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Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

 

 

  
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Gruvan A-salen kl. 13:00-16:00, ajournering efter                           
föredragning kl 15:15-15:45 
  

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Tomas Nilsson och Birgit Sturesson  

Tid och plats för justering 2020-10-29,  Kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Leif Haraldsson 

Justerare  ....................................................................................  
 Tomas Nilsson och Birgit Sturesson                  
 
Justerade paragrafer §41 - §61 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2020-10-30/29 till 
och med 2020-11-23   
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2020-10-27 

 

 
  

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

 

Beslutande  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) 
Anne-Louise Kron (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Birgit Sturesson (C) 

Ersättare  Lars Fridén (S) 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Ken Rosén (V) 
Alex Jacobs (M) 
Per Fransson (M) 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Utredare Lina Bryske Morin 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
IT-chef Andreas Nilsson 
Näringslivschef Maria Röhr 
Upphandlare Gun-Britt Nilsson 
Områdeschef Maria Oja 
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Ärendelista 

§ 41     Dnr GKS/2020:34 4 
Förvaltningsledningen informerar - 2020 4 
§ 42     Dnr GKS/2020:35 5 
Information från Värmlandsrådet samt au - 2020 5 
§ 43     Dnr GKS/2020:699 6 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande 6 
§ 44     Dnr GKS/2020:700 7 
Information till kommunstyrelsen 7 
§ 45     Dnr GKS/2020:678 8 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet, 
Sara Emsevik (S) 8 
§ 46     Dnr GKS/2020:832 9 
Val av ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet efter Sara Emsevik 9 
§ 47     Dnr GKS/2020:685 10 
Remiss till Vänersamarbetet - val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen 
och Stigberget 10 
§ 48     Dnr GKS/2020:816 11 
Uthyrning av Gruvans lokaler under pandemin Covid-19 11 
§ 49     Dnr GKS/2020:705 12 
Förordnande av parkeringsvakter 12 
§ 50     Dnr GKS/2020:743 13 
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper 13 
§ 51     Dnr GKS/2020:744 15 
Ansökan om strandskyddsdispens 15 
§ 52     Dnr GKS/2020:327 16 
Riktlinjer för inköp och upphandling 16 
§ 53     Dnr GKS/2020:686 17 
Remiss Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 202044) 17 
§ 54     Dnr GKS/2020:684 18 
Biblioteksplan för Grums kommun 2021 - 2022 18 
§ 55     Dnr GKS/2020:741 19 
Ansökan från sektor barn och utbildning om tilläggsanslag för år 2020 19 
§ 56     Dnr GKS/2020:742 20 
Delårsbokslut 31 augusti 2020, Grums kommun 20 
§ 57     Dnr GKS/2020:787 22 
Delårsbokslut augusti, Grums Hyresbostäder AB 22 
§ 58     Dnr GKS/2020:788 23 
Delårsbokslut augusti, Stiftelsen Grums hyresbostäder 23 
§ 59     Dnr GKS/2020:683 24 
Omplacering av befintliga lån 2021 24 
§ 60     Dnr GKS/2019:391 25 
Motion om meddelarfriheten i Grums kommun 25 
§ 61     Dnr GKS/2020:750 26 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 26 
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§ 41     Dnr GKS/2020:34 

 
Förvaltningsledningen informerar - 2020  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialchef Lotta Österlund Jansson: Covidsmittan ökar bland personal och 
boende, kartläggning pågår. Hotellgatans eskaleringsplatser kommer att 
finnas kvar till och med den 31 december 2020.  

Socialtjänsten uppmanar anhöriga att avstå från att besöka de särskilda 
boendena. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg: Projektet om byggnation av Gruvökorset kan 
komma att tidigareläggas. 

Administrativ chef Christina Olsson: kommunen är med i ett samarbete med 
länsstyrelsen om bekämpningen/hanteringen av invasiva arter. 
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§ 42     Dnr GKS/2020:35 

 
Information från Värmlandsrådet samt au - 2020  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Vid mötet den 23 oktober 2020 
diskuterades bland annat kostnaderna för skolelevers busskort, finansieringen 
av Karlstads Airport. 
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§ 43     Dnr GKS/2020:699 

 
 Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande  
 
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 2020-000699 
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§ 44     Dnr GKS/2020:700 

 
Information till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Förteckning dnr 2020-000700 
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§ 45     Dnr GKS/2020:678 

 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
utbildnings- och omsorgsutskottet, Sara Emsevik (S)  
 
Beslut 
Sara Emseviks (S) avsägelse godkänns. 

