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Plats och tid Gruvan A-salen kl. 13:00- 16:00, ajournering kl 14:05-14:10 
 samt efter föredragning kl 15:00-15:20 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Lars Friden och Birgit Sturesson  

Tid och plats för justering Kommunhuset 2021-11-29 

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Christina Olsson 

Ordförande  ....................................................................................  
 Malin Hagström 

Justerare  ....................................................................................  
 Lars Fridén                               Birgit Sturesson 

 
Justerade paragrafer §249 - §283 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-11-30 till och 
med 2021-12-23
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Närvarolista 

Beslutande  Malin Hagström (S), ordförande 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulrika Nilsson (S) ej § 280 
Anders Leander (S) 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) ej § 280 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande ej § 262 
Ulrika Jacobs (M) ej § 280 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) ej § 280 

Ersättare  Gun-Britt Arvholm (S) tjg § 280 
Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) tjg § 280 
Alex Jacobs (M) 
Per Fransson (M) tjg § 262, 280 
Bo Johansson (C) tjg § 280 
Ulf Björk (-) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Utredare Martin Hector 
Områdeschef Maria Oja 
Områdeschef Petra Henningsson 
Områdeschef Cecilia Nordsäter 
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Information från Värmlandsrådet samt au 2021 6 
§ 251      Dnr GKS/2021:845 7 
Information till ks 23 november 7 
§ 252      Dnr GKS/2021:809 8 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 23 november 8 
§ 253      Dnr GKS/2021:307 9 
Ekonomisk redovisning IFO 9 
§ 254      Dnr GKS/2021:870 10 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - oktober 10 
§ 255      Dnr GKS/2021:834 11 
Bygglov för enbostadshus utom detaljplan 11 
§ 256      Dnr GKS/2021:835 13 
Förhandsbesked Ås 13 
§ 257      Dnr GKS/2021:764 15 
Fastighetsutredning inför ny detaljplan 15 
§ 258      Dnr GKS/2021:789 16 
Behovsutredning 2022-2025 och tillsynsplan 2022 för miljö- och hälsoskydd 16 
§ 259      Dnr GKS/2021:832 18 
Tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter - 2022-2024 18 
§ 260      Dnr GKS/2021:831 19 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 19 
§ 261      Dnr GKS/2021:775 20 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - livsmedelskontroll 20 
§ 262      Dnr GKS/2021:253 21 
Bidrag till sociala verksamheter, föreningar för personer med funktionsnedsättning 
och pensionärsföreningar för år 2022 21 
§ 263      Dnr GKS/2021:749 23 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital justering av protokoll 23 
§ 264      Dnr GKS/2021:747 24 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om införande av Swish i Grums kommuns 
verksamheter 24 
§ 265      Dnr GKS/2021:748 25 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av tid för tilläggsbelopp 25 
§ 266      Dnr GKS/2021:854 26 
Vindpark Stenkalles grund - Ansökan om förlängning av arbetstid, ReWind Vänern 
AB 26 
§ 267      Dnr GKS/2021:254 27 
Ansökan om särskilt bidrag till enskild väg som erhåller statligt driftbidrag 
(ansökningar inkomna 2021) 27 
§ 268      Dnr GKS/2021:660 29 
UO §361 Remiss från Regeringskansliet - ändring i lag (2006:323) om utbyte av 
sprutor och kanyler 29 
§ 269      Dnr GKS/2021:797 30 
Drift- och servicenämnden gemensamt upphandlingsprojekt av system för elevhälsa
 30 
§ 270      Dnr GKS/2021:852 31 
Plan för ÄO-satsning 2021-2024 31 
§ 271      Dnr GKS/2021:825 33 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad 33 
§ 272      Dnr GKS/2021:810 34 
Revidering av finanspolicy för koncernen Grums kommun 34 
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§ 249     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialchef Lotta Österlund Jansson: Invigning av verksamheten på 
Hotellgatan planeras. Inflyttning på stödboendet pågår. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg: Mäklare har anlitats för försäljningen av 
Borgviks hamnområde. 

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(47) 
Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 250     Dnr GKS/2021:67 

 
Information från Värmlandsrådet samt au 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Malin Hagström (S) informerar från sammanträde med 
Värmlandsrådet. Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region 
Värmlands webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 251     Dnr GKS/2021:845 

 
Information till ks 23 november  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Områdescheferna för hemtjänst, Petra Henningsson och Cecilia Nordsäter 
informerar om hemtjänsten 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:845 

 

Beslutet skickas till 
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§ 252     Dnr GKS/2021:809 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
23 november  
 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:809 

 

Beslutet skickas till 
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§ 253     Dnr GKS/2021:307 

 
Ekonomisk redovisning IFO  
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att få en löpande redovisning av kostnaderna 
för individ- och familjeomsorgen (IFO).  

