beslutet skickas till  
Kommunrevisorerna 
HR     
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§ 88 Dnr 2019-000787  

Ny taxa för tillsyn enligt LSO och LBE samt för 
tillståndsgivning enligt LBE 

Kommunfullmäktiges beslut 
Med stöd av 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) antas 
taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. 

Med stöd av 27 § och 36 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) antas taxa för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av 
föreståndare enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Direktionen för Karlstadregionens Räddningstjänstförbund får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna 
samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för 
det innevarande kalenderåret i den version av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Karlstadregionens Räddningstjänstförbund har på 
sammanträde den 27 september 2019 beslutat föreslå kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 
samt tillståndsgivning enligt LBE. Anledning till behovet av ny taxa är att 
nuvarande taxa inte prisjusterats under ett flertal år samt att SKL har tagit 
fram ett nytt underlag som vägledning till framtagande av kommunala taxor 
inom räddningstjänstens område. 

Underlaget gäller för de flesta myndighetsärenden enligt lagen om skydd 
mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Karlstadregionens Räddningstjänstförbund har för avsikt att använda sig av 
SKL:s modell för beräkning av taxa för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
tillståndsgivning enligt LBE. 

I bilaga 1 återfinns Bestämmelser för taxa för antagande och i bilaga 2 
återfinns tillhörande Taxetabeller för LSO och LBE. 

Uppräkning av taxa sker genom att använda sig av ett index som SKL 
tillhandahåller, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet kan 
användas av kommuner som underlag vid beräkning av kostnaders 
utveckling i fasta löner och priser. Prisindexet används i SKL:s egna 
beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling och redovisas 
i bilaga 3. 
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Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ansvarar för att besluta 
om taxa.  

Beslutsunderlag 
Missiv 2019-10-08 
Bilaga 1: Bestämmelser om taxa LSO och LBE  
Bilaga 2: Taxetabeller för LSO och LBE  
Bilaga 3: Prisindex kommunal verksamhet, SKL 2019-10-01 
Planeringsutskottet 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Karlstadregionens Räddningstjänstförbund     
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§ 89 Dnr 2019-000835  

Omplacering av befintliga lån 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lån som förfaller under år 2020 får omplaceras i nya lån till högst befintliga 
belopp. Placeringen styrs av koncernen Grums kommun gällande 
Finanspolicy.  

Sammanfattning av ärendet 
Grums kommun fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det 
innebär att kommunen hanterar all nyupplåning för hela kommunkoncernen. 
I samband med att lån förfaller har man att ta ställning till i vilken 
omfattning som dessa ska omplaceras.  

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att omplacering oftast 
sker till motsvarande belopp.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-28 
Planeringsutskottet 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 90 Dnr 2019-000847  

Miljöprogram Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att arbeta fram ett 
Miljöprogram för Grums kommun. 

Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde väljs beredningen som ska 
bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har två platser och är 
sammankallande i beredningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyreslen beslutade den 6 mars 2018, § 65, att teckna 
miljööverenskommelse med Länsstyrelsen. ”Miljööverenskommelse- för ett 
hållbart Värmland” är en frivillig avsiktsförklaring som lyfter fram och 
synliggör åtgärder som Värmlands kommuner genomför för att uppnå 
miljömålen och för att vara anpassade till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen 
och tjänstemän i kommunerna har tillsammans valt ut fem fokusområden 
inom vilka åtgärder prioriteras: 

1: Hälsa och livsstil 
2: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap 
3: Hållbar samhällsplanering 
4: Minskad klimatpåverkan 
5: Hållbar vattenförvaltning 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att en fullmäktigeberedning 
tillsätts med uppdrag att arbeta fram ett Miljöprogram för Grums kommun.  

