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Plats och tid Lokal Bruket Bibliotekshuset, tisdagen den 17 december 2019 kl 13:00-16:00, 
ajournering efter föredragning kl 14:50-15:20 

Beslutande Ledamöter 

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

 
Rafi  Mirza (S) 
Judith  Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) ej § 331 
Siri Johansson (M) tjg § 331 
Anne-Louise Kron (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) tjg ers  
Birgit Sturesson (C) 
Bo  Johansson (C) tjg ers 
 

 Ersättare 

Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Margareta Bergman (S) 
Frank  Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Ken Rosén (V) 

 
Nicole Jacobs (M) 
Siri  Johansson (M) 
Ulf Björk (SD) 
 

Övriga närvarande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Nina Shirafkan 
Nejad 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sverre 
Dahlgren 
Områdeschef Maria Oja 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström 

Camilla Andersson, länsstyrelsen 
Områdeschef Eva Hamnebo 
Bitr rektor Ingrid Hultberg 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Kommunchef Annika Lomarker 
Adm chef Christina Olsson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 

Justerare Erivan Waisy och Bo Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2019-12-19,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 312-343 

 Christina Olsson  

 Ordförande 

  

 Leif Haraldsson  

 Justerare 

  

 Erivan Waysi Bo Johansson 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Lundqvist  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(39) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 312  Dnr 2019-000045 
Förvaltningsledningen informerar 2019 ................................................................ 4 

§ 313  Dnr 2019-000141 
Information från Värmlandsrådet samt au ............................................................ 5 

§ 314  Dnr 2019-000881 
Information till kommunstyrelsen 17 december 2019 ........................................... 6 

§ 315  Dnr 2019-000880 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt 
särskilt förordnande till kommunstyrelsen 17 december ...................................... 7 

§ 316  Dnr 2019-000890 
Val av ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet efter Christine 
Jäger (S) ............................................................................................................... 8 

§ 317  Dnr 2019-000933 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar och 
kontorslokaler ....................................................................................................... 9 

§ 318  Dnr 2019-000952 
Samtliga priser och ersättningar för grundskola, skolbarnomsorg och 
förskola inom Grums kommun 2020 ................................................................... 10 

§ 319  Dnr 2019-000953 
Priser och ersättningar Engelska skolan (grundskola, 
skolbarnomsorg) 2020 ........................................................................................ 12 

§ 320  Dnr 2019-000954 
Priser och ersättningar Kronoberg skola aktiebolag (grundskola, 
fritidsverksamhet) 2020 ...................................................................................... 14 

§ 321  Dnr 2019-000955 
Priser och ersättningar Thorengruppen (grundskola, 
fritidsverksamhet) 2020 ...................................................................................... 16 

§ 322  Dnr 2019-000956 
Priser och ersättningar Borgviks friskola (grundskola, 
fritidsverksamhet) 2020 ...................................................................................... 18 

§ 323  Dnr 2019-000957 
Priser och ersättningar Värmskogs friskola (grundskola) 2020 .......................... 19 

§ 324  Dnr 2019-000958 
Priser och ersättningar Kulpedagogik (förskola) 2020 ........................................ 20 

§ 325  Dnr 2019-000959 
Priser och ersättningar Föräldrakooperativet Nallen Värmskog 
(förskola, fritids) 2020 ......................................................................................... 21 

§ 326  Dnr 2019-000960 
Priser och ersättningar Föräldrakooperativet Skruven Skruvstad 
(förskola) 2020 ................................................................................................... 22 

§ 327  Dnr 2019-000359 
Införande av mobilfri skola i Grums kommun - redovisning av 
rekommendationernas utfall ............................................................................... 23 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(39) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 328  Dnr 2019-000947 
Avveckling av förskolans paviljong på Mossen .................................................. 24 

§ 329  Dnr 2019-000883 
Kommunal serviceplan, Säffle kommun ............................................................. 25 

§ 330  Dnr 2019-000772 
Remiss: ramöverenskommelse om samverkan före, under och efter 
samhällsstörning i Värmlands län ....................................................................... 26 

§ 331  Dnr 2019-000740 
Kultur-, idrotts- och ungdomsledarstipendium 2019 ........................................... 27 