Socialchef Lotta Österlund Jansson redovisar de kostnader för 
missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd som det finns beslut om och 
de kostnader som dessa kommer att generera till årets slut. Budgeten för IFO 
är genom de beslut som fattats och prognostiserade kostnader för 
försörjningsstöd redan använda för hela året. Alla nya placeringsbeslut 
kommer att generera underskott. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 254     Dnr GKS/2021:870 

 
 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - oktober  
 
Beslut 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Grums kommun oktober 2021 
godkänns. 

Ekonomiska uppdrag kvarstår. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att verksamheterna går 
0,3 mkr bättre än delårsrapporten. Däremot är det beslutat om 3,7 mkr i extra 
åtgärder inom verksamheterna under 2021 som ska ge positiva effekter på 
kommande års resultat. Totalt sett visar därför verksamheterna 3,4 mkr sämre 
resultat än delårsrapporten. Sammantaget visar verksamheterna på en fortsatt 
enorm negativ avvikelse på drygt 19 mkr sämre resultat än budget exklusive 
de extra beslutade åtgärderna på 3,7 mkr. Den enskilt största avvikelsen finns 
inom socialtjänsten och omsorg om individ och familj som har en prognos på 
-19 mkr om utvecklingen fortsätter att följa förra årets trend, och beror 
främst på institutionsplaceringar för vuxna samt barn och unga.  
Inom finansförvaltningen ligger en positiv avvikelse för bland annat 
kompensation höga sjuklönekostnader samt pensioner som också beräknas 
avvika positivt mot budgeterat.  
Avskrivningarna blir lägre då komponentindelning färdigställdes efter att 
budgeten var lagd. Detta innebär att den årliga kostnaden blir lägre då fler 
komponenter har en längre avskrivningstid än innan indelningen. 
Avskrivningarna påverkas även av att byggnationen på Södra skolan blev 
billigare.  
Med anledning av Coronapandemin råder stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner och tabellen 
ovan utgår från det som senast presenterades av dem 30 september.  
Kommunen har i oktober prognosen ett positivt resultat på 16,5 mkr som 
motsvarar 2,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 3,4 mkr 
lägre jämfört med delårsrapporten då beslut om extra åtgärder på 3,7 mkr 
ingår. Vi uppfyller det finansiella målet med ett resultat på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning oktober 2021 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 255 Dnr GKS/2021:834

Bygglov för enbostadshus utom detaljplan  

Beslutet gäller personuppgifter”. 

Beslut 
Bygglov beviljas enligt ansökan på sökt fastighet. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag "personuppgifter".
Avgiften för bygglovet är 17 444 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Lagrum 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att en ansökan som avser bygglov 
för nybyggnad av ett enbostadshus om totalt cirka 195 
m2. 

Fastigheten ligger utom detaljplanerat område men inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän kommunstyrelsen lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3§ PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap.  4§ PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Yttranden 

Trafikverket har yttrat sig över ärendet och framfört följande. 
Beslut om tillstånd för ny eller ändrad anslutning till allmän väg (lv 669) 
krävs enl Väglag (1971:948) 39 §. tillstånd ges av
Trafikverket. Detta ska redovisas vid det tekniska samrådet.
Vid nybyggnad får inte riktvärdena enligt förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskridas.
Vid fasad gäller riktvärde på 60 dBA och vid uteplats 50 dBA. 
Beräkningar gjorda visar på bullernivå mellan 55 – 58 dBA vid
fasad och uteplats är förlagd till tyst sida.
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Upplysningar 
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes tidningar och 
delges till behöriga sakägare. Om ingen överklagar vinner beslutet 
laga kraft fyra veckor efter kungörelsedatumet. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år 
från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.  43 § plan- 
och bygglagen). 

Beslutsunderlag 
Ansökan  2021-09-16 
Plan- och fasadritningar  2021-09-16 
Situationskarta  2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör, för expediering till sökande, inkl 
överklagandehänvisning 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 256 Dnr GKS/2021:835

Förhandsbesked  

Beslutet gäller ”personuppgifter”. 

Beslut 
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 18 § och 12 kap 8-11 §§ i 
plan- och bygglagen (2010:900) för lokalisering av enbostadshus om c:a 
180 m2 byggnadsarea på sökt fastighet, del av, på föreslagen plats (tomt nr 5) 
redovisad i inlämnad situationsplan. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 808 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Lagrum 
Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 
1–6 och 9–11 §§ PBL. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att beslutet gäller för ett enbostadshus 
om cirka 180 m2 på del av en fastighet. 