Beslutsunderlag 
Miljöprogram Vaggeryds kommun 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 
Planeringsutskottet 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Partier     
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§ 91 Dnr 2019-000813  

Indexhöjning av taxa för miljö, hälsa och livsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
Timtaxan för miljö, hälsa och livsmedel höjs enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med 2, 7 % och blir därmed 1 234 kronor per timme för 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 oktober 2016, § 92, antog kommunfullmäktige taxa för miljö, hälsa 
och livsmedel. Taxan var framtagen enligt beräkningsmodell utarbetad av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Av beslutet framgår också att taxan ska 
följa Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som uppdateras flera 
gånger årligen. Kommunfullmäktige måste dock årligen besluta om taxan 
ska höjas. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att PKV, daterat den 1 oktober 
2019, som anger höjningen 2, 7 % ska användas som beräkningsgrund för 
2020. Det innebär att timtaxan blir 1 234 kronor (2019: 1 202 kronor).  

Beslutsunderlag 
PKV 2019-10-01 
Tjänsteskrivelse 2019-10-16 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-11-06 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer för införande i författningssamlingen     
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§ 92 Dnr 2019-000833  

Revidering av taxabestämmelser för 
livsmedelskontrollen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till ny taxabestämmelser för livsmedelskontrollen antas och ersätter 
den nuvarande.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp. I och med den 
nya lagen ändras vissa befogenheter för tillsynsmyndigheten och därför 
behöver taxan gällande anmälan, tillsyn och kontroll ändras. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att nuvarande 
taxabestämmelser för livsmedel ersätts med en ny..  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2019-10-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-11-06  
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer för införande i författningssamlingen        
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§ 93 Dnr 2019-000846  

Miljöpartiet: synpunkter på partistöd 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd betalas inte ut till Miljöpartiet för år 2020 då redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in i tid.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 oktober 2019, § 69, att inte betala ut 
partistöd till Miljöpartiet för år 2020.  

Bestämmelserna om partistöd finns i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen. Enligt 
4 kap 30 § kommunallagen beslutar fullmäktige om omfattningen och 
formerna för partistödet. I 4 kap 31 § kommunallagen anges att beslut om 
partistöd ska innehålla krav på att mottagaren årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar hur partistödet har använts. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter utgången av den period som redovisningen avser. En särskilt 
utsedd granskare ska lämna en rapport över om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren (partiet) har använt partistödet. Den 
rapporten ska bifogas till redovisningen. Fullmäktige får besluta att inte 
betala ut stöd till ett parti som inte lämnar in redovisning och 
granskningsrapport på det sätt som lagen anger. 

Miljöpartiet lämnade in sin redovisning och granskningsrapport den 18 
september 2019 för hur 2018 års partistöd använts. 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om partistöd. 
Presidiet föreslår att partistöd inte ska utbetalas till Miljöpartiet.  

Beslutsunderlag 
Miljöpartiet 2019-10-30 
Presidiet 2019-11-06 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Reservation 
Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Ann-Sofie Jansson (M),  
Siri Johansson (M), Ann-Sophie Elwin (MP)      

Beslutet skickas till  
Miljöpartiet 
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§ 94 Dnr 2019-000798  

Finansiella mål och Konkreta mål 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konkreta mål 2020 godkänns. 

Finansiella mål godkänns, med tillfälligt avsteg från resultatmålet om 2,5 % 
till 2,1 % under år 2020. År 2021 återgår resultatmålet till 2,5 % av skatter 
och statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Tjänstemännen fick av kommunfullmäktige i juni i uppdrag att inför 
budgetberedningen i oktober ta fram förslag på konkreta mål 2020 och 
finansiella mål för att på så vis nå god förankring av målen i verksamheterna. 

Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna 
förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt 
finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet för skattebetalarnas pengar. 

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen bryts ner på 
fyra underliggande nivåer. Först de övergripande målen som strategiskt 
beskriver hur visionen ska uppnås. Därefter verksamhetsmålen som 
fastställer vad som viktigast att uppnå under den närmaste treårsperioden för 
att på sikt nå de övergripande målen och den fastställda visionen. Till sist de 
konkreta målen som anger vad som viktigast uppnå under det kommande 
året för att på sikt kunna nå verksamhetsmålen och den fastställda visionen. 
De konkreta målen ska vara mätbara. 

De finansiella målen ska visa kommunens ambitionsnivå med den finansiella 
utvecklingen. Dessa mål är en egen del av verksamhetsmålen och ska vara 
mätbara.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-13 
Finansiella mål, Konkreta mål 2020 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 95 Dnr 2019-000797  

Budgetdokument med budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för 
budgetförutsättningarna.  