§ 332  Dnr 2019-000916 
Ansökan Lokala naturvårdssatsningen - LONA Sjögullsbekämpning 
Rinnen ................................................................................................................ 28 

§ 333  Dnr 2019-000872 
Remiss från folkhälsomyndigheten - Ändrade föreskrifter om och 
allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
(HSLF-FS 2015:8) .............................................................................................. 29 

§ 334  Dnr 2019-000918 
Behovsutredning 2020-2023 och tillsynsplan 2020 för miljö- och 
hälsoskydd ......................................................................................................... 30 

§ 335  Dnr 2019-000900 
Ändring i delegeringsordningen - införa receptfria läkemedel ............................ 31 

§ 336  Dnr 2019-000852 
Nulägesbeskrivning i nationell strategi för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad ........................................................................................... 32 

§ 337  Dnr 2018-000832 
Dp 83 - Folketshustomten i Slottsbron ............................................................... 33 

§ 338  Dnr 2019-000898 
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision ........................................................ 34 

§ 339  Dnr 2019-000912 
Taxa för VA, från 1 januari 2020......................................................................... 35 

§ 340  Dnr 2019-000915 
Taxa och taxeföreskrift renhållning/slam från 1 januari 2020 ............................. 36 

§ 341  Dnr 2019-000913 
Timpriser inom område gata, från 1 januari 2020 ............................................... 37 

§ 342  Dnr 2019-000875 
Grums kommuns styrdokument för arbetet med kommunal 
krisberedskap 2019-2022 ................................................................................... 38 

§ 343  Dnr 2019-000914 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Ändring i förbundsordningen ............... 39 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(39) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 312 Dnr 2019-000045  

Förvaltningsledningen informerar 2019 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Grums kommun har fått 400 000 kronor ur 
omställningsfonden för bland annat vidareutbildning av personal. 

Ett lokalt kollektivavtal har tecknats om semesterväxling vilket innebär att 
semesterersättning kan växlas mot fler semesterdagar. 

Kommunen har sökt 5, 4 mkr från Migrationsverket, 2, 6 mkr har beviljats 
och 1, 1 mkr kommer att utbetalas. 

Föräldraföreningen för Skruvstads skola arbetar med sin ansökan om att få 
starta friskola. 

Administrativ chef Christina Olsson: Sommarens båtbusstrafik har för 
Grums kommuns del fungerat bra.   
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§ 313 Dnr 2019-000141  

Information från Värmlandsrådet samt au 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Information från sammanträdet med 
värmlandsrådet den 13 december 2019. Mötet hölls i Säffle kommun som 
invigde sin nya simhall. Information från vårdförbunden, värmlandsstrategin 
samt LARO-mottagningen som vänder sig till opiatmissbrukare. 
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§ 314 Dnr 2019-000881  

Information till kommunstyrelsen 17 december 2019 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Camilla Andersson, länsstyrelsen, Eva Hamnebo, områdeschef och 
biträdande rektor Ingrid Hultberg informerade om projektet ”Framtidens 
offentliga måltider”.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2019-000881 

Beslutet skickas till  
Planeringsutskottet för val av ledamot i styrgruppen för projektet 
”Framtidens offentliga måltider”.  
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§ 315 Dnr 2019-000880  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
17 december 

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 2019-000880 
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§ 316 Dnr 2019-000890  

Val av ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet 
efter Christine Jäger (S) 

Beslut 
Sara Emsevik (S) utses som ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet 
efter Christine Jäger (S).  

Sammanfattning 
Christine Jäger (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildnings- och 
omsorgsutskottet. Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare.  

Handlingar i ärendet 
Avsägelse 2019-11-12 

Beslutet skickas till 
Registrator 
Sara Emsevik (S) 
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§ 317 Dnr 2019-000933  

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
manskapsbodar och kontorslokaler 

Beslut 
Sökande: BillerudKorsnäs AB, Ås 1:381 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med den 31 mars 2020 med 
startbesked beviljas enligt 9 kap 33§ samt 10 kap 23§ (PBL 2010:900). 

Avgift för bygglovet tas ut enligt taxa 2 100 kronor. 