Strandskydd vid Vänern gäller här om 100 meter. Detta berör hela blivande 
fastighet strandskyddsdispens beviljades den 13 augusti 2021. Som tomt får 
föreslagen fastighet (nr 5) användas. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men kommer ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Yttranden 
Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. Inget 
yttrande har kommit in. 

Upplysningar 
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes tidningar och delges till 
behöriga sakägare. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra 
veckor efter kungörelsedatumet. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov och startbesked erhållits. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (enligt 9 kap 18 § PBL). 
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Beslutsunderlag 
Ansökan med ritningar och karta, inkom 2021-10-25 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Situationskarta 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör, för expediering till sökande 
Registrator, för kungörelse i Post- och inrikes tidningar till berörda sakägare 
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§ 257 Dnr GKS/2021:764

Fastighetsutredning inför ny detaljplan  

Beslut 
Om en fastighetsutredning krävs för en ny detaljplan ska den betalas av 
sökande. 

Sammanfattning 
Verksamhetsutvecklare för GIS, Veronica Arriaza meddelar att en 
fastighetsutredning kan innebära stora kostnader beroende på omfattningen 
av utredningen.  
Befintliga fastighetsgränser är i mångt och mycket en av de viktigaste 
gränserna i underlaget till detaljplaner. Ofta förhåller man sig till befintliga 
fastighetsgränser för att avgränsa ett planområde. Som Boverket uttrycker det 
så "bör alla gränser, även planområdesgränsen, alltid ritas ut i sitt exakta 
läge". 

Fastighetsindelningen i kartan är dagsaktuell, men fastighetsgränserna har 
kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda 
metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i 
lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter. 

I samband med att Lantmäteriet får ett förslag till detaljplan på samråd, så 
kallad plangranskning, har de börjat i samrådssvaret göra ett uttalande om 
kvaliteten på underlaget. Detta sker dock endast under förutsättning att det i 
handlingarna framgår att detta är en osäker eller otillräckligt hanterad fråga. I 
det fallet krävs en fastighetsutredning i syfte att skapa ett rättssäkert underlag 
för detaljplanearbete.  
Vid ny detaljplan regleras kostnadsfördelningen mellan kommunen och den 
externa parten via Planavtal. I avtalet står att den externa parten bekostar 
samtliga utredningar som erfordras för planens framtagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare GIS för vidare hantering 
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§ 258     Dnr GKS/2021:789 

 
Behovsutredning 2022-2025 och tillsynsplan 2022 för 
miljö- och hälsoskydd  
 
Beslut 
Förslag till Behovsutredning 2022-2025 och tillsynsplan 2022 för miljö- och 
hälsoskydd antas. 

Sammanfattning 
Administrativa funktionen – miljö- och hälsoskydd har utarbetat förslag till 
behovsutredning 2022-2025 och tillsynsplan 2022. 

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. 

I uppgiften ingår att kontrollera efterlevnaden av de olika lagstiftningarna 
samt att genom rådgivning och information verka för att det finns goda 
förutsättningar för att lagstiftningens ändamål ska uppfyllas. Vilka 
befogenheter och skyldigheter som inspektörerna har regleras i respektive 
lagstiftning.  

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 2022. 

Länsstyrelsens revision, september 2021 

I anledning av länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll 
kommer en betydande del av arbetet under 2022 att präglas av arbete enligt 
slutrapporten. Länsstyrelsen kan efter revisionen konstatera att många 
grundläggande förutsättningar för kontrollen inte finns på plats.  

Kommunstyrelsen uppfyller således inte lagstiftningens krav på offentlig 
kontroll. Ett åtgärdsarbete måste prioriteras vilket, enligt länsstyrelsens 
bedömning, kommer att ta en ansenlig mängd tid i anspråk varför särskilda 
resurser kan behöva tillsättas. Det innebär även extra arbete på nämnd- och 
ledningsnivå. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Behovsutredning 2022-2025 och tillsynsplan 2022 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
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§ 259     Dnr GKS/2021:832 

 
Tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande 
produkter - 2022-2024  
 
Beslut 
Förslag till tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter för 
åren 2022–2024 antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att en tillsynsplan för 
tobak och liknande produkter år 2022–2024 antas. 

Kommunen är skyldig att ha en aktuell tillsynsplan där det specificeras vad 
kommunen planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök eventuell 
inriktning på tillsynen med mera. Tillsynsplanen ska vara så tydlig att 
tillståndshavare i kommunen genom planen ska få kännedom om 
kommunens planerade tillsyn under den period planen gäller 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter år 2022–2024 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör för vidare handläggning 
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§ 260     Dnr GKS/2021:831 

 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022  
 
Beslut 
Förslag till tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2022 antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att en tillsynsplan för 
alkohollagen för år 2022 antas. 