Sammanfattning 
Sara Emsevik (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildnings- och 
omsorgsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-09 

Beslutet skickas till 
Sara Emsevik (S) 
Registrator 
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§ 46     Dnr GKS/2020:832 

 
Val av ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet 
efter Sara Emsevik  
 
Beslut 
Helen Bäckvall (S) utses som ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet 
efter Sara Emsevik (S) som avsagt sig uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-09 

Beslutet skickas till 
Helen Bäckvall (S) 
Registrator 
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§ 47     Dnr GKS/2020:685 

 
Remiss till Vänersamarbetet - val av alternativ – bro 
eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands och Vänersamarbetets 
yttranden och förordar tunnel från Lindholmen och hela vägen till 
Linnéplatsen. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad har översänt det samlade underlaget som sammanställts inför 
val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget i 
Göteborg.  

Underlaget presenterar tre alternativ 

 Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen 

 Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – 
till Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen 

 Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt 
sträckning ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där 
sträckningen går över till tunnel till Linnéplatsen 

Administrativ chef Christina Olsson meddelar att Vänersamarbetet och 
Region Värmland förespråkar tunnel som det bästa alternativet och en hög 
bro som det näst bästa alternativet. 

Beslutsunderlag 
Vänersamarbetet 2020-09-17 
Region Värmland 2020-09-30 
Göteborgs stad 2020-09-14 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Yttrande 2020-10-14 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-14 

Beslutet skickas till 
Vänersamarbetet 
Göteborgs stad 
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§ 48     Dnr GKS/2020:816 

 
Uthyrning av Gruvans lokaler under pandemin Covid-19  
 
Beslut 

1. Lokalerna i Gruvan hyrs inte ut till privatpersoner. 

2. Lokalerna i Gruvan hyrs ut under söndagar-torsdagar till föreningar. 
Kommunens bokningar har företräde. 

3. Om A-salens möbler flyttas ska de återställas till 
sammanträdesdukning. 

4. Beslutet omprövas den 17 november. 

Sammanfattning 

Grums kommun hyr ut olika möteslokaler i Gruvan. Det finns totalt fem 
lokaler att hyra av Grums kommun; biosalongen, konferensen, A-salen, B-
salen och köket. 
Allmänheten bokar idag A-sal, B-sal, konferensen och kök för privata kalas 
och fester. Det finns en risk att fler än 50 personer deltar, som är 
folkhälsomyndighetens rekommendation, vid till exempel privata fester.  
Värmland och Grums kommun har en ökad smittspridning av Covid-19. Det 
finns en ökad risk för smittspridning av Covid-19 vid dessa sammankomster. 
Restriktioner behöver därför införas under pandemin gällande uthyrning av 
lokaler i Gruvan. Det handlar främst om konferensen, A- och B-salen samt 
köket.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Beslutet skickas till 
Område Kultur och fritid 
Tillväxtfunktionen 
Område kost och städ 
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§ 49     Dnr GKS/2020:705 

 
Förordnande av parkeringsvakter  
 
Beslut 
Kommunala parkeringsvakter förordnas enligt förslag. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att Karlstads kommun genom avtal har 
uppdraget att sköta parkeringsövervakningen i Grums kommun. Karlstads 
kommun har anmält dessa personer som kommunen ska förordna som 
kommunala parkeringsvakter.  

Namn samt datum då anställningen som parkeringsvakt startat: 

”Personuppgifter” 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-14 

Beslutet skickas till 
Områdeschef  Maria Oja 
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§ 50     Dnr GKS/2020:743 

 
Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper  
 

Beslut 
1. Grums kommun ansluter sig till de synpunkter samt förslag till 

alternativa åtgärder som Avfall Sverige och SKR lämnat i sitt 
gemensamma remissyttrande till departementet daterat den 18 
september 2020.  