Lagrum 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 33§ samt 10 kap 23§ (PBL 2010:900).  

Sammanfattning 
Ansökan avser tillfälligt bygglov fram till den 31 mars 2020 för uppställning 
av manskapsbodar och kontorslokaler på fastighet Ås 1:381. Byggnadsarean 
uppgår till cirka 3700 kvm. BillerudKorsnäs AB har tidigare fått ett tillfälligt 
bygglov den 12 december 2016 till och med den 1 januari 2020.  

Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar att företaget inte hinner 
avveckla bebyggelsen innan dess och ansöker därför om en förlängning av 
det tillfälliga bygglovet på cirka 4 månader.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan 2019-11-29 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
BillerudKorsnäs AB, Box 703, 169 27 Solna 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström 
Registrator 
Ekoomi 
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§ 318 Dnr 2019-000952  

Samtliga priser och ersättningar för grundskola, 
skolbarnomsorg och förskola inom Grums kommun 
2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 

Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 

Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020  om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Kommun år Kommun månad Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 78 432 6 536 83 136  6 928 

Åk 4-6 87 516 7 293 92 760 7 730 

Åk 7-9 104 772 8 731 111 060 9 255 

Skolbarnomsorg 30 444 2 537 32 268 2 689 

Förskola 120 780 10 065 128 028 10 669 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och 
ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan 
Grums kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 319 Dnr 2019-000953  

Priser och ersättningar Engelska skolan (grundskola, 
skolbarnomsorg) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020 om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Kommun år Kommun månad Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 78 432 6 536 83 136  6 928 

Åk 4-6 87 516 7 293 92 760 7 730 

Åk 7-9 104 772 8 731 111 060 9 255 

Skolbarnomsorg 30 444 2 537 32 268 2 689 

Förskola 120 780 10 065 128 028 10 669 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att priserna är framräknade utifrån 
den så kallade likabehandlingsprincipen vilket innebär att priserna motsvarar 
det belopp och de resurser kommunens egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Redovisade priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp 
fastställs i dialog mellan Grums kommun och annan kommun/fristående 
verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 320 Dnr 2019-000954  

Priser och ersättningar Kronoberg skola aktiebolag 
(grundskola, fritidsverksamhet) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020 om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 83 136 6 928 

Åk 4-6 92 760 7 730 

Åk 7-9 111 060 9 255 

Skolbarnomsorg 32 268 2 689 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att priserna är framräknade utifrån 
den så kallade likabehandlingsprincipen vilket innebär att priserna motsvarar 
det belopp och de resurser kommunens egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Redovisade priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp 
fastställs i dialog mellan Grums kommun och annan kommun/fristående 
verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 321 Dnr 2019-000955  

Priser och ersättningar Thorengruppen (grundskola, 
fritidsverksamhet) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020  om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 83 136 6 928 

Åk 4-6 92 760 7 730 

Åk 7-9 111 060 9 255 

Skolbarnomsorg 32 268 2 689 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att priserna är framräknade utifrån 
den så kallade likabehandlingsprincipen vilket innebär att priserna motsvarar 
det belopp och de resurser kommunens egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Redovisade priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp 
fastställs i dialog mellan Grums kommun och annan kommun/fristående 
verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 322 Dnr 2019-000956  

Priser och ersättningar Borgviks friskola (grundskola, 
fritidsverksamhet) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 20 januari 2020 om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 83 136 6 928 

Åk 4-6 92 760 7 730 

Skolbarnomsorg 32 268 2 689 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och 
ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan 
Grums kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 323 Dnr 2019-000957  

Priser och ersättningar Värmskogs friskola 
(grundskola) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 20 januari 2020  om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Friskola år Friskola månad 

F.klass-åk 3 83 136 6 928 

Åk 4-6 92 760 7 730 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att priserna är framräknade utifrån 
den så kallade likabehandlingsprincipen vilket innebär att priserna motsvarar 
det belopp och de resurser kommunens egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Redovisade priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp 
fastställs i dialog mellan Grums kommun och annan kommun/fristående 
verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 324 Dnr 2019-000958  

Priser och ersättningar Kulpedagogik (förskola) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020 om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Förskola år Förskola månad 

