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§ 62 Dnr 2020-000034  

Förvaltningsledningen informerar - 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Administrativ chef Christina Olsson: Kommunstyrelsens och 
ledningsgruppens planerade företagsbesök under våren skjuts på framtiden. 

En sammanställning över ledningsgruppens arbete i samband med Covid-19 
finns tillgänglig i Assistenten.  

Värmlandstrafik AB meddelar att resor med färdtjänst sjunkit med cirka  
40 % vilket påverkar det trafikföretagen. Företagen kommer dock att 
garanteras en ersättning om minst 75 %. 

Kommunchef Annika Lomarker: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
har förelagt kommunen ett vite om 600 000 kronor om inte åtgärder vidtas 
för att hålla utredningstider gällande våld i nära relationer. 

Sektorchef Thomas Nilsson: Redogörelse för skolans planering inför 
eventuell skolstängning. 

Sektorchef Lotta Österlund Jansson: Redogörelse för socialtjänstens åtgärder 
i samband med Covid-19. 

Sektorchef Jonas Gunnberg: Trafikverket iordningsställer befintlig perrong 
vid Grums järnvägsstation.  

Kommunalråd Leif Haraldsson (S): Redogörelse för dagens sammanträde 
med krisledningsnämnden.    
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§ 63 Dnr 2020-000035  

Information från Värmlandsrådet samt au - 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.    

Sammanfattning 
Sammanträdet med Värmlandsrådet ställdes in. Kommunchef Annika 
Lomarker informerade om arbetsutskottets skypemöte den 13 mars 2020. 
Kommande sammanträden hålls via skype.  
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§ 64 Dnr 2020-000207  

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
24 mars 2020 

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.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2020-000207 
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§ 65 Dnr 2020-000206  

Information till kommunstyrelsen 24 mars 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
Förteckning dnr 2020-000206 
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§ 66 Dnr 2020-000085  

Motion om förtroendevaldas kostnader för 
sammanträdesfika 

Beslut 
Motionen överlämnas till HR-funktionen.  

HR-funktionen, i samråd med administrativa funktionen, lämna förslag på 
hur kostnader för sammanträdesfikat kan administreras och fördelas.  

Sammanfattning 
Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion om förtroendevaldas 
kostnader för sammanträdesfika. Motionären föreslår att samtliga partier ska 
betala för kaffe och bröd i samband med sammanträden från och med 2020. 
Kostnaderna för sammanträdesfikat föreslås tas ur partistödet.  

Handlingar i ärendet 
Motion 2020-01-16 
Kommunfullmäktige 2020-02-13 
Planeringsutskottet 2020-03-10 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
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§ 67 Dnr 2020-000239  

Förfrågan om köp av mark 

Beslut 
”Namn” får köpa Gamla Slottsbron 1:228 under förutsättning att 
fastigheterna ”Fastighet” och 1:228 slås ihop.  

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström redogör i skrivelse att sökande vill köpa Gamla 
Slottsbron 1:228, men inte vill ha ett krav om att bygga ett bostadshus 
eftersom tanken med köpet framförallt är att få en större trädgård som 
familjen kan utnyttja. Nuvarande ägare är Mindaugas Tjänster AB, Torpstöd 
Nylyckan, 660 52 Edsvalla. 

Bygglov finns för ett enbostadshus på fastigheten. Beslut om startbesked 
lämnades den 9 augusti 2018. 

Kommunen har vid försäljning en klausul att vidareförsäljning inte får ske av 
obebyggd tomt. 

Gällande detaljplan, fastställd den 12 januari 1979 , medger fristående 
enbostadshus (villor) i ett plan. Ingen fastighetsbestämmelse finns.  

Handlingar i ärendet 
Brev och skiss på tomtutnyttjande 
Tjänsteskrivelse 2020-03-04 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-11 

Beslutet skickas till 
Tillväxtfunktionen 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Näringslivsutvecklare Anna-Maria Jäger 
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§ 68 Dnr 2020-000241  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens avslås då ärendet strider mot 
bestämmelserna i 3 kap. 1-2 § fastighetsbildningslagen (FBL). 

Handläggningsavgiften för strandskyddsdispensen är 1 860 kronor. Faktura 
skickas separat. 

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av 
tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning 
Sökande har ansökt om strandskyddsdispens till Grums kommun. Som 
särskilt skäl för dispens har sökande förespråkat att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Byggnadsinspektör Sofia Dahlström meddelar att fastighetsregleringen 
strider mot bestämmelserna i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). 
Fastighetsregleringen skulle innebära att en bostadsfastighet tillförs mark 
vilken inte utan dispens får bebyggas eller tillföras anläggningar eller 
anordningar.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor 2020-02-17 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-11 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Byggnadsinspektör Sofia Dahlström för vidare hantering 
Lantmäteriet, Johanna Ivarsson 
Länsstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2020-000169  

Tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 2020-2022 

Beslut 
Förslag på tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter för 
tiden 2020-2022 godkänns.  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust har framarbetat en 
tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter för åren 2020-
2022. 

Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med 
mätbara och uppföljningsbara mål. I tillsynsplanen bör 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. 

Rust föreslår att tillsynsplanen godkänns.  

Handlingar i ärendet 
Tillsynsplan enligt lagen om tobak och liknande produkter år 2020-2022  
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-11 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust för vidare hantering 
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§ 70 Dnr 2020-000184  

Korttidsvistelse enligt LSS 

Beslut 
Sektor socialtjänst får i uppdrag att starta en verksamhet för korttidsvistelse 
enligt LSS på Hantverkargatan 19 i Slottsbron.  

Finansiering sker inom ram. 

Kommunstyrelsens beslut från den 18 juni 2013, § 193, om att sälja 
fastigheten upphävs.  

Sammanfattning 
Enligt Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen skyldig att kunna 
erbjuda korttidsvistelse. Från årsskiftet 2019/2020 finns tre beslut som 
kommunen inte har kunnat verkställa eller vars verkställighet har avslutats. 
  
Områdeschef Stefan Eriksson meddelar att det inte gått att hitta familjer som 
vill vara/uppfyller kraven på uppdragstagare. Det finns heller inte möjlighet 
att köpa plats från andra kommuner eller privata aktörer.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-30  
Planeringsutskottet 2020-03-10 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Stefan Eriksson 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 71 Dnr 2020-000234  

Riktlinjer handläggning för individ- och 
familjeomsorgen barn och unga  

Beslut 
Riktlinjer för handläggning inom individ- och familjeomsorgen barn och 
unga antas.  

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
handläggning av ärenden gällande barn och unga. Riktlinjerna är tänkta som 
ett hjälpmedel vid bedömning av insatser. Det är Socialtjänstlagen (SoL), 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Socialstyrelsens 
föreskrifter, kommunalstyrelsens riktlinjer och den enskildes behov som ska 
styra den bedömning som görs.  

Riktlinjerna ska leda till en rättsäker och likvärdig handläggning av barn och 
unga inom socialtjänsten. De ska fungera som en vägledning och stöd för 
handläggaren, från inkommen anmälan eller ansökan om insats till att ett 
ärende avslutas.  

Handlingar i ärendet 
Riktlinjer 2020-02-26 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 72 Dnr 2020-000235  

Revidering av delegationsordning handräckning av 
polisen vid LVU och LVM-omhändertaganden 

Beslut 
Följande personer utses som delegater i delegationsordningen under punkt 
N2.40, N2.41, N3.12 och N3.13 gällande handräckning LVU och LVM: 

Pernilla Pettersson (områdeschef), Margaretha Olsson (1:e 
socialsekreterare), Charlotte Bergström (1:e socialsekreterare) och Viktoria 
Brunåker (1:e socialsekreterare).  

Sammanfattning 
I delegationsordningen står det vilka funktioner som har delegation att 
besluta om handräckning av polis i särskilda åtgärder. Delegationsordningen 
måste revideras då det framkommit att tjänstepersoner måste namnges för att 
kunna ges delegation kring handräckning LVU och LVM. De punkter i 
delegationsordningen som berörs är N2.40, N2.41, N3.12 och N3.13. Detta 
står närmare i lagtext gällande ”Handräckning av polismyndigheten och 
kriminalvården” § 43 (LVM) och § 45 (LVU).  

Områdeschef Pernilla föreslår i tjänsteskrivelse att följande personer blir 
delegater i ovan nämnda punkter: Pernilla Pettersson (områdeschef), 
Margaretha Olsson, Charlotte Bergström och Viktoria Brunåker (1:e 
socialsekreterare)  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med bilaga 2020-03-03 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Utredare Lina Bryske Morin 
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§ 73 Dnr 2020-000233  

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice 

Beslut 
Förslag till Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice antas.  

Sammanfattning 
Socialchef Lotta Österlund Jansson presenterar förslag till riktlinjer för 
ledsagning och ledsagarservice, då det inte finns någon sedan tidigare.  

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättsäkerhet och likabehandling för 
individen när det gäller utredning, bedömning och tillgång till ledsagning 
och ledsagarservice.  

Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka 
lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.  

Handlingar i ärendet 
Riktlinjer 2020-02-28 
Tjänsteskrivelse 2020-02-28 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 74 Dnr 2020-000168  

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020 

Beslut 
Tillsynsplanen enligt alkohollagen för år 2020 godkänns.  