2. Förslag till remissvar översänds till miljödepartementet som Grums 
kommuns svar på promemoria ”Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper” (M2020/01079/Ke). 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har den 1 juli 2020 genom promemoria ”Kommunalt 
ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” 
(M2020/01079/Ke) föreslagit ett upphävande av producentansvaret för 
returpapper. Historiskt har tidningsproducenten ansetts varit avfallsproducent 
och har därför burit kostnaden. Till följd av minskad försäljning av 
dagstidningar har tidningsbranschen aviserat att de inte längre har möjlighet 
att bära den kostnaden. Det brådskar därför att hitta en lösning som innebär 
att vi fortsatt kan ha en mångfald av starka oberoende medier vilket är en 
förutsättning för en stark demokrati. 

Förslaget innebär i realiteten att det sker en förskjutning av principen om att 
förorenaren betalar. Utredningen argumenterar för att returpapper uppstår när 
konsumenten har läst färdigt tidningen och vill göra sig av med den. 
Konsumenten bli då avfallsproducenter och ska därför bära kostnaden för 
avfallet, returpappret anses då vara kommunalt avfall och därför ett 
kommunalt ansvar. 

Områdeschef Maria Oja föreslår att Grums kommun ansluter sig till de 
synpunkter samt förslag till alternativa åtgärder som Avfall Sverige och SKR 
lämnat i sitt gemensamma remissyttrande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Gemensamt remissyttrande från Avfall Sverige och SKR 2020-09-18. 
Promemoria ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av 
returpapper” (M2020/01079/Ke). 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-14 

Beslutet skickas till 
Områdeschef 
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§ 51     Dnr GKS/2020:744 

 
Ansökan om strandskyddsdispens  
 
Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit. Den sökande har ansökt 
om strandskyddsdispens för att tillföra ett område på cirka 420 m2 från 
”fastighet” till sin fastighet. 

Som skäl för dispens har följande framförts: 

Grävning av poleringsdike till Vänern vid installation av nytt avlopp 

Grävning för åretruntvatten från vattentäkt cirka 300 meter norr därom via 
Vänern till egna fastigheten 

Utvidgning för att anlägga tomt- och trädgårdsanläggningar så som 
gräsmatta, staket med mera. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddens syften.  

Stadsarkitekt Kjell Nyström framför i skrivelse att det inte finns särskilda 
skäl för att ge en strandskyddsdispens och föreslår att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 
Synpunkter på ansökan om strandskyddsdispens 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-14 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Stadsarkitekt 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(27) 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

 

 

  
Kommunstyrelsen 

  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 52     Dnr GKS/2020:327 

 
Riktlinjer för inköp och upphandling  
 
Beslut 
Förslag till reviderade riktlinjer för inköp och upphandling antas. 

Sammanfattning 
Upphandlare Gun-Britt Nilsson har arbetat fram ett förslag till reviderade 
riktlinjer för inköp och upphandling. Förlaget utgår från tidigare antagna 
riktlinjer men har reviderats för att inrymma sociala, etiska och 
arbetsrättsliga villkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-02 
Förslag till riktlinjer 
Planeringsutskottet 2020-10-13 

Beslutet skickas till 
Upphandlare Gun-Britt Nilsson för redaktionella ändringar 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 53     Dnr GKS/2020:686 

 
Remiss Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för 
enskilda (SOU 202044)  
 
Beslut 
Grums kommun avstår från att yttra sig. 

Sammanfattning 
Grums kommun är remissinstans för SOU 2020:44, Grundlagsskadestånd – 
ett rättighetsskydd för enskilda. 

I 2 kapitlet regeringsformen regleras skyddet för de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Skyddet, som varierar med avseende på grad och form, gäller i 
förhållande till det allmänna.  

Kommittén har haft i uppdrag att överväga om rätten till ersättning från det 
allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av 2 kapitlet 
regeringsformen bör utvidgas. Kommittén bedömer att det på goda grunder 
kan ifrågasättas varför skyddet för fri- och rättigheter enligt regeringsformen 
på så vis är sämre och mer oklart än skyddet enligt Europakonventionen. 
Skyddet borde vara lika starkt. 