Förskola 128 028 10 669 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och 
ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan 
Grums kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 325 Dnr 2019-000959  

Priser och ersättningar Föräldrakooperativet Nallen 
Värmskog (förskola, fritids) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020  om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Förskola år Förskola månad 

Förskola 128 028 10 669 

Skolbarnomsorg 32 268 2 689 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och 
ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan 
Grums kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 326 Dnr 2019-000960  

Priser och ersättningar Föräldrakooperativet Skruven 
Skruvstad (förskola) 2020 

Beslut 
Utifrån tilldelad budgetram för Barn- och utbildningsverksamheten antas 
priser och ersättningar för 2020 enligt tabell nedan. 
Beräkningen av priser och ersättningar är gjord med förutsättningen att 
Skruvstads skola drivs i kommunal regi hela 2020. 
Om beslut tas i kommunfullmäktige den 22 januari 2020  om avveckling av 
Skruvstads skola från och med höstterminen 2020 kommer nytt beslut om 
priser och ersättningar att tas.  

 Förskola år Förskola månad 

Förskola 128 028 10 669 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Grums kommun fastställer priser och ersättningar till 
kommuner och fristående verksamheter. 

Redovisade belopp gäller för helår, termin och månadsvis 2020. 

Priserna är framräknade utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen 
vilket innebär att priserna motsvarar det belopp och de resurser kommunens 
egen verksamhet tilldelats för 2020. 

Controller Per-Ove Johansson meddelar att redovisade priser och 
ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan 
Grums kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. 

Pris och ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Skollagen kap. 10 § 32, 
37, 38 och styrningar i Prop. 2008/09: 171 och 115.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 327 Dnr 2019-000359  

Införande av mobilfri skola i Grums kommun - 
redovisning av rekommendationernas utfall 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2019, § 193, att ge sektorchef 
Thomas Nilsson i uppdrag att lämna redovisning av införandet av mobilfri 
skola till dagens sammanträde. 

Barn och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att rektor för åk F-3 
under en längre period haft mobilfri skoltid. I åk F-3 har eleverna i 
normalfallet ej med mobiltelefon till skolan. Det har inte varit problem med 
ordningsregeln med mobilfri skoltid. 

Rektor för åk 4-9 har i också fattat beslut att följa rekommendationerna från 
kommunstyrelsen. Det hela har lett fram till mindre kontroverser på skoltid 
med filmning och fotografier på snapchat. 

För åk 4-6 fungerar det bra med att elevernas telefoner samlas i på morgonen 
och lämnas tillbaks på eftermiddagen när man slutar.  

För åk 7-9 lämnas telefonen till läraren vid lektionsbörjan och lämnas 
tillbaks vid lektionsslut. I det stora fungerar det bra. Det händer i 
undantagsfall att elever inte lämnar in sin telefon. Lärarna har då ingen 
möjlighet att beslagta telefonen utan det får hanteras enligt det ordinarie 
regelverket där mentor tar kontakt med vårdnadshavarna. 

Ibland används också telefonen som arbetsredskap om eleven saknar dator.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
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§ 328 Dnr 2019-000947  

Avveckling av förskolans paviljong på Mossen 

Beslut 
Fastighetschef Magnus Bryske Morin får i uppdrag att säga upp hyresavtalet 
för Paviljongen på Mossen innan årsskiftet och att paviljongen avvecklas till 
den 1 augusti 2020. 

Kommunstyrelsen konstaterar att antalet platser i förskolan ökar med 14 
platser från 424 till 438.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att den kommunala 
förskolan i Grums kommun i dagsläget har ett riktvärde för beläggning med 
424 platser fördelade på nio förskolor, 25 avdelningar. 

Förskolans områdeschef Frida Lindberg har fått i uppdrag att se över sin 
organisation på grund av budgetläget.  

Områdeschefen har tittat på möjligheten att avveckla paviljongen på 
Mossens förskola innehållande två avdelningar, Bävern och Kvisten med 
totalt 28 platser.  

Två 5-års avdelningar, 42 platser, öppnas i den nybyggda Södra skolans 
lokaler, som är i den del som är förberedd för förskoleverksamhet. 

