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Kommunfullmäktige 

 

 
  
 

 

Plats och tid Gruvans A-sal kl. 18:30- 18:50 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Bo Johansson och Anders Leander  

Tid och plats för justering Tisdag den 17 maj 2022, kl. 10:00, kommunhuset  

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Lina Bryske Morin 

Ordförande  ....................................................................................  
 Ulrika Nilsson                                       Gun-Britt Arvholm § 20 

Justerare  ....................................................................................  
 Bo Johansson                                      Anders Leander 
 
Justerade paragrafer § 17 - § 23 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-05-18 till och 
med 2022-06-08
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande Ulrika Jacobs (M) ej § 20 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) Tore Olsson (M) tjänstgör 
Bo Johansson (C) 
Birgit Sturesson (C) ej § 20 
Maria Svedinger Andersson (C) 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), ordförande ej § 20 Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) ej § 20 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) tjänstgör 
Frank Lassen (S) Anders Leander (S) tjänstgör 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) Ken Rosén (V) tjänstgör 
Jesper Johansson (MP) 
Louise Jarl (SD) 
Ulf Björk (-) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
 

Övriga närvarande Administrativ chef Lina Bryske Morin 
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Ärendelista 

§ 17      Dnr GKS/2022:310 4 
Informationsärende: Kommunrevisorerna - Granskning intern kontroll i debiteringsrutiner 
avseende äldreomsorgsavgifter 4 
§ 18      Dnr GKS/2022:373 5 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om extra resurser på Jättestenskolan 5 
§ 19      Dnr GKS/2022:314 6 
Introduktionsprogrammet i Grums med utökad samverkan 6 
§ 20      Dnr GKS/2022:273 7 
Årsredovisning år 2021 för räddningstjänsten Karlstadsregionen 7 
§ 21      Dnr GKS/2021:989 8 
Principer för egenavgifter färdtjänst (KTN/210289) - Underlag från Region Värmlands 
kollektivtrafiknämnd 8 
§ 22      Dnr GKS/2021:748 9 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av tid för tilläggsbelopp 9 
§ 23      Dnr GKS/2022:140 10 
Gemensam målbild God och nära vård 10 
Notering 11 
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§ 17     Dnr GKS/2022:310 

 
Kommunrevisorerna - Granskning intern kontroll i 
debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunrevisorerna har PwC genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll inom debiteringsrutiner avseende 
äldreomsorgsavgifter. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen i allt 
väsentligt säkerställt att rutinerna för debitering av äldreomsorgsavgifter är 
ändamålsenliga och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionens 
rekommendation är att kommunstyrelsen antar riktlinjer avseende fakturering av 
äldreomsorgsavgifter. Kommunstyrelsen har den 2 februari 2022 § 11 antagit 
riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg 2021-10-19 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 
Internkontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter 2022-03-24 
Granskning internkontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter 
2022-03-30 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
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§ 18     Dnr GKS/2022:373 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om extra resurser 
på Jättestenskolan  
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion om extra resurser till 
Jättestenskolan.  

Jarl (SD) m fl vill se över möjligheterna att återinföra tjänster såsom 
skolvärdinnor och så kallade KISare på Jättestenskolan från och med 
höstterminen 2022.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-27 

Beslutet skickas till 
Planeringsutskottet 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(11) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 19     Dnr GKS/2022:314 

 
Introduktionsprogrammet i Grums med utökad samverkan  
 
Beslut 
Grums kommun inrättar ett introduktionsprogram av varianten individuellt 
alternativ enligt förslag, med start höstterminen år 2022, med justeringen att 
verksamheten avvaktar med rekrytering av en socionom och studie- och 
yrkesvägledaren. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson utrett förutsättningarna för att skapa 
ett introduktionsprogram i Grums kommun. Introduktionsprogrammet syftar till 
att möta behoven för de elever som inte når målen i grundskolan och därmed 
saknar behörighet till nationella gymnasieprogram. 

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan som årligen beslutas 
av huvudmannen. Utbildningsplanen ska kompletteras med en individuell 
studieplan, som rektor ansvarar för att upprätta. 

Idag går eleverna från Grums på introduktionsprogram som är förlagda i 
Karlstad. Många av eleverna är i behov av mycket stöd, har svårigheter att klara 
av resor och många klarar inte av att fullfölja introduktionsprogrammet i 
Karlstad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 20     Dnr GKS/2022:273 

 
Årsredovisning år 2021 för räddningstjänsten 
Karlstadsregionen  
 
Beslut 
Årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2021 godkänns. 
Granskningsrapporterna noteras och läggs till handlingarna.  

Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ulrika Nilsson (S), Ulrika Jacobs (M), Marianne Lidbeck (S) och Birgit 
Sturesson (C)  

Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör som ordförande. 

Sammanfattning 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning för år 
2021, revisionsberättelse samt granskningsrapporter för god ekonomisk 
hushållning och årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
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§ 21     Dnr GKS/2021:989 

 
Principer för egenavgifter färdtjänst (KTN/210289) - 
Underlag från Region Värmlands kollektivtrafiknämnd  
 
Beslut 
Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret för färdtjänst till Region 
Värmland, men betalningsansvaret kvarstår hos kommunerna.  

Regionfullmäktige antog den 16 februari 2022 ett nytt reglemente för färdtjänst. 
Principer för egenavgifter är en del av reglementet, men principerna behöver 
även godkännas av samtliga kommuner i länet. 

Administrativ chef Lina Bryske Morin föreslår att principer för egenavgifter 
färdtjänst godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
RF § 19 Principer för egenavgift färdtjänst 
RV Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Region Värmland diariet@regionvarmland.se ämne KTN/210289 
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§ 22     Dnr GKS/2021:748 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av 
tid för tilläggsbelopp  
 
Beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att kommunen kan följa upp hur 
tilläggsbeloppet används av bidragstagaren. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) m. fl. har i motion föreslagit att beslut om tilläggsbelopp 
förlängs till att gälla minst ett år och i särskilda fall till och med upp till två år. 

Kommunstyrelsen har den 20 februari 2022 antagit nya riktlinjer för 
tilläggsbelopp i förskola och skola. I riktlinjerna fastslås att beslut om 
tilläggsbelopp avser antingen termin eller ett läsår. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att det är viktigt att 
kommunen följer upp hur tilläggsbeloppet används av bidragstagaren så att 
eventuella förändringar som skett hos eleven kan beaktas vid eventuell ny 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om förlängning av tid för tilläggsbelopp 
2021-09-27 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Riktlinjer för tilläggsbelopp i förskola och skola 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Planeringsutskottet 2022-04-12 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 

Louise Jarl Sverigedemokraterna  
Solveg Svendsen Sverigedemokraterna 
Jan-Olof Karlsson Sverigedemokraterna 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 23     Dnr GKS/2022:140 

 
Gemensam målbild God och nära vård  
 
Beslut 

Grums kommun/Region Värmland beslutar att fastställa målbild ”Framtidens 
Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg” 
samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 

Sammanfattning 

Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi 
en god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan 
flera parter. Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. 
Processen har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från 
hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive 
kommun. Det gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en 
viktig parameter i samverkansarbetet. 
Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom 
förslag till målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om 
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.  
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en 
framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur 
kommuner och regionen arbetar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Gemensam målbild ”Framtiden Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god 
och nära vård, hälsa och omsorg 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 
Kommunstyrelsen 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Region Värmland (region@regionvarmland.se, ange dnr: RS/220362) 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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Notering 
Ordförande Ulrika Nilsson (S) påminner om att partistödet för år 2021 ska vara 
redovisat senast den 30 juni 2022. 

 

 

 
 