En bestämmelse om grundlagsskadestånd får konsekvensen att 
regeringsformen lyfts fram i rättstillämpningen och framträder tydligare i 
relation till konventionen. Rättsordningens legitimitet och demokratiska 
förankring stärks. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun avstår från 
att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
SOU 2020:44 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
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§ 54     Dnr GKS/2020:684 

 
Biblioteksplan för Grums kommun 2021 - 2022  
 
Förslag till beslut 
Förslag till biblioteksplan för Grums kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagens 17 § ska kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. En biblioteksplan ska fungera som ett 
ledsagande dokument med utgångspunkt från såväl kommunens som 
biblioteksverksamhetens behov och förutsättningar. Dess syfte är även att 
anamma de målsättningar och strategier som utstakats av den regionala 
biblioteksplanen.   

Biblioteksansvarig Liselotte Asbjörnsdotter framför i skrivelse att Grums 
bibliotek har skrivit en revidering av den nuvarande gällande 
biblioteksplanen. Nya verksamhetsbeskrivningar och åtgärder har listats då 
biblioteket uppfyllt flera av de tidigare samt att nya arbetssätt och 
verksamheter tillkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Grums kommun biblioteksplan 2019-2020 med korrigeringar 
Grums kommuns biblioteksplan 2021-2022 
Bibliotekslag 2013:801 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-14 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 55     Dnr GKS/2020:741 

 
Ansökan från sektor barn och utbildning om 
tilläggsanslag för år 2020  
 
Förslag till beslut 
Sektor barn och utbildning beviljas ett tilläggsanslag om 300 000 kronor för 
år 2020, för att täcka de ökade kostnaderna för tilläggsbelopp. Anslaget tas 
från årets resultat. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och omsorgsutskottet har beslutat om tilläggsbelopp om 
300 000 kronor för stöd till elever under resten av året.  

Kostnaden ryms inte inom årets ram för sektor barn och utbildning, varför 
barn- och utbildningschef Thomas Nilsson ansöker om ett tilläggsanslag om 
300 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-10-13 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 56     Dnr GKS/2020:742 

 
Delårsbokslut 31 augusti 2020, Grums kommun  
 
Förslag till beslut 
Delårsbokslut 31 augusti 2020 för Grums kommun godkänns.  

Sammanfattning 
Verksamheterna visar på drygt 15,2 mkr sämre resultat än budget. De enskilt 
största avvikelserna finns inom socialtjänsten.   
De 1,7 mkr som lades till grundskolans budget för att driva Skruvstads skola 
HT 2020 har återlagts med 1 mkr på finansiella kostnader och 0,7 mkr på 
resultatet, eftersom Skolverket avslog föräldraföreningens ansökan om 
friskola. 

Med anledning av Corona pandemin råder fortsatt stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner. Den har pekat 
på att skatteintäkterna kommer sjunka kraftigt samtidigt som kraftiga 
stödåtgärder har satts in av staten i form av extra statsbidrag. I de senaste 
prognoserna har man dock justerat upp skatteintäkterna då man sett att olika 
krisåtgärder, framför allt permitteringslöner, dämpat den befarade 
sänkningen av inkomsterna i riket under 2020. Totalt visar detta på en positiv 
avvikelse på 10 mkr mot budget sammantaget för skatteintäkter och 
statsbidrag. Det finns även beslut på full täckning av sjuklönekostnaden för 
april-juli. 
Kommunen har i delårsprognosen ett positivt resultat på nära 11,6 mkr som 
motsvarar 2,0 % av skatter och statsbidrag. Prognosen är en förbättring med 
totalt 2,7 mkr för kommunen sedan juni, främst beroende på nya 
skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner och 
jämfört med budget visar prognosen på en marginell negativ avvikelse på 
endast 0,4 mkr för kommunens resultat. Vi uppfyller trots förbättringen 
sedan senaste prognosen inte det finansiella målet med ett resultat på 2,5 % 
vilket kommunen redan i budgetprocessen gjorde ett tillfälligt avsteg från för 
2020. 
Prognosen innehåller stora osäkerheter kring merkostnaderna kommunen har 
för Covid-19. I dagsläget har man rekvirerat drygt 3 mkr i första omgången. 
Prognosen förutsätter full statlig kompensation för samtliga merkostnader 
man kommer att ha under året i samband med denna pandemi.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 
Delårsbokslut 31 augusti 2020 Grums kommun 
Planeringsutskottet 2020-10-13 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 57     Dnr GKS/2020:787 

 
Delårsbokslut augusti, Grums Hyresbostäder AB  
 
Förslag till beslut 
Delårsbokslut för Grums Hyresbostäder AB godkänns. 