Kommunen är skyldig att ha en aktuell tillsynsplan där det specificeras vad 
kommunen planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök eventuell 
inriktning på tillsynen med mera. Tillsynsplanen ska vara så tydlig att 
tillståndshavare i kommunen genom planen ska få kännedom om 
kommunens planerade tillsyn under den period planen gäller.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Tillsynsplan enligt alkohollagen år 2022 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör för vidare handläggning 
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§ 261     Dnr GKS/2021:775 

 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - 
livsmedelskontroll  
 
Beslut 
Förslag till revidering av delegeringsordningen för livsmedelskontrollen 
antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Victor Lundberg föreslår att den nuvarande 
delegeringsordningen för kommunstyrelsens livsmedelskontroll revideras. 
Detta efter rekommendationer från Länsstyrelsens livsmedelsrevision som 
skedde under september månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Kommunstyrelsens delegeringsordning  

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör för införande i delegeringsordningen 
Författningssamlingen 
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§ 262     Dnr GKS/2021:253 

 
Bidrag till sociala verksamheter, föreningar för 
personer med funktionsnedsättning och 
pensionärsföreningar för år 2022  
 
Beslut 
Bidrag beviljas till sociala verksamheter och föreningar för personer med 
funktionsnedsättning enligt nedan. 

Jäv 
Judith Kisch (M). Per Fransson (M) tjänstgör. 

Förslag till beslut, sociala verksamheter och föreningar för 
personer med funktionsnedsättning 

Namn, sökande 2022 2021 

Alla kvinnors hus 75 000 72 400 

BRIS, barnens rätt i samhället 20 000 20 000 

Brottsofferjouren S:a Värmland 54 300 54 300 

FUB Grums (tidigare inkl Karlstad 
och Hammarö) 

20 000 25 000 

Grums reumatikerförening 4 000 4 000 

Hjärt- och lungföreningen Grums 8 000 8 000 

Grums Hörselskadades förening 6 000 6 000 

Funktionsrätt Grums (tidigare HSO) 60 000 60 000 

ILCO Värmland/Grums 2 400 1 600 

Länkarna 35 000 35 000 

Ria Grums 80 000 80 000 

Verdandi 35 000 35 000 

Grums SMU Ej sökt Ej sökt 

Parkinsonföreningen 3 000 4 000 

BUFF 8 000 4 000 

Astma- och allergiföreningen Ej sökt Ej sökt 

Totalt 410 700 kronor 409 300 kronor 
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Förslag till beslut, pensionärsföreningar 
Bidrag beviljas till pensionärsföreningar enligt nedan. 
 

Förening 2022 2021 
SPF Grumsbygden 4 700 4 800 
PRO Grums 11 000 11 300 
PRO Slottsbron 3 700 3 900 
PRO Liljedal-Segmon 4 100 4 200 
PRO Borgvik 3 600 3 600 
Totalt 27 100 kronor 27 800 kronor 

Sammanfattning 
Totalt har 18 organisationer/föreningar ansökt om bidrag från Grums 
kommun. De representerar sociala verksamheter, pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med funktionsnedsättning. Det totala bidragsanslaget 
437 800 kronor fördelas till organisationer/föreningar efter förslag av 
Områdeschef Martin Karlsson Kultur. Förslag till fördelning av 
bidragsanslaget för 2022 är 410 700 kronor till organisationer/föreningar 
inom sociala verksamheter och handikapporganisationer samt 27 100 kronor 
till pensionärsföreningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson 
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§ 263     Dnr GKS/2021:749 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital 
justering av protokoll  
 
Beslut 
Ärendet överlämnas till administrativa funktionen för beredning. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om digital justering av 
protokoll. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Planeringsutskottet 2021-11-10 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 264     Dnr GKS/2021:747 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om införande av 
Swish i Grums kommuns verksamheter  
 
Beslut 
Ärendet överlämnas till ekonomifunktionen för beredning. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om införande av Swish 
som betalmedel i Grums kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Planeringsutskottet 2021-11-10 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johanssson 
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§ 265     Dnr GKS/2021:748 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning 
av tid för tilläggsbelopp  
 
Beslut 
Ärendet överlämnas till sektor barn och utbildning för beredning. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om förlängning av tiden 
för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Planeringsutskottet 2021-11-10 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 266     Dnr GKS/2021:854 

 
Vindpark Stenkalles grund - Ansökan om förlängning 
av arbetstid, ReWind Vänern AB  
 
Beslut 
Grums kommun tillstyrker ReWind Vänern ABs ansökan om förlängning av 
arbetstid, för uppförande av Vindpark Stenkalles grund inom Karlstads 
kommun, till den 1 oktober 2030. 

