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Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
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§ 54 Dnr 2019-000736  

För kännedom/Information - Risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten, Karlstadsregionen har översänt rapporten Risk- och 
sårbarhetsanalys 2019-2022 för Grums kommun. Något beslut krävs inte, 
rapporten är översänd för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2019-2022 2019-09-
18 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten, Karlstadsregionen     
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§ 55 Dnr 2019-000185  

Val av nämndemän till Värmlands tingsrätt för perioden 
2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande utses som nämndemän i Värmlands tingsrätt för perioden 2020-
2023: 

Lars-Åke Engdahl 

”ADRESS” 

Gun-Britt Arvholm 

”ADRESS” 

Therese Bood 

”ADRESS” 

Lillyanne Carlsson 

”ADRESS” 

Ajournering 
Kl 19:55-20:00 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Grums kommun har att utse  fyra nämndemän till 
Värmlands tingsrätt. Vid valet påminner Tingsrätten om att det ska 
eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

Tre nämndemannaplatser tillfaller majoriteten och en nämndemannaplats 
tillfaller oppositionen.  

Beslutsunderlag 
Tingsrätten 2019-02-22 

Yrkanden 
Malin Hagström (S): Gun-Britt Arvholm (S),Therese Bood (S), Lillyanne 
Carlsson (S) väljs för majoriteten. 

Judith Kisch (M): Bo Gustafsson (M) väljs för oppositionen. 

Solveg Svendsen (SD): Robin Lennartsson (SD) väljs för oppositionen. 
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Birgit Sturesson (C): Lars-Åke Engdahl (C) väljs för oppositionen.     

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

Votering begärs om den fjärde nämndemannaplatsen för Grums kommun. 
Sluten omröstning genomförs för Kischs (M), Svendsens (SD) och 
Sturessons (C) yrkanden.     

Omröstningsresultat 
16 blanka röster.  

1 ogiltig röst. 

9 röster för Lars-Åke Engdahl (C).  

5 röster för Robin Lennartsson (SD).    

Reservation 
Anne-Louise Kron (SD), Roy Vestli (SD), Solveg Svendsen (SD), Jan-Olof 
Karlsson (SD)     

Beslutet skickas till  
Värmlands tingsrätt 
De valda 
Administrativa funktionen 
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§ 56 Dnr 2019-000248  

Motion om arbetskläder i förskoleverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås på grund av nuvarande ekonomiska läge. Frågan kan dock 
tas upp på nytt då det ekonomiska läget i kommunen har förbättras.  

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Björk (SD), Jan-Olof Karlsson (SD) och Roy Vestli (SD) har lämnat in 
en motion om arbetskläder i förskoleverksamheten. Motionärerna föreslår att 
kommunen ska bekosta jackor, byxor och t-shirts till personalen. 

Thomas Nilsson föreslår  att motionen avslås med motiveringen att det 
nuvarande ekonomiska läget inte tillåter inköp av arbetskläder enligt 
motionärernas förslag. Dock kan frågan tas upp igen när ekonomin har 
förbättrats. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det i dagsläget finns 50 000 kronor per år i 
budget för inköp av arbetskläder till förskolepersonalen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-07-05 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-08-19 
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Ulf Björk (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Roy Vestli (SD)      
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§ 57 Dnr 2019-000648  

Regler för fritidshem 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till regler för fritidshem antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson har arbetat fram en revidering av 
regler för kommunens fritidshem. En föreslagen förändring är taxan för 
skollovstillsyn som ökar från 125 kronor per månad till 200 kronor per 
månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 
Regler för fritidshem 2019-08-09 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-08-19 
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson för vidare hantering     
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§ 58 Dnr 2019-000551  

Revidering av revisionsreglemente för Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till nytt revisionsregementet antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen i Grums har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2006.  

Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och 
med den nya kommunallagen från år 2018. 

Utredare Lina Bryske Morin meddelar i skrivelse att det nya förslaget till 
stora delar motsvarar det som anges i det nu gällande reglementet, men med 
bland annat följande ändringar. 

Enligt det nu gällande reglementet ska revisorerna och fullmäktiges 
presidium ha överläggningar minst två gånger varje år. I förslaget ändras det 
till en gång per år. I förslaget har revisionen även valt att reglera att 
ordföranden ska hämtas ur oppositionens partier i fullmäktige, något som 
tidigare inte framgick.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-07-06 
Förslag till nytt reglemente 2019-06-13 
Nu gällande reglemente 
Planeringsutskottet 2019-08-13  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Revisorerna 
Författningssamlingen     
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§ 59 Dnr 2019-000552  

Kommunrevisorerna - granskning av kommunens 
momshantering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningen läggs till handlingarna. 