Sammanfattning 
VD Henrik Westlund redogör över delåret, per sista augusti 2020. +2,7 
miljoner kronor. Bra vakansläge, bra ersättning från migrationsverket. 
Tjänsten som ekonomiassistent halverades under en period och därmed lägre 
kostnader. Inga lönehöjningar ännu, lägre värmekostnader men högt 
underhåll. Årsprognos: +3 miljoner. Ett framskjutet projekt, som skulle ha 
startats 2020, men startas 2021, därmed ett bättre resultat än väntat. 

Beslutsunderlag 
GHAB 2020-10-13 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 58     Dnr GKS/2020:788 

 
Delårsbokslut augusti, Stiftelsen Grums hyresbostäder  
 
Förslag till beslut 
Delårsbokslut för Stiftelsen Grums hyresbostäder godkänns. 

Sammanfattning 
Henrik Westlund redogör över delåret per sista augusti 2020. Resultatet visar 
på + 557 000, och helårsprognosen ser likadan ut. Intäkterna på Hotellgatan 
22 är högre och lägre värmekostnader men högre underhållskostnader på 
Hotellgatan 22. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Grums hyresbostäder 2020-10-13 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 59     Dnr GKS/2020:683 

 
Omplacering av befintliga lån 2021  
 
Förslag till beslut 
Lån som förfaller under år 2021 får omplaceras i nya lån till högst befintliga 
belopp.  

Placeringen av lånen styrs av koncernen Grums kommun gällande 
Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2019. 

Redan beviljade borgensåtaganden som förfaller under år 2021 får förlängas. 

Sammanfattning 
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 2020-09-09 
Planeringsutskottet 2020-10-13 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 60     Dnr GKS/2019:391 

 
Motion om meddelarfriheten i Grums kommun  
 
Förslag till beslut 
Motionen bifalls. 
Ett system för visselblåsare införs för tjänstepersoner i Grums kommun. 
HR-funktionen får i uppdrag att utarbeta rutiner för systemet. 

Sammanfattning 
Nicole Jacobs (M), Ulrika Jacobs (M), Jesper Johansson (MP) och Birgit 
Sturesson 
(C) har lämnat in en motion om meddelarfrihet i Grums kommun. 
Motionärerna 
föreslår att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett anonymt 
system 
för visselblåsare i kommunen. 
Säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten Karlstadsregionen har utrett 
ärendet. 
Utredningen visar att flera kommuner har infört ett visselblåsarsystem.  
Administrativ chef Christina Olsson och HR-chef Sven Andersson föreslår 
att ett 
system för visselblåsare införs för tjänstepersoner i Grums kommun och att 
HRfunktionen 
får i uppdrag att utarbeta rutiner för systemet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-17 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen – utredningsrapport 2020-08-17 
Tjänsteskrivelse 2020-09-17 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 
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§ 61     Dnr GKS/2020:750 

 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening  
 
Förslag till beslut 
Grums kommun betalar in insatsbelopp om 1 500 000 kronor senast 20 
november 2020 till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) som 
motsvarar det återbetalade förlagslånet.  

Ekonomifunktionen får i uppdrag att inbetala resterande del av insatsen i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024. Beloppen som ytterligare ska inbetalas blir då 289 000 
kronor senast 30 juni 2022, 894 500 kronor senast 30 juni 2023 och 894 500 
kronor senast 30 juni 2024. 

Sammanfattning 

Om Kommuninvest 

Grums kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen.  
Grums kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till 
1 500 000 kronor, jämte ränta. 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

27(27) 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

 

 

  
Kommunstyrelsen 

  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

härav har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. För Grums kommun 
motsvarar det nedanstående betalning per år: 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 1: Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 2: Insatskapital per medlem samt förlagslån 
Kommunstyrelsen 2020-10-27 

Grums kommun Redan bet förlagslån 2021 2022 2023 2024

insatskapital IB 1 500 000                       1 500 000    1 500 000    1 789 000    2 683 500    
att bet ytterligare -                289 000       894 500       894 500       
tot insats UB 1 500 000    1 789 000    2 683 500    3 578 000    


