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Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 

 

   
Kommunfullmäktige 

 

 
  
 

 

Plats och tid Gruvan, A-salen kl. 18:30 – 19:25 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Judith Kisch och Juan Martinez  

Tid och plats för justering Den 21 februari kl. 13:00 i kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Ulrika Nilsson 

Justerare  ....................................................................................  
 Judith Kisch                                                             Juan Martinez 

 
Justerade paragrafer § 1 - § 6 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-02-23 till och 
med 2022-03-17
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande Ulrika Jacobs (M) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) 
Eva Sidenvall (C) Bo Johansson (C) tjänstgör 
Birgit Sturesson (C)  
Maria Svedinger Andersson (C) 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) 
tjänstgör 
Frank Lassen (S) 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) Anders Leander (S) tjänstgör 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) Jörgen Hagström (S) tjänstgör 
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-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker  
Administrativ chef Lina Bryske Morin 

 Revisor Inge Carlsson 
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Ärendelista 

§ 1      Dnr GKS/2022:61 4 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 4 
§ 2      Dnr GKS/2022:53 5 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun 5 
§ 3      Dnr GKS/2021:889 7 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 7 
§ 4      Dnr GKS/2022:66 8 
Karlstad-Grums vattenverksförbund - Budget 2022 8 
§ 5      Dnr GKS/2021:120 9 
Rapportering ej verkställda beslut, period 4, 2021 9 
§ 6      Dnr GKS/2022:74 11 
Arvodesgrupp inför mandatperioden 2023-2026 11 
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§ 1     Dnr GKS/2022:61 

 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Eva Sidenvall (C)  
 
Beslut 
Eva Sidenvalls (C) avsägelse godkänns. 

Sammanfattning 
Eva Sidenvall (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-01-13 

Beslutet skickas till 
Eva Sidenvall (C) 
Länsstyrelsen för ny sammanräkning 
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§ 2     Dnr GKS/2022:53 

 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun  
 
Beslut 
Investeringspengar om 20 miljoner kronor tilldelas område fastighet för 
byggnation av en ny brandstation på fastighet Grums Östermalm 1:4 genom 
utökning av investeringsbudgeten för planperioden 2022-2024. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Karlstadsregionen har utrett frågan kring en ny 
brandstation i Grums kommun. Den nuvarande brandstationen är uttjänt och 
behöver ersättas. Flera alternativ har beaktats och förslaget med en ny 
brandstation relativt centralt belägen i Grums tätort har framkommit som det 
bästa alternativet.  
Den tilltänkta platsen är fastighet Östermalm 1:4. Räddningstjänsten och 
kommunen är överens om att platsen är lämplig för ändamålet. Närheten till 
industrin ses som en stor fördel samt möjligheten att ta sig ut på E18 är god. 
För att möjliggöra tilltänkt verksamhet på fastigheten behöver Tillväxt- och 
tillsynsfunktionen tilldelas ett planuppdrag för att ta fram en ny detaljplan. 
Sektorchef Jonas Gunnberg meddelar att Räddningstjänsten hyr befintlig 
brandstation av Grums kommun som är fastighetsägare. Motsvarande 
förhållande skulle även gälla vid en ny brandstation. Grums kommun bygger 
och är fastighetsägare – Räddningstjänsten i Karlstadsregionen hyr 
fastigheten. Räddningstjänsten har tagit erforderliga budgetbeslut för att 
kunna hyra en ny brandstation från år 2024. 

Kostnaden för byggnationen är bedömd till 20 miljoner kronor baserat på ett 
likartat projekt som genomfördes i Degerfors kommun 2017. Byggnaden ska 
vara en 3-fackslösning (3 portar) samt innefatta personalytor. Utförandet 
kommer tas fram mer specifikt i en eventuell projektering. En ny station 
bedöms kunna stå klar andra halvan av 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-07 
Karta 
Planeringsutskottet 2022-01-18 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Magnus Bryske Morin 
Controller Anna Bratt 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
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Tillväxtchef Maria Röhr 
Nils Weslien, Förbundsdirektör Räddningstjänsten i Karlstadsregionen 
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§ 3     Dnr GKS/2021:889 

 
Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  
 
Beslut 
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 

Taxan gäller från och med nästkommande månadsskifte efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson meddelar i skrivelse att vid 
länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll framkom bland 
annat nödvändigheten att införa en taxa även för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål där bristande efterlevnad kan bekräftas. Detta har 
medtagits i det utarbetade taxeförslaget. 

Vidare påpekades att kommunstyrelsen och jävsnämnden behöver bli 
striktare i bedömningarna vid inspektioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Taxa 2021-11-12 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Författningssamlingen 
Miljö-och hälsoskyddsinspektörer för vidare handläggning  

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(11) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

 

§ 4     Dnr GKS/2022:66 

 
Karlstad-Grums vattenverksförbund - Budget 2022  
 
Beslut 
Budget för Karlstad-Grums Vattenverksförbund år 2022 antas. 

Sammanfattning 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund, KGVF, är ett kommunalförbund som 
äger två 
vattenverk belägna i Karlstads kommuns västra delar. Verksamheten grundar 
sig på 
förbundsordningen som beslutats av de båda medlemskommunerna. 
Förbundet ska 
leverera vatten med rätt kvalitet, i tillräcklig omfattning och så effektivt som 
möjligt. Ett budgetförslag har tagits fram för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2022 
Planeringsutskottet 2022-01-18 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 

Beslutet skickas till 
KGVF 
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§ 5     Dnr GKS/2021:120 

 
Rapportering ej verkställda beslut, period 4, 2021  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

 

Sammanfattning 
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. 

Gällande rapporteringsperiod 4 rapporteras in enligt följande:  

1. Beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS 210215. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist.  

2. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210118. 
Studiebesök skulle ske på korttiden under sommaren men avbokades 
pga sjukdom. Samordnare har försökt få kontakt med vårdnadshavare 
efter det för att boka ny tid men ej fått tag i vårdnadshavare.  

3. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 201229. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

4. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210303. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

5. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 200211. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

6. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210126. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Kunden har tackat nej till erbjuden 
plats.  

7. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210318. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist.  

8. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210301. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

9. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210222. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Personen är på Linden. 

10. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210420. Beslutet är 
verkställt 211008, dock mer än tre månader efter beslutsdatum så 
därför inrapporterat.  
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11. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

12. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

13. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210602. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

14. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

15. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Personen är på Linden. 

16. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210611. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Har tackat nej till erbjuden plats 
men vill stå kvar i kö. 

17. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210614. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

18. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210614. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

19. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210616. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

20. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210618. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

21. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210630. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-15 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-29 
Kommunstyrelsen 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 6     Dnr GKS/2022:74 

 
Arvodesgrupp inför mandatperioden 2023-2026 
 
Beslut 
Arvodesgrupp inför mandatperioden 2023-2026: 

Leif Haraldsson (S), ordförande 
Gun-Britt Arvholm (S) 
Birgit Sturesson (C) 
Ulrika Jacobs (M) 
Solveg Svendsen (SD) 
Liselott Lindberg (V) 
 
Miljöpartiet uppmanas att inkomma med namn på representant i 
arvodesgruppen.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse en arvodesgrupp inför mandatperioden 
2023-2026. Gruppens uppgift är att se över kommunens bestämmelser för 
ersättning för förtroendevalda i kommunen. Socialdemokraterna har att utse 
två representanter och övriga partier representerade i kommunfullmäktige har 
att utse en representant per parti.  

Beslutet skickas till 
Registrator Ewa Lundqvist 
De valda 
Miljöpartiet   

 
 
 

 
 
 
 