Sammanfattning 
Grums kommun har fått en kungörelse från mark- och miljödomstolen, 
Vänersborgs tingsrätt, för att yttra sig över ReWind Vänern ABs ansökan om 
förlängning av arbetstid för uppförande av Vindpark Stenkalles grund. 

Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att ReWind Vänern AB den 7 mars 
2013 fick rätt att uppföra och driva högst 20 st vindkraftsverk vid Stenkalles 
grund i norra Vänern, Karlstads kommun. Enligt ansökan har Pandemin 
(COVID-19) och problem med el-anslutning till stamnätsstationen i Borgvik 
påverkat byggstart av projektet. Vissa frågor finns kvar att lösa innan 
projektet kan genomföras. Förlängning av arbetstiden, det vill säga när 
vindparken ska stå färdig, är behövlig för dess genomförande. 

Grums kommun ser vindkraft som ett bra alternativ att producera fossilfri el-
energi. Kommunen ser gärna att det byggs tidigare men anser att 
förlängningen säkerställer allmänt sett en byggnation.  

 

Beslutsunderlag 
Kungörelse, Mark- och miljödomstolen, 2021-11-08  
Ansökan om förlängning av arbetstid 2021-10-04  
Tjänsteskrivelse 2021-11-11 

 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen Mål nr M 4013-21,  
Vänersborgs tingsrätt, Box 1070 462 28 Vänersborg eller 
mmd.vanersborg@dom.se 
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§ 267     Dnr GKS/2021:254 

 
Ansökan om särskilt bidrag till enskild väg som erhåller 
statligt driftbidrag (ansökningar inkomna 2021)  
 
Beslut 
Ansökan som särskilt driftbidrag om 42 500 kr avslås eftersom budgeten 
överskridits. 

Reservation  
 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl (SD), Solveg Svendsen 
(SD), Birgit Sturesson (C). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulrika Jacobs (M): ansökan om särskilt driftbidrag beviljas, pengarna tas ur 
resultatet. 

Ulrika Nilsson (S): ansökan som särskilt driftbidrag om 42 500 kr avslås 
eftersom budgeten överskridits. 

Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Nilssons (S) förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

JA-röst för bifall till Nilssons (S) förslag. 

NEJ-röst för bifall till Jacobs (M) förslag. 

Åtta JA-röster avges: Tomas Nilsson (S), Ulrika Nilsson (S), Anders Leander 
(S), Erivan Waysi (S), Marianne Lidbäck (S), Rafi Mirza (S), Lars Fridén 
(S), Malin Hagström (S). 

Fem NEJ-röster avges: Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Louise Jarl 
(SD), Solveg Svendsen (SD), Birgit Sturesson (C). 

Sammanfattning 
Särskilt driftbidrag kan beviljas med upp till 20% av sökt belopp, som 
regleras i kommunens riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar. 
Budgeten för särskilda driftbidrag år 2021 är 220 000 kr.  

Områdeschef Maria Oja meddelar att när ansökningar överskrider budgeten 
behöver beslut om avslag eller tillskott till budgeten tas.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Planeringsutskottet 2021-11-10 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja för expediering  
Controller Anna Bratt 
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§ 268     Dnr GKS/2021:660 

 
UO §361 Remiss från Regeringskansliet - ändring i lag 
(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom ändring i lag (2006:323) om utbyts av 
sprutor och kanyler. Lagen träder i kraft den 1 juli 2022.  

Sammanfattning 
En remiss har inkommit gällande ändring i lag (2006:323) om utbyte av 
sprutor och kanyler.  

Socialchef Lotta Österlund Jansson meddelar att Lagen (2006:323) om 
utbyte av sprutor kanyler reglerar verksamhet med utbyte av sprutor och 
kanyler i syfte att i förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna 
infektioner bland personer som missbrukar eller är beroende av narkotika. 
Utbyte av sprutor och kanyler är i första hand en smittskyddsåtgärd.  
Sprututbytesmottagningar kan även bidra till att göra hälso- och sjukvård mer 
tillgänglig för den som uppsöker mottagningen samt motivera till behandling 
och sociala insatser mot missbruk och beroende.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss 2021-08-30 
Tjänsteskrivelse 2021-11-11 

Beslutet skickas till 
MAS Yvonne Nordenberg 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson 
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§ 269     Dnr GKS/2021:797 

 
Drift- och servicenämnden gemensamt 
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa  
 
Beslut 
Grums kommun deltar inte i upphandling av system för elevhälsan. 

Sammanfattning 
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun har beslutat om 
inriktningsbeslut för gemensamt upphandlingsprojekt gällande system för 
elevhälsa. 

Sektorchef Thomas Nilsson meddelar att Grums kommun har upphandlat och 
infört ett nytt system för elevhälsan och en gemensam ny upphandling är 
således inte aktuellt för Grums del.  