Beslutsunderlag 
Budget 2020 samt plan 2021-2022 
Vägval för framtiden - kommunstyrelsens omvärldsanalys 
Ekonomi-och verksamhetsanalys Räddningstjänsten 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 96 Dnr 2019-000799  

Driftbudget år 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande budgetramar fastställs för år 2020: 

Belopp tkr 

Politisk verksamhet  3 151 
Revisionen    528 
Gemensam överförmyndarnämnd 1 509 
Valnämnd   0 
Utveckling och förvaltning  50 518 
Socialtjänst   220 597 
Barn-och utbildning  225 094 
Samhällsbyggnad  50 024 

Summa   551 420 

    

I budgetramarna för år 2020 ingår följande utökningar.  

År 2019 2020 2021 2022 

  

Verksamheternas nettokostnad -534 293 -551 420 -554 158 -568 791 

  

Finans pensioner internt kalk ers 21 041 20 135 20 135 20 135 

  

Verksamhetens nettokostnad före avskrivning   

och rörelsestörande poster -513 252 -531 285 -534 023 -548 656 

Avskrivningar -16 300 -18 500 -21 900 -22 400 

  

Verksamhetens nettokostnader -529 552 -549 785 -555 923 -571 056 

  

Skatteintäkter 405 501 417 663 428 244 441 294 

Statsbidrag 140 528 149 082 148 887 150 770 

Finansiella intäkter 5 000 5 000 5 000 5 000 

Finansiella kostnader -10 000 -10 000 -11 500 -11 500 

Årets resultat 11 477 11 960 14 708 14 508 
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Nettokostnadsandel 94 94 93 93 

Resultatandel  i % av skatt o statsbidrag 2,1 2,1 2,5 2,5 
 

Vad gäller avvecklingen av Skruvstad skola så kommer fullmäktige att ha ett 
extra sammanträde onsdagen den 22 januari 2020. På detta fullmäktigemöte 
ska beslut tas om att Skruvstad skola drivs vidare i kommunal regi till och 
med den 31 december 2020. Detta under förutsättning av att en friskola 
planeras i Skruvstad av en föräldraförening och att man avser att lämna in en 
ansökan till Skolverket om att få starta friskola i Skruvstad från och med den 
1 januari 2021. Kommunens kostnad under ht 2020, 1,7 mkr, täcks genom att 
sänka kommunens finansieringskostnader med 1 mkr och genom att sänka 
det budgeterade resultatet 2020 till 2% av skatter och statsbidrag istället för 
det planerade 2,1%. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om driftbudgeten för perioden 2020-
2022.  

Beslutsunderlag 
Yrkanden 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Yrkanden 
Malin Hagström (S): Vad gäller avvecklingen av Skruvstad skola så kommer 
fullmäktige att ha ett extra sammanträde onsdagen den 22 januari 2020. På 
detta fullmäktigemöte ska beslut tas om att Skruvstad skola drivs vidare i 
kommunal regi till och med den 31 december 2020. Detta under 
förutsättning av att en friskola planeras i Skruvstad av en föräldraförening 
och att man avser att lämna in en ansökan till Skolverket om att få starta 
friskola i Skruvstad från och med den 1 januari 2021. Kommunens kostnad 
under ht 2020, 1,7 mkr, täcks genom att sänka kommunens 
finansieringskostnader med 1 mkr och genom att sänka det budgeterade 
resultatet 2020 till 2% av skatter och statsbidrag istället för det planerade 
2,1%.  
 
Judith Kisch (M): Bifall till Hagströms (S) yrkande. Samt ”att en konsult 
anlitas för att se över Utveckling och Förvaltning om det finns 
samordningsvinster eller om man kan arbeta på ett nytt alternativt smartare 
sätt. Det är alltid bra att man ibland tittar utifrån med ”nya” ögon.” 

Leif Haraldsson (S): Avslag på Kischs (M) yrkande om översyn av 
utveckling och förvaltning. 
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Jan-Olov Karlsson (SD), Birgit Sturesson (C), Ann-Sophie Elwin (MP): 
Bifall till Hagströms (S) yrkande.     