Sammanfattning 
Enligt alkohollagen 9 kap 2 § ska kommunen upprätta en tillsynsplan som 
ska lämnas in till Länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig 
struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. I 
tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen planerar att prioritera i sin 
tillsyn, antal tillsynsbesök eventuell inriktning på tillsynen med mera.  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust har tagit fram ett förslag till 
tillsynsplan och föreslår att kommunstyrelsen godkänner denna.  

Handlingar i ärendet 
Tillsynsplan 2020-02-06 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust 
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§ 75 Dnr 2020-000236  

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsan, 
skolhälsovården 2019 

Beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan, skolhälsovården 2019 godkänns.  

Sammanfattning 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska, Maria Johansson, har lämnat en 
patientsäkerhetsberättelse för skolan för år 2019. I 
patientsäkerhetsberättelsen definieras verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet, vilka rutiner som är satta för egenkontroll, åtgärder 
som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka rutiner som finns för att 
upptäcka och identifiera risker i verksamheten, rapporteringsskyldighet och 
hantering av klagomål/synpunkter med mer.  

Handlingar i ärendet 
Patientsäkerhetsberättelse 2020-02-27 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska, Maria Johansson 
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§ 76 Dnr 2019-000922  

Förslag till samverkansavtal Tillnyktringsenhet, 
Värmlands läns vårdförbund  

Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal om 
Tillnyktringsenhet, Värmlands läns vårdförbund.  

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram för att skapa en 
tillnyktringsenhet i Värmland. Avtalet föreslås tecknas mellan Region 
Värmland och Värmlands läns vårdförbund. Utgångspunkten är den 
lagstadgade gemensamma ansvaret för samverkan i beroende- och 
missbruksvård samt det identifierade behovet av en enhet som kan ta emot 
personer i akut behov av tillnyktring under medicinsk övervakning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 
Förslag till samverkansavtal 2019-11-28 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 77 Dnr 2020-000190  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola - Global 
bildning AB 

Beslut 
Grums kommun avstår från att lämna yttrande över ansökan.  

Sammanfattning 
Global bildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Karlstads 
globala gymnasium i Karlstads kommun från och med läsåret 2021/2022. 

Grums kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Barn- och 
utbildningschef Thomas Nilsson föreslår att kommunen ska avstå från att 
yttra sig.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan 2020-02-19 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Skolinspektionen 
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§ 78 Dnr 2020-000237  

Remiss SOU 2019:64 - Nya regler för skolor med 
konfessionell inriktning 

Beslut 
Grums kommun avstår från att lämna synpunkter gällande Nya regler för 
skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).  

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har översänt remiss till Grums kommun om nya 
regler för skolor med konfessionell inriktning.  

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår att Grums kommun ska 
avstå från att lämna synpunkter.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Remissinbjudan 2020-02-10 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Utbildningsdepartementet 
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§ 79 Dnr 2020-000296  

Tillägg till Lokal krisledningsplan för Grums kommun 

Beslut 
I Lokal krisledningsplan för Grums kommun görs tillägget att kommunchef 
beslutar om kommunen ska gå upp i krisledningsstab.  

Sammanfattning 
I Lokal krisledningsplan för Grums framgår att det är stabschefens ansvar att 
sammankalla krisledningsstaben till ett inledande möte. Det saknas dock en 
tydlighet i krisledningsplanen om vem som har beslutsrätt om kommunen 
ska gå upp i krisledningsstab. 

Teknisk chef, tillika stabschef, Jonas Gunnberg föreslår att 
krisledningsplanen förtydligas med att kommunchefen beslutar om 
kommunen ska gå upp i krisledningsstab.  

Handlingar i ärendet 
Lokal krisledningsplan för Grums kommun 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef, tillika stabschef, Jonas Gunnberg 
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§ 80 Dnr 2020-000269  

Pandemiplan, Grums kommun 

Beslut 
Förslag till pandemiplan för Grums kommun godkänns.  

Sammanfattning 
En pandemi är en epidemi som får spridning över stora delar världen.  Det 
som utmärker en pandemi är att det är en smittsam sjukdom där varje fall 
genererar nya fall och situationen försvåras gradvis. Hälso- och sjukvård 
samt den kommunala omsorgen utsätts för stor belastning under en längre tid 
samtidigt som personalen utsätts för smitta. Många arbetsplatser drabbas av 
personalbortfall vilket ger problem i verksamheterna, särskilt 
samhällsviktiga sådana.  

Grums kommuns pandemiplan följer den vägledning som 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram för pandemiplanering.  Planen ska 
användas för att göra verksamheterna mer motståndskraftiga vid en eventuell 
pandemi och för att underlätta återgången till normal verksamhet. Planen kan 
även användas som stöd vid andra former av storskalig smittspridning eller 
personalbortfall. 