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-08 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
E-post med bilagor 2021-10-15 
 

Beslutet skickas till 
Samordnare Drifts- och servicenämnden, Peter Jönarp 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 270     Dnr GKS/2021:852 

 
Plan för ÄO-satsning 2021-2024  
 
Beslut 
Resterande statsbidrag på 1.3 mkr som tillfallit Grums kommun/ ÄO-
satsning för 2021 ska tillfalla Hemtjänstens totala verksamhetsområde.  

Sammanfattning 
Grums kommun har för 2021 tilldelats 4.6 mkr i statsbidrag till 
Äldreomsorgssatsning (ÄO-satsning).   

Av ovanstående har sektor Socialtjänst av kommunstyrelsen 2020 fått 
beviljat 809 000 kr för 2021 till projektledare för heltidsresan på 100%. Av 
dessa pengar kommer 597 tkr att finanserias av statsbidraget ” Hållbart 
arbetsliv” 2021. Vidare har kommunstyrelsen beviljat 100 tkr för feriepraktik 
sommaren 2021, dessa pengar finansieras av bidrag” Feriejobb ”och” 
Ungdomsjobb” 2021. 

Vidare har kommunstyrelsen beviljat 311tkr till att köpa in ett 
bemanningssystem för 2021 Detta kommer inte att genomföras för 2021  

Sektor socialtjänst har beviljats 112 tkr till en uppdragsutbildning för 
äldreomsorgens chefer. Pengarna kommer att tas av ett annat statsbidrag 
(Äldreomsorgslyftet).  

Med ovanstående och det som var kvar av ÄO-satsningen 221tkr blir det 
drygt 1.3 mkr kvar att fördela ut på sektor Socialtjänst 2021. 

Inom hemtjänsten 2021 har flera befintliga kunder fått utökat biståndsbeslut 
och därmed har det blivit högre arbetsbelastning på hemtjänstgrupperna.  På 
grund av tunga och omfattande insatser har hemtjänsten fått sätta in 
dubbelbemanning hos ett flertal kunder. Hemtjänsten har ingen budget för 
dubbelbemanning vilket leder till ett underskott inom denna verksamhet.  

Hemtjänsten har fått tillskott om 1.6mkr av ÄO-satsningen till hemtjänsten. 
Trots detta tillskott går hemtjänsten mot ett underskott på 2.5 mkr. 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson meddelar att med ovanstående pengar på 
1.3 mkr minskas underskottet till 1.1 mkr för 2021.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08  
Plan över ÄO-satsningen 2021 - 2024 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Controller Erika Söderlund 
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§ 271     Dnr GKS/2021:825 

 
Omdisponering av investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad  
 
Förslag till beslut 
Inom sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 2021 omdisponeras 
500 000 kr till projektet för Jättestenskolans kök. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg meddelar att den pågående ombyggnationen av 
Jättestenskolans kök har visat sig bli mer omfattande än beräknat. Detta beror 
på att fukt i betongkonstruktionen medfört att slipsats på golvet behövs tas 
bort. Det samma gäller för väggar i kylrum.  Den ökade kostnaden för 
rivning och uppbyggnad beräknas till 1000 tkr.  

500 tkr har tillskjutits projektet inom investeringsbudget för 2022. För de 
resterande 500 tkr önskas en omdisponering inom investeringsbudget för 
2021 enligt följande: 

 100 tkr tillskjuts Jättestenskolans kök från Frikyla Edsholms ÄBO. 
Projektet har gått bättre än budget varav 100 tkr finns tillgängliga att 
disponera om. 

 400 tkr tillskjuts Jättestenskolans kök från Energiinvesteringar. 
Detta innebär att 350 tkr finns kvar för energiinvesteringar 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-31 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Magnus Morin 
Controller Anna Bratt 
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§ 272     Dnr GKS/2021:810 

 
Revidering av finanspolicy för koncernen Grums 
kommun  
 
Förslag till beslut 
Reviderad finanspolicy gällande koncernen Grums kommun antas och 
ersätter därmed tidigare policy. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att syftet med 
finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband 
med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska 
ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, 
samt att ansvarsfördelning och administrativa regler klargörs. 

Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. 
Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för 
denna finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid 
behov revideras för att upprätthålla en löpande anpassning till 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd 
riskprofil upprätthålls. 

En revidering har gjorts gällande borgen och utlåning. I den nya 
finanspolicyn framgår att borgensavgift ska tas ut för samtliga nya och 
omförhandlade åtaganden. Ett avsnitt om utlåning har även lagts till där det 
förtydligats att kommunen inte ska agera bank eller kreditbolag enligt 
kommunallagen då det inte ingår i den kommunala kompetensen. Utlåning 
till annat än kommunens egna bolag inom koncernen strider därmed mot 
kommunallagen. 

Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige och är ett övergripande 
dokument före både kommunen och de kommunala bolagen. Alla avsteg från 
finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
 

Den nuvarande finanspolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 28 maj 
2019, § 43. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Finanspolicy koncernen Grums kommun reviderad 2021-10-21 
Finanspolicy koncernen Grums kommun 2019-05-28  
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 273     Dnr GKS/2021:820 

 
Lånelöfte stambyte och renovering Järpegatan, Grums 
Hyresbostäder AB  
 
Förslag till beslut 
Grums Hyresbostäder AB:s ram för upplåning utökas för genomförande av 
stambyte samt övriga nödvändiga renoveringar som är ekonomiskt 
fördelaktiga att utföra samtidigt på Järpegatan 1, 7, 11 och 13. Grums 
Hyresbostäder AB har att, efter upphandling där anbud kommit in, ansöka till 
kommunfullmäktige om nyupplåningsbelopp. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att Grums kommun 
fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det innebär att 
kommunen hanterar all nyupplåning för hela kommunkoncernen. 
Hanteringen styrs av koncernen Grums kommun gällande Finanspolicy 
antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2019.  

Byggnaderna på Järpegatan är över 50 år och de tekniska installationerna 
som avlopp, värme, vatten och elledningar behöver bytas ut. Även köken 
börjar bli slitna och närmar sig renoveringsläge.  

Styrelsen för Grums Hyresbostäder AB har därför beslutat att genomföra 
detta projekt och till detta behöver då nyupplåning ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-27 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 

Henrik Westlund, VD GHAB 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 274     Dnr GKS/2021:811 

 
Omplacering av befintliga lån 2022  
 
Förslag till beslut 
Lån som förfaller under år 2022 får omplaceras i nya lån till högst befintliga 
belopp.  

Placeringen av lånen styrs av koncernen Grums kommuns gällande 
Finanspolicy. 

Redan beviljade borgensåtaganden som förfaller under år 2022 får förlängas. 

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

Kommunen har sedan tidigare ett antal borgensåtaganden som behöver 
förlängas när respektive lån förfaller. I antagen Finanspolicy framgår att 
kommunen har en restriktiv inställning till ny borgen för lån till andra 
låntagare och kräver ett beslut i kommunfullmäktige samt att kreditprövning 
görs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 

Henrik Westlund, VD GHAB 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 275     Dnr GKS/2021:804 

 
Reglemente för kommunens pensionärs- och 
tillgänglighetsråd  
 
Förslag till beslut 
Förslag till reglemente för Grums kommuns pensionärs- och 
tillgänglighetsråd antas.  

Sammanfattning 
Ett förslag på reglemente för kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd 
har arbetats fram. Rådet har inte haft något reglemente tidigare.  

Förslaget har tagits fram av den administrativa funktionen och rådets 
ordförande Malin Hagström (S). Rådets organisationer har haft möjlighet att 
lämna förslag och synpunkter som tagits i beaktande vid framtagandet. 

Reglementet reglerar bland annat rådets syfte, uppgifter och arbetsformer. 

Beslutsunderlag 
Förslag på reglemente 2021-10-20 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Utredare Martin Hector 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Författningssamlingen 
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§ 276     Dnr GKS/2021:851 

 
Indexhöjning av taxa för miljö och hälsa 2022  
 
Förslag till beslut 
Timtaxan för miljö och hälsa höjs enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) med  
2, 1 % och blir därmed 1 281 kronor per timme för 2022.  

Sammanfattning 
Den 13 oktober 2016, § 92, antog kommunfullmäktige taxa för miljö, hälsa 
och livsmedel. Taxan var framtagen enligt beräkningsmodell utarbetad av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 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 30 
september 2021, som anger höjningen 2, 1 % ska användas som 
beräkningsgrund för 2022. Det innebär att timtaxan blir 1 281 kronor (2021: 
1 255 kronor). 

När det gäller taxa för livsmedelskontroll är en ny taxa under utredning och 
planeras gälla från och med den 1 mars 2022. Länsstyrelsen påpekade vid sin 
revision att taxan för livsmedelskontroll bör vara separat och även innefatta 
bestämmelser om taxa för efterkontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
PKV 2021-09-30 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer för vidare hantering 
Författningssamlingen  
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§ 277     Dnr GKS/2021:833 

 
Revidering av taxebestämmelser för tillsyn av handel 
med tobak och receptfria läkemedel  
 
Förslag till beslut 
Reviderade taxebestämmelser för tillsyn av handel med tobak och receptfria 
läkemedel antas. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att 
taxebestämmelserna för tillsyn av handel med tobak och receptfria läkemedel 
revideras. Revideringen är föranledd av Länsstyrelsens tillsyn. 