Beslutet innebär att Grums kommun utökar antalet platser med 14 i 
förskolan enligt den utredning områdeschefen gjort.  

Beslutet innebär också att möjligheten att ytterligare öppna fleravdelningar i 
kommunen begränsas då det inte finns fler lokaler att tillgå. 

Beräknad kostnadsminskning för barn- och utbildning 2020: ca 350tkr 

Beräknad kostnadsminskning för barn- och utbildning 2021: ca 800tkr 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Fastighetschef Magnus Bryske Morin 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(39) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 329 Dnr 2019-000883  

Kommunal serviceplan, Säffle kommun 

Beslut 
Grums kommun har inga erinringar mot Säffle kommuns serviceplan.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har antagit ett Regionalt Serviceprogram 2014-2020. 
Programmet speglar visionen ”En hållbar utveckling i hela Värmland- 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt”. Kommersiell service i form av 
dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet är mycket 
viktig när det gäller det vardagliga livet för boende, företagare och turister på 
landsbygden. Det Regionala Serviceprogrammet talar om hur det offentliga 
kan stödja dessa verksamheter och vilka mål och möjligheter som finns för 
att stärka servicen där den är svag. Kommunerna har att arbeta fram egna 
kommunala serviceplaner som ska ha sin utgångspunkt i den Regionala 
Serviceplanen.  

Säffle kommun har översänt sitt förslag till serviceplan till Grums kommun 
för samråd. 

En kommunal serviceplan har inte bara att beakta de behov av kommersiell 
service som finns inom den egna kommunen utan även för de som bor, 
besöker eller verkar i kommungränsområdena. Säffle kommun med dess 
serviceutbud är därför viktig för de som bor och verkar i Grums kommuns 
angränsande delar.  

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun inte ska ha 
några erinringar mot Säffle kommuns serviceplan.  

Handlingar i ärendet 
Säffle kommun 2019-11-12  
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Beslutet skickas till 
Säffle kommun 
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§ 330 Dnr 2019-000772  

Remiss: ramöverenskommelse om samverkan före, 
under och efter samhällsstörning i Värmlands län 

Beslut 
Remissvaret godkänns och översänds till länsstyrelsen Värmland som Grums 
kommuns svar på länsstyrelsens remiss ”Ramöverenskommelse: samordning 
före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län” med tillhörande 
bilaga.  

Sammanfattning 
Grums kommun erbjuds berörda att yttra sig över förslag till 
ramöverenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörning i 
Värmlands län. 

Syftet med en ramöverenskommelse är att skapa goda förutsättningar för 
effektiv krishantering i Värmland genom förberedda strukturer för 
samordning och inriktning. Ramöverenskommelsen innehåller bland annat 
förslag till ny struktur för samverkan genom ett regionalt krishanteringsråd. 
Säkerhetskoordinator Elin Dahlgren på Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
har utarbetat ett förslag till remissvar för medlemskommunerna. 
Kommunchef Annika Lomarker föreslår att remissvaret godkänns.  

Handlingar i ärendet 
Förlag till ramöverenskommelse 
Förslag till remissvar  
Tjänsteskrivelse 2019-11-19 
Planeringsutskottet 2019-12-03 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen via e-post 
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§ 331 Dnr 2019-000740  

Kultur-, idrotts- och ungdomsledarstipendium 2019 

Beslut 
Följande tilldelas stipendium: 

Idrottsstipendium 
Natalie Nyberg 
Linus Björk 

Kulturstipendium 
Lars Andersson 

Ungdomsledarstipendium 
Johan Werner Ortfeldt 
Ulrika Jacobs  

Områdeschef Martin Karlsson får i uppdrag att se över område kultur och 
fritids hantering och handläggning av stipendier.  

Uppdraget redovisas vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 
februari 2020.  

Jäv 
Ulrika Jacobs (M). Siri Johansson (M) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse stipendiater för årets idrottsprestation, 
kulturutmärkelse samt ungdomsledarstipendium. Utdelning sker vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2020.  

Handlingar i ärendet 
Nomineringar 
Villkor stipendium 
Lista stipendietagare 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 332 Dnr 2019-000916  

Ansökan Lokala naturvårdssatsningen - LONA 
Sjögullsbekämpning Rinnen 

Beslut 
Grums kommun deltar i LONA- projektet för bekämpning av sjögull. 