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer först proposition på Hagströms (S) yrkande och finner 
det bifallet. 

Härefter ställer ordföranden proposition på Kischs (M) yrkande om översyn 
av utveckling och förvaltning och finner det avslaget.      

Reservation 
Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Ann-Sofie Jansson (M),  
Siri Johansson (M), Ann-Sophie Elwin (MP), Eva Sidenvall (C), Birgit 
Sturesson (C), Lars-Åke Engdahl (C) till förmån för Kischs (M) yrkande om 
översyn av utveckling och förvaltning.        

     

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Kommunchef Annika Lomarker 
Sektorchef Thomas Nilsson     
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§ 97 Dnr 2019-000801  

Investeringsbudget 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudget år 2020-2022 fastställs enligt följande.  

    Budget Budget Budget 

Benämning, tkr N/R 2020 2021 2022 

Samhällsbyggnad         

Badhus/sporthall  R               500            7 700            3 700  

Kommunens skolor/förskola - skolkök  R            2 200            2 200             1 200  

Energiinvesteringar  N                500               500               500  

Beläggning  R               300               300               300  

VA-sanering  R            3 500             1 500            3 500  

VA-relining  R             1 500      

Avloppsreningsverk  R              1 100      

Gatubelysning  R                100                100                100  

Kylanläggning Billerudhallen  R            5 000      

Städmaskiner  N                100                100                100  

Hållplatser Sveagatan/Björknäsgatan  N              1 635      

Oförutsedda händelser  N               500               500               500  

Utemiljö skolor  N                 500               500  

Frikyla Edsholms ÄBO  N                 500    

Källsortering matavfall  N              2 000    

Fritidsanläggningar  R                 500               500  

Takbyte kommunala byggnader  R                 1 000  

Summa Samhällsbyggnad            16 935          16 400           11 900  

          

Barn och utbildning         

Inventarier, möbler nybyggnation Södra Skolan  N             1 070                  -                  -  

Solskydd Jättestenskolan  N               200               500               500  

Summa Barn och utbildning              1 270              500              500  
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Benämning, tkr N/R 2020 2021 2022 

Socialtjänst         

Möbler Edsholms ÄBO  N                 60                  -                  -  

Vårdsängar SÄBO/Linden  N                104                  -                  -  

Vårdsängar gruppbostäder  N                  26                  -                  -  

Trygghetslarm/ljudplattor Linden  N                  87                  -                  -  

Möbler planerare hemtjänsten  N                 40                  -                  -  

Cyklar hemsjukvården/rehab  N                  57                  -                  -  

Lyft Edsholms äbo  N                  26                  -                  -  

Möbler IFO, väntrum och besöksrum  N                100                  -                  -  

Inventarier socialtjänsten  N                 500               500  

Summa Socialtjänst               500              500              500  

          

Summa investeringar                 18 705                17 400                12 900  

N=Nyinvestering R=Reinvestering 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om investeringsbudgeten för perioden 
2020-2022.  

Beslutsunderlag 
Specifikationer investeringsbudget 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 98 Dnr 2019-000802  

Revidering investeringsbudget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Omdisponering från investeringsbudget 2019 för VA-relining med 1 500 000 
kronor till 2020 års ram. Totalt anslag blir därefter 0 kronor kvar för 2019. 

Omdisponering från investeringsbudget 2019 för Avloppsreningsverk med 
600 000 kronor till 2020 års ram. Totalt anslag blir därefter 998 000 kronor 
kvar för 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med planeringen för 2020-2022 års investeringar så finns behov 
av att göra vissa omflyttningar där även 2019 års anslag blir berört utifrån 
hur pågående projekt framskrider samt hur kommande projekts behov har 
förändrats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-13 
Specifikation revidering investeringsbudget 2019 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     
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§ 99 Dnr 2019-000803  

Skattesats för Grums kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skattesatsen höjs med 0:48 kronor vilket innebär att skattesatsen för år 2020 
fastställs till 22:50 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 
kommande år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-13 
Budgetberedningen 2019-10-21, 2019-11-05 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson     

 

 