Kommunen höjer tillsynsfrekvensen från vart tredje år till årligen. Till följd 
av detta behöver även tillsynsavgiften höjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Taxebestämmelserna för tillsyn av handel med tobak och receptfria 
läkemedel 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör för införande i författningssamlingen. 
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§ 278     Dnr GKS/2021:828 

 
Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till 
Samverkansavtal Värmland  
 

Förslag till beslut 

Grums kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om gemensamma 
resurser för Värmlandsstrategins genomförande – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland” att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och 
uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt 
som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens 
tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 
balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland 
samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt 
dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under 2020 erhöll 
Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen 
för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma 
resurserna. 

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 

Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten 
att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma 
utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands 
kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till Värmlandsrådets 
arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom 
ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i 
”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en 
bilaga till ”Samverkansavtal Värmland” 

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 
2021. Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 
kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen 
kan träda i kraft den 1 januari 2022. 
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Region Värmland 
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§ 279     Dnr GKS/2021:632 

 
Framtida etableringsfunktion i Värmland  
 

Förslag till beslut 

Grums kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. Avtalet ska beslutas av 
respektive ingående part.  

Sammanfattning 
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om 
en gemensam etableringsfunktion. Under arbetets gång har avstämningar och 
diskussioner skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också 
granskats av regionjurist och kommunjurist. Avtalet har presenterats vid 
Värmlandsrådets arbetsutskotts sammanträde som ställde sig bakom avtalet 
samt tog ett ställningstagande till att de gemensamma resurserna får 
användas som en del av finansieringen enligt avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan den 31 december 
2021.  

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Region Värmland 
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§ 280     Dnr GKS/2021:286 

 
Årsredovisning år 2020 för räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör. 
Ulrika Jacobs (M). Per Fransson (M) tjänstgör. 
Marianne Lidbäck (S). Ken Rosén (V) tjänstgör. 
Birgit Sturesson (C). Bo Johansson (C) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning för år 
2020 samt revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
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§ 281     Dnr GKS/2021:814 

 
Ändrad förbundsordning för Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Förslag till beslut 
Ändringen av förbundsordningen godkänns.   

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt ett förslag till revidering 
av förbundsordning. Rapportering till direktionen regleras i § 12 i 
förbundsordningen. Varje år rapporteras resultatet av intern kontroll samt 
godkännande av internkontrollplan. För att det ska vara formaliserat och att 
förbundsordningen ska harmoniera med kommunallagens krav införs 
redovisning av intern kontroll samt godkännande av internkontrollplan som 
en obligatorisk rapportering under § 12 i förbundsordningen. Ändringen skall 
antas av förbundsmedlemmarnas respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förbundsordningens tjänsteskrivelse den 14 september 2021 
Ändrad förbundsordning 2021 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 282     Dnr GKS/2021:891 

 
Timpriser område gata 2022  
 
Förslag till beslut 
Förslag till timpriser för område gatas personal, maskiner och tillbehör antas 
och gäller från 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att timpriset för personal och maskiner 
som nyttjar drivmedel höjs med 2 %. 

Vidare föreslår Oja att de nya priserna ska gälla från och med den 1 januari 
2022. 

 

Beslutsunderlag 
Timpriser 2022 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

 

Beslutet skickas till 
Maria Oja, Områdeschef gata 
Erika Andersson-Lööf, Administratör gata 
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§ 283     Dnr GKS/2021:892 

 
VA-taxa för Grums kommun 2022  
 
Förslag till beslut 
Brukningsavgifter antas enligt förslag med giltighet från och med den 1 
januari 2022.  

Sammanfattning 
Samtliga kostnader för vatten och avlopp finansieras via avgift till brukarna 
och tas ut genom vatten- och avloppstaxa. Områdeschef Maria Oja föreslår 
en höjning av brukningsavgiften med 3,5 %. Höjningen ska täcka ökade 
kostnader för drift, underhåll, kapitalkostnader för investering, inköp av 
vatten från Karlstad Grums vattenverksförbund (KGVF), löner, drivmedel, 
indexökning av entreprenadersättningar med mera. Ändringen av 
brukningsavgiften innebär för en villaägare med en årsförbrukning på 150 m3 

en ökad kostnad med 3,5 % vilket motsvarar 265 kr/år. Avgifter nedan är 
inklusive moms. 
 
Brukningsavgift  2021 2022 
Förbrukningsavgift (m3) 25,9 26,5 
Fast avgift per fastighet och år 1780 1905 
Avgift per år och lägenhet  1910 1960 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Beslutet skickas till 
Maria Oja, Områdeschef gata 
Erika Andersson Lööf, Administratör gata 
Anna Bratt, Controller 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