30 000 kronor anslås för projektet med 10 000 kronor årligen. Pengarna tas 
ur befintlig budget och delas mellan samhällsbyggnad och utveckling och 
förvaltning.  

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson framför i skrivelse att Kils och Arvika 
kommuner kommer att ansöka om totalt 559 000 kronor ur Lokala 
naturvårdssatsningen-LONA för sjögullsbekämpning i sjön Rinnen. Budget 
för projektet är 1 118 000 kronor och pågår under åren 2020-2022.  

Sjön Rinnen ligger i Arvika och Kils kommuner. Rinnen har förbindelse med 
sjön Värmeln som i sin tur har sitt utlopp i Borgvikssjön, som är en del av 
Vänern. Sjögull är en främmande vattenväxt som har en stor förmåga att 
snabbt sprida sig och därmed utgör ett hot. Än så länge finns inte sjögull i 
Vänern. Det är därför angeläget att bekämpa växten i de vattendrag som har 
utlopp i Vänern. 

Olsson meddelar att erbjudandet är att Grums kommun deltar i projektet med 
28 750 kronor år 2020, 12 500 kronor år 2021 och 7 500 kronor år 2022. En 
total summa på 48 750 kronor. 

Om Grums kommun anser att projektet är angeläget men att de ekonomiska 
förutsättningarna inte finns kan kommunen anslå en lägre summa för 
deltagandet.  

Handlingar i ärendet 
LONA-ansökan 
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Controller Anna Bratt 
Adam Fryke, Kils kommun 
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§ 333 Dnr 2019-000872  

Remiss från folkhälsomyndigheten - Ändrade 
föreskrifter om och allmänna råd om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 
2015:8) 

Beslut 
Grums kommun har inga erinringar mot förslag till ändringar i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson framför i skrivelse att fartyg i 
internationell trafik är skyldiga att ha giltiga intyg som intygar att fartyget är 
fritt från smittsamma ämnen och andra ämnen som kan utgöra ett 
internationellt hot mot människors hälsa, ett saneringsintyg. 
Folkhälsomyndigheten föreslår en revidering av föreskriften där antalet 
kommuner som får utfärda saneringsintyg minskas till 33. Grums är en av de 
20 kommuner som föreslås mista sin utfärdanderätt. 

Olsson meddelar att om Grums kommun mister sin utfärdanderätt kommer 
utfärdanderätten att ske genom Karlstads kommuns försorg. Den som 
behöver ett intyg vänder sig i så fall till Karlstad. I dagsläget är det ett par 
utfärdanden årligen som görs av Grums kommuns miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. 

Karlstads kommun har inga erinringar mot Folkhälsomyndighetens förslag 
och kan åta sig att utfärda saneringsintyg för Grums kommuns räkning. 
Taxan för ett intyg utfärdat av Karlstads kommun är idag 1 500 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Folkhälsomyndigheten 2019-10-31 
Tjänsteskrivelse 2019-11-11 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Tomas Ivansson, vänerhamn 
Folkhälsomyndigheten 
Timea Pronnier, Kristinehamns kommun 
Helena Berg, Karlstads kommun 
Ann-Kristin Djuvfeldt, Hammarö kommun 
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§ 334 Dnr 2019-000918  

Behovsutredning 2020-2023 och tillsynsplan 2020 för 
miljö- och hälsoskydd 

Beslut 
Förslag till behovsutredning 2020-2023 och tillsynsplan 2020 för miljö- och 
hälsoskydd antas.  

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson framför i skrivelse att den 
administrativa funktionen, miljö- och hälsoskydd, fullgör kommunens 
tillsynsuppgifter enligt flera olika lagstiftningar. Bland annat utförs tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, 
alkohollagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. 

En viktig del i tillsynsarbetet är verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen, 
som ansvarigt politiskt organ, har inte bara en rätt utan även en skyldighet att 
se till att lagstiftningarna följs. I detta arbete blir tillsynsplanen ett viktigt 
dokument för att ange hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till 
kommunstyrelsens befintliga resurser.  