Pandemiplanen har utarbetats av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Yvonne Nordenberg, teknisk chef Jonas Gunnberg, kommunchef Annika 
Lomarker och administrativ chef Christina Olsson.  

Handlingar i ärendet 
Pandemiplan 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef, tillika stabschef, Jonas Gunnberg 
Författningssamlingen 
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§ 81 Dnr 2020-000016  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2020 

Förslag till 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. 

Under rapporteringsperiod 1, 2020 rapporteras följande:  

1. Beslut om bistånd i form av kontaktperson och kontaktfamilj enligt SoL 
190415. Beslutet är inte verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare 
saknas. 

2. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL 190415. Beslutet är 
inte verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. 

3. Beslut om bistånd i form av boendestöd SoL 190114. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att personen för närvarande är på behandlingshem. 

4. Beslut i form av kontaktperson enligt SoL 190919. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. 

5. Beslut i form av kontaktperson enligt LSS 190823. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att personen väntar på att avtjäna ett straff. 

6. Beslut i form av korttidsvistelse enligt LSS 180206. Beslutet är inte 
verkställt på grund av att lämplig uppdragstagare saknas. I väntan på att 
finna lämplig uppdragstagare får personen insats i form av korttids dagtid på 
daglig verksamhet. 

7. Beslut i form av särskild bostad vuxna enligt LSS 191113. Beslutet är inte 
verkställt på grund av platsbrist. 

8. Beslut i form av daglig verksamhet enligt LSS 191122. Beslutet är inte 
verkställt då personen ska ut på en extern praktikplats och kommunen väntar 
på svar på förfrågan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-16 
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§ 82 Dnr 2020-000165  

Revidering investeringsbudget 2020 

Förslag till beslut 
Investeringsbudget 2020 för sektor samhällsbyggnad revideras enligt förslag. 

Förslaget innebär att den totala investeringsramen 2020 blir 48 837 750 
kronor för sektor samhällsbyggnad och 50 607 750 kronor för hela Grums 
kommun.  

Sammanfattning 
Från 1 januari 2019 gäller en ny redovisningslag som innebär att 
investeringsredovisningen ska utformas så att utfallet kan stämmas av mot 
investeringsbudgeten.  Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar 
att investeringar som beslutats men inte avslutats under 2019 behöver därför 
flyttas över till 2020 års investeringsbudget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Tilläggsanalg investeringsprojekt 2020 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 
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§ 83 Dnr 2020-000201  

Grums kommun - Årsredovisning för år 2019 

Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums kommun år 2019 godkänns.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för Grums kommuns 
årsredovisning för 2019. 

Av redovisningen framgår att årets resultat uppgår till 0,1 miljoner kronor. 
För kommunen innebär det att årets resultat uppfyller balanskravet.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2019 
Planeringsutskottet 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 
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§ 84 Dnr 2020-000186  

Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2019 

Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB för år 2019 godkänns 

Sammanfattning 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har överlämnat årsredovisning för år 
2019 samt revisionsberättelse. GHAB är ett allmännyttigt bostadsföretag 
som till 100 % ägs av Grums kommun. Vidare har bolaget till huvuduppgift 
att inom kommunen förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och 
tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar 
samt därmed förenlig verksamhet.  

Bolagets styrelse och verkställande direktören förslår att 2019 års resultat + 
640 000 kronor samt tidigare balanserad vinst om 9 473 000 kronor, 
tillsammans 10 113 000 kronor balanseras i ny räkning 

Handlingar i ärendet 
GHAB 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 
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§ 85 Dnr 2020-000187  

Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder - 
Årsredovisning för år 2019 

Förslag till beslut 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders årsredovisning för år 2019 
godkänns och enligt revisorernas rekommendationer har förvaltningen gjorts 
enligt stiftelsens föreskrifter, stiftelselagen och annan lagstiftning 

Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Grums Hyresbostäder har överlämnat årsredovisning 
för år 2019 samt revisionsberättelse. Styrelsen och verkställande 
funktionären för Stiftelsen föreslår att årets vinst 1 050 000 kronor 
balanseras i ny räkning. 

Stiftelsen Grums Hyresbostäders fastighetsbestånd utgörs av lägenheter och 
lokaler för äldre- och handikappomsorgen samt Backvägen 1 som fungerar 
som förskola, fastigheten på Hotellgatan som är uthyrd som Hem för vård 
eller boende för ensamkommande flyktingbarn samt fastigheterna Ekgatan 4 
och 6 som Stiftelsen blockhyr för att sedan vidareuthyras som 
trygghetsboende 

Handlingar i ärendet 
Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 2020-03-10 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 

 

 