Ekonomifunktionen får i uppdrag att upprätta en momshandbok som stöd för 
momshanteringen inom kommunen samt införa rutiner för löpande 
avstämning för att säkerställa rätt momsavdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunrevisionen har PwC genomfört en granskning av 
kommunens momshantering. Syftet med granskningen är att besvara 
revisionsfrågan om kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll avseende hanteringen av moms i kommunen.  

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson har besvarat rapporten. 

Det finns idag inga nedskrivna riktlinjer som stöd till momshanteringen, men 
arbetet med detta är sedan en tid tillbaka påbörjat på ekonomifunktionen. 

Det finns ingen plan för när personalen ska gå på momsutbildningar, utan 
detta sker löpande när tid och möjlighet ges både tidsmässigt och 
ekonomiskt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-07-05 
Kommunrevisorerna 2019-06-12 
Granskning av momshanteringen, PwC 14 maj 2019 
Planeringsutskottet 2019-08-13  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Revisorerna  
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson    
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§ 60 Dnr 2019-000067  

Svar på motion om att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Då Grums kommun står inför omfattande besparingar kommande år finns 
inte det ekonomiska utrymmet för investering i en anläggning för 
webbsändning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion 
om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Motionärerna 
föreslår att sammanträdena ska finnas på hemsidan så innevånarna kan följa 
dem via webben. 

Administrativ chef Christina Olsson och IT-chef Andreas Nilsson har utrett 
frågan. Det finns inga lagliga hinder mot att sända sammanträdena via 
webben. En uppskattad kostnad för en anläggning för webbsändning uppgår 
till 100 000- 150 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-01-08 
Tjänsteskrivelse 2019-07-03 
Planeringsutskottet 2019-08-13  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Ann-Louise Kron (SD) 
Solveg Svendsen (SD)      
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§ 61 Dnr 2019-000545  

Värmlands läns Vårdförbund - Ansvarsfrihet för 2018 
års förvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för år 2018 för Värmlands läns vårdförbund godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas förbundsdirektionen i 
Värmlands läns vårdförbund ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ordförande Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör som 
ordförande.  

Sammanfattning av ärendet 
Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning för år 2018 till 
ägarkommunernas fullmäktige. Vidare har fullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Åsredovisning 2018 
Revisionsberättelse  
Planeringsutskottet 2019-08-13  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till 
Värmlands läns vårdförbund     
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§ 62 Dnr 2019-000572  

Värmlandstrafik - Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för år 2018 för Värmlandstrafik AB godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Värmlandstrafik AB har översänt årsredovisning för år 2018. 
Värmlandstrafik AB var fram till årsskiftet trafikorganisatör, men från den 1 
januari 2019 är den nya organisationen Region Värmland ansvarig för all 
kollektivtrafik i länet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
Hållbarhetsredovisning 2018 
Planeringsutskottet 2019-08-13  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Värmlandstrafik     
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§ 63 Dnr 2019-000030  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. 

För kvartal 2, 2019 rapporteras följande: 

Beslut om bistånd i form av särskilt boende enligt SoL den 6 mars 2019. 
Beslutet ej verkställt i tid på grund av resursbrist. Beslutet verkställdes dock 
den 3 juli 2019.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-07-04 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-08-19 
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Utredningssekreterare Maria Kumm     
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§ 64 Dnr 2019-000639  

Revidering av Taxebilaga 1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till revidering av dokumentet Taxebilaga 1 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger framför i skrivelse att 
miljö- och hälsoskydd har behov av att se över möjligheten att kunna 
finansiera tillsynen med avgifter vid prövning, anmälningar och tillsyn. Det 
har skett vissa förändringar i lagstiftning och tekniska komponenter som gör 
att Taxebilaga 1 behöver uppdateras genom en revidering. 

Kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskyddet har enligt 
miljöbalken tillsynsansvar för olika områden inom balken. Den har även 
möjligheten att finansiera sin verksamhet med tillsynsavgifter för tillsyn och 
handläggning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-07-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-08-14  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Miljö- och hälsoskydd för införande i författningssamlingen    
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§ 65 Dnr 2019-000640  

Ny Taxebilaga 2 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till Taxebilaga 2 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger redogör för att miljö- och 
hälsoskydd har behov av att se över möjligheten att kunna finansiera 
tillsynen med avgifter vid prövning, anmälningar och tillsyn. Det har skett 
vissa förändringar i lagstiftning och tekniska komponenter som gör att den 
äldre Taxebilaga 2 i vissa fall är svår att tillämpa. Det finns därför ett behov 
av att förnya Taxebilaga 2. Taxebilaga 2 är skapad av Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-07-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-08-14  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Miljö- och hälsoskydd för införande i författningssamlingen           
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§ 66 Dnr 2019-000644  

Taxebestämmelser för tillsyn inom strålskydd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxebestämmelse för tillsyn inom strålskydd antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger framför i skrivelse att 
Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen började gälla under år 2018. 
Miljö- och hälsoskydd har behov av att se över möjligheten att kunna 
finansiera tillsynen med avgifter vid prövning, anmälningar och tillsyn. 

Kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskyddet har enligt 
gällande lagstiftning tillsynsansvar för radon i bostäder och lokaler som 
allmänheter har tillträde till. Tillsynsmyndigheten har även ett utpekat 
tillsynsansvar för kosmetiska solarier.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-07-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-08-14  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 

Beslutet skickas till  
Miljö- och hälsoskydd  för införande i författningssamlingen        
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§ 67 Dnr 2019-000711  

Pensionspolicy för Grums kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ändringarna i pensionspolicy och dess bilagor antas.  

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Beslutet skickas till  
HR     
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§ 68 Dnr 2019-000714  

Redovisning av partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
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 
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.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Beslutet skickas till  
Partierna     
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§ 69 Dnr 2019-000713  

Utbetalning av partistöd år 2020 

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

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

Partierna ska påminnas om att lämna in redovisning och granskningsrapport. 
Påminnelsen skickas ut en månad innan inlämning (30 maj) och en andra 
påminnelse skickas ut en vecka (23 juni) innan inlämning 

Birgit Sturesson (C) deltar inte i beslutet. Bo Johansson (C) tjänstgör.     

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Yrkanden 
Gun-Britt Arvholm (S) och Malin Hagström (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Birgit Sturesson (C): Partistöd utbetalas till centerpartiet för 2020 eftersom 
det finns giltiga skäl för varför redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in i tid. 
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Judith Kisch (M): ”Vi moderater anser att partistödet ska betalas ut till 
Centerpartiet och Miljöpartiet, för alla kan göra fel på grund av 
misstag/sjukdom osv.”. 

Jesper Johansson (MP): Partierna ska påminnas om att lämna in redovisning 
och granskningsrapport. En första påminnelsen skickas ut en månad innan 
inlämning och en andra påminnelse skickas ut en vecka innan inlämning.     

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer Arvholms (S) och Hagströms (S) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag mot Sturessons (C) och Kischs yrkande om att 
partistöd ska utbetalas för 2020. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat 
enligt Arvholms (S) och Haglunds (S) yrkande om bifall för 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs. JA-röst för bifall till kommunstyrelsens 
förslag. NEJ-röst för Sturessons (C) och Kischs (M) yrkande om att partistöd 
ska utbetalas för 2020.      

Omröstningsresultat 
17 JA-röster avges 

9 NEJ-röster avges 

5 ledamöter avstår från att rösta. 

Omröstningsresultatet framgår av särskild omröstningslista.  

Härefter ställer ordföranden proposition på Johanssons (MP) yrkande om att 
partierna ska påminnas om att lämna in redovisning och granskningsrapport. 
Påminnelsen skickas ut en månad innan inlämning och en andra påminnelse 
skickas ut en vecka innan inlämning. Ordföranden finner det bifallet    

Reservation 
Ulrika Jacobs (M), Judith Kisch (M), Nicole Jacobs (M), Siri Johansson (M), 
Maria Svedinger Andersson (C), Bo Johansson (C), Lars-Åke Engdahl (C).     

Beslutet skickas till  
Partierna 
Administrativa funktionen 
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§ 70 Dnr 2019-000712  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 

De 300 timmarna fördelas enligt följande: 

Parti Antal timmar 

Moderaterna 92 

Miljöpartiet 23 

Centerpartiet 69 

Sverigedemokraterna 115 

Totalt 299 
 

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-09-09 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Beslutet skickas till  
Partierna 
HR     
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§ 71 Dnr 2019-000205  

Karlstad-Grums vattenverksförbund  - årsredovisning 
2018 samt revisionsberättelse 

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

Jäv 
Ordförande Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör som 
ordförande.  

Frank Lassen (S), Tomas Nilsson (S), Bo Johansson (C), Lars Fridén (S).  

Sammanfattning av ärendet 
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.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Planeringsutskottet 2019-09-19  
Kommunstyrelsen 2019-10-01 

Beslutet skickas till  
Karlstad-Grums vattenverksförbund     

 

 