I tillsynsplanen beskrivs de olika tillsynsområdena som miljö- och 
hälsoskydd har tillsynsansvar för med en kortfattad beskrivning av 
tillsynsområdet samt vilken tillsyn som planeras inom respektive område 
under år 2020.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 
Behovsanalys 
Tillsynsplan 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 335 Dnr 2019-000900  

Ändring i delegeringsordningen - införa receptfria 
läkemedel 

Beslut 
Receptfria läkemedel införs i kommunstyrelsens delegeringsordning.  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att receptfria 
läkemedel införs i kommunstyrelsens delegeringsordning.  

Miljö- och hälsoskydd ska kontrollera efterlevnaden av regelverket på de 
försäljningsställen som finns i kommunen, med undantag av apoteken. 
Kommunen ska rapportera funna brister till Läkemedelsverket som kan vidta 
åtgärder och besluta om sanktioner. Enligt lagen finns vissa befogenheter för 
tillsynsmyndigheten och därför behöver delegeringsordningen för receptfria 
läkemedel införas.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Delegeringsordning – receptfria läkemedel 2019-11-18 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust för införande i 
delegeringsordning 
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§ 336 Dnr 2019-000852  

Nulägesbeskrivning i nationell strategi för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad 

Beslut 
Grums kommun har inga synpunkter på nulägesbeskrivningen men kommer 
att följa strategiarbetet.  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström framför i skrivelse att inom Energimyndighetens 
och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en nationell strategi för en 
hållbar vindkraftsutbyggnad har nu tagits fram en nulägesbeskrivning. I den 
läggs grunden för strategins inriktning, beskrivs hur vindkraftsutbyggnaden 
ser ut idag samt identifieras vilka utmaningar som strategin behöver hantera. 

En preliminär version av beskrivningen är publicerad på strategins webbsida, 
både för att informera om hur arbetet med strategin ska ske och för att ge 
möjlighet att komma med inspel.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-26 
Strategi för hållbar vindkraft  
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Maria Stenkvist, energimyndigheten 
Lena Odeberg, naturvårdsverket 
Plan/GIS 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(39) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 337 Dnr 2018-000832  

Dp 83 - Folketshustomten i Slottsbron 

Beslut 
Utlåtandet godkänns och detaljplanen Dp 83 Folketshustomten i Slottsbron, 
daterad den 27 maj 2019, antas.  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar i skrivelse att planen arbetats fram 
sedan Folkets hus i Slottsbron lades ner. Området har använts för 
klubbverksamhet och restaurang men det är svårt att få en bärkraftig 
verksamhet för förenings- och klubbverksamhet. I kommunen finns det ett 
behov av nya bostäder. Befintlig byggnad byggs om till flerbostadshus och 
kompletteras med ytterligare småskalig bebyggelse.  

Handlingar i ärendet 
Beskrivning 2019-07-05 
Plankarta 2019-07-05 
Utlåtande över inkomna skrivelser 2019-11-27  
Fastighetsägarförteckning 2018-11-26 

Beslutet skickas till 
Plan/GIS samt protokollets förstasida 
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§ 338 Dnr 2019-000898  

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 

Beslut 
Grums kommun avstår från att nominera styrelseledamöter och revisorer till 
föreningen Avfall Sverige.  

Sammanfattning 
Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag ges möjlighet att 
nominera personer som valberedningen ska kunna föreslå att ingå i styrelsen 
eller revisionen för Avfall Sverige. Grums kommun har tidigare år avstått 
från nominering och är inte representerad i styrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Avfall Sverige 2019-11-15 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Avfall Sverige 
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§ 339 Dnr 2019-000912  

Taxa för VA, från 1 januari 2020 

Förslag till beslut 
Höjda brukningsavgifter antas enligt förslag.  
Nya avgifter gäller från den 1 januari 2020.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja föreslår en höjning av brukningsavgifterna, § 14 i 
VA taxan, för att täcka ett ökat inköpspris av vatten från Karlstads-Grums 
vattenverksförbund, KGVF, samt indexhöjning för konsumentprisindex, 
KPI. För en villaägare med en årsförbrukning på 150 m3 innebär detta en 
ökad kostnad med 70 kr/år inklusive moms.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
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§ 340 Dnr 2019-000915  

