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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
Nicole Jacobs (M) 
Siri  Johansson (M), 2:e vice ordförande 
Eva Sidenvall (C) 
Birgit Sturesson (C) Maria  Svedinger Andersson (C) tjg 
Lars-Åke Engdahl (C) Bo  Johansson (C) tjg 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
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) Anders Leander (S) tjg 
Rafi  Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan  Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) 
Jesper Johansson (MP) Sanaa El Kharraz (MP) tjg 
Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (SD) Roy Vestli (SD) tjg 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
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§ 100 Dnr 2019-000890  

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Therese Bood (S) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Christine Jäger (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-11-12 

Beslutet skickas till  
Registrator 
Therese Bood (S)     
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§ 101 Dnr 2019-000905  

Interpellation om fikakostnader vid politiska 
sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad.  

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.  

HR-chef Sven Andersson meddelar i skrivelse att det rent tekniskt är möjligt 
att göra arvodesavdrag men för att också vara administrativt hanterbart ska 
dessutom arrangemanget omfatta samtliga förtroendevalda och samma 
summa dras för samtliga varje månad hela året. Detta gör att det finns risk att 
rättvisan i ett sådant upplägg skulle kunna ifrågasättas.  

Beslutsunderlag 
Interpellation 2019-11-19 
Tjänsteskrivelse 2019-12-05 

Beslutet skickas till  
Solveg Svendsen (SD)      
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§ 102 Dnr 2019-000935  

Val av fullmäktigeberedning till uppdraget Miljöprogram 
Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ledamöter ingår i beredningen: 

Leif Haraldsson (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Jenny Kumm (V) 
Robin Lennartsson (SD) 
Eva Sidenvall (C) 
Sanna El Kharraz (MP) 
Ulrika Jacobs (M)  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 november 2019, 
§ 90, att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att arbeta fram ett 
Miljöprogram för Grums kommun.  

Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har två platser och är 
sammankallande i beredningen.  

Beslutsunderlag 
Miljöprogram Vaggeryds kommun 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 

Beslutet skickas till  
Valda 
Administrativ chef Christina Olsson 
Leif Haraldsson (S)     
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§ 103 Dnr 2019-000912  

Taxa för VA, från 1 januari 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Beslutet skickas till  
Debiteringshandläggare Ann-Helen Andersson 
Områdeschef Maria Oja för införande i författningssamlingen     
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§ 104 Dnr 2019-000914  

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Ändring i 
förbundsordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Direktionens förslag till förändring av förbundsordningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Förbundsordning för Karlstadregionens räddningstjänstförbund 2019-12-06 
Protokoll 2019-12-06 
Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten Karlstadsregionen     
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§ 105 Dnr 2019-000875  

Grums kommuns styrdokument för arbetet med 
kommunal krisberedskap 2019-2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Styrdokumentet för arbetet med kommunal krisberedskap 2019-2022 
Planeringsutskott 2019-12-03 
Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Beslutet skickas till  
Kommunledningsgruppen     
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§ 106 Dnr 2019-000913  

Timpriser inom område gata, från 1 januari 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
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 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Beslutet skickas till  
Debiteringshandläggare Ann-Helen Andersson 
Områdeschef Maria Oja för införande i författningssamlingen         
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§ 107 Dnr 2019-000915  

Taxa och taxeföreskrift renhållning/slam från 1 januari 
2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 
Renhållningstaxa med taxeföreskrift 2015-11-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-12-04 
Kommunstyrelsen 2019-12-17 

Beslutet skickas till  
Debiteringshandläggare Ann-Helen Andersson 
Områdeschef Maria Oja för införande i författningssamlingen    
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God Jul och Gott nytt år 

Ordförande Ulrika Nilsson (S) önskar kommunfullmäktige en god jul och ett 
gott nytt år. 

Frank Lassen (S) önskar presidiet en god jul och ett gott nytt år. 