Taxa och taxeföreskrift renhållning/slam från 1 januari 
2020 

Förslag till beslut 
Taxa och taxeföreskrift för sophämtning, slamtömning och latrinhämtning 
antas.  
Taxan gäller från och med den 1 januari 2020.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja föreslår att renhållningstaxan med avgifter för 
sophämtning, slamtömning och latrinhämtning justerats enligt nedan: 

- Budningsavgift för slamanläggningar tas bort. Inför 2019 infördes en avgift 
vid budad tömning av slamanläggning, detta fungerade inte som planerat och 
budningsavgiften tas därför bort. 

- Ett krav på tömningsintervall för fettavskiljare läggs in, minst 4 ggr/år eller 
så ofta att anläggningen håller sin funktion. 

- Framkörningsavgift tas ut vid tömning av enbart BDT tank (bad, disk, 
tvättvatten). Det har tidigare endast funnits en taxa för tömning av BDT tank 
samtidigt som slamanläggningen. 

- Taxan för latrinhämtning justeras till att omfatta både kärl, tömning och 
omhändertagande. Tidigare var taxan endast för hämtning och 
omhändertagande, kunden fick ordna kärlet på egen hand.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 
Renhållningstaxa med taxeföreskrift 2015-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
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§ 341 Dnr 2019-000913  

Timpriser inom område gata, från 1 januari 2020 

Förslag till beslut 
Förslag till timpriser för område gata antas. 
De nya priserna gäller från och med den 1 januari 2020.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja föreslår i skrivelse att höja priserna för personal, 
fordon, maskiner och tillbehör inom område gata med 2 %. De nya priserna 
föreslås gälla från och med den 1 januari.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
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§ 342 Dnr 2019-000875  

Grums kommuns styrdokument för arbetet med 
kommunal krisberedskap 2019-2022 

Förslag till beslut 
Styrdokumentet för arbetet med kommunal krisberedskap 2019-2022 
fastställs.  

Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) tidigare SKL, har träffat en 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. 
Överenskommelsen föreskriver att kommunerna ska ta fram ett 
styrdokument som beskriver kommunens arbete. Dokumentet ska fastställas 
av kommunfullmäktige senast den 31 december under mandatperiodens 
första år. 

Styrdokumentet syftar till att säkerställa en strategisk inriktning för arbetet 
med krisberedskap.  

Kommunchef Annika Lomarker meddelar att styrdokumentet är tänkt att 
redogöra för kommunens egen inriktning och styrning och för kommunens 
mål och ambitioner för arbetet med krisberedskapen. På så vis syftar 
dokumentet till att tydliggöra den strategiska styrningen av krisberedskapen 
utifrån kommunens ordinarie styrmodell.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Förslag till styrdokumentet för arbetet med kommunal krisberedskap 2019-
2022 
Planeringsutskott 2019-12-03 
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§ 343 Dnr 2019-000914  

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Ändring i 
förbundsordningen 

Förslag till beslut 
Direktionens förslag till förändring av förbundsordningen godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker meddelar att Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen har som ändamål att hålla en för medlemmarna gemensam 
räddningstjänst som enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor annars 
tillkommer var och en av medlemskommunerna. Under de senaste åren har 
ett antal större räddningsinsatser blottlagt ett behov av närmare samarbete 
över större områden, särskilt stort är behovet gällande övergripande ledning. 
Vidare väntas Riksdagen under våren 2020 godkänna ett lagförslag enligt 
vilket kommunerna i praktiken kommer att tvingas samarbeta i större 
konstellationer för att kunna möta lagens krav. 

Med anledning av ovanstående har direktionen för avsikt att teckna avtal om 
samverkan i Räddningsregion Bergslagen men för att kunna göra detta måste 
förbundsordningen ändras så att kommunalförbundet har rätt att ingå i 
avtalssanverkan med annan och att därmed teckna avtal om sådan 
samverkan.  

Handlingar i ärendet 
Förbundsordning för Karlstadregionens räddningstjänstförbund 2019-12-06 
Protokoll 2019-12-06 

 

 


