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Plats och tid Gruvans A-sal kl. 18:30-19:15 
 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Rafi Mirza och Per Fransson  

Tid och plats för justering 2022-06-22, kl. 13:00, Kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Ulrika Nilsson                                   Gun-Britt Arvholm § 46 

Justerare  ....................................................................................  
 Rafi Mirza                                          Per Fransson 

 
Justerade paragrafer § 24 - § 50 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-06-27 till och 
med 2022-07-19
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande Ulrika Jacobs (M), ej §§ 46-46 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) 
Bo Johansson (C), ej § 46 
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, ej § 46 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S), ej § 46 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) tjänstgör 
Frank Lassen (S), ej § 46 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Malin Hagström (S) Anders Leander (S) tjänstgör, ej §§ 45-46 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan Martinez (S) 
Sara Emsevik (S), ej § 46 
Lars Fridén (S), ej § 46 
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 Kommunchef Annika Lomarker  
Administrativ chef Christina Olsson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
Revisor Inge Carlsson 
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Ärendelista 

§ 24      Dnr GKS/2022:218 5 
Informationspunkt - Gemensam granskning av palliativ vård 5 
§ 25      Dnr GKS/2022:440 6 
Interpellation om tidigare inlämnad motion gällande narkotikahundar 6 
§ 26      Dnr GKS/2022:392 7 
Politiskt initiativ lovskola som feriearbete 7 
§ 27      Dnr GKS/2021:749 8 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital justering av protokoll 8 
§ 28      Dnr GKS/2021:884 9 
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka 9 
§ 29      Dnr GKS/2022:389 11 
Omdisponering central lönepott i driftbudget 2022 11 
§ 30      Dnr GKS/2022:482 12 
Omdisponering investeringsmedel sektor socialtjänst hemtjänsten 2022 12 
§ 31      Dnr GKS/2022:53 13 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun 13 
§ 32      Dnr GKS/2022:388 15 
Tilläggsanslag för statsbidrag i driftbudget 2022 15 
§ 33      Dnr GKS/2022:119, GKS/2022:509 16 
Gång- och cykelväg från Snickeribackens vändplan till båtbussbryggan i Borgvik 16 
§ 34      Dnr GKS/2022:366 17 
Förfrågan om övertagande av Värmskogs friskola 17 
§ 35      Dnr GKS/2022:486 18 
Byggnation Särskilt boende (SÄBO) 18 
§ 36      Dnr GKS/2022:387 19 
Miljöprogram för Grums kommun 19 
§ 37      Dnr GKS/2022:490 20 
Sammanträdestider 2023 20 
§ 38      Dnr GKS/2022:463 21 
Riktlinje för visselblåsning 21 
§ 39      Dnr GKS/2022:407 22 
Barnbokslut Grums kommun 2021 22 
§ 40      Dnr GKS/2022:468 23 
Upphävande av områdesbestämmelser för Långsjön 23 
§ 41      Dnr GKS/2022:469 24 
Återtagande av detaljplaneuppdrag 24 
§ 42      Dnr GKS/2022:465 25 
Antagande av detaljplan Dp 73 - Karlberg, utvidgning av restaurang Grums kommun
 25 
§ 43      Dnr GKS/2020:936 26 
Grumsinitiativ - Lekpark i Borgvik 26 
§ 44      Dnr GKS/2020:74 27 
Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre 27 
§ 45      Dnr GKS/2022:483 28 
Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2021 28 
§ 46      Dnr GKS/2022:284 29 
Årsredovisning 2021 Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF), samt 
revisionsberättelse 29 
§ 47      Dnr GKS/2022:368 30 
Samverkansavtal i Värmland regional yrkesinriktad vuxenutbildning 30 
§ 48      Dnr GKS/2022:438 31 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 31 
§ 49      Dnr GKS/2022:439 32 
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Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans 
RS/212438 32 
§ 50      Dnr GKS/2022:120 33 
Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, period 2 2022 33 
 
 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(35) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 24     Dnr GKS/2022:218 

 
Informationspunkt - Gemensam granskning av palliativ 
vård  
 
Beslut 
Rapporten och yttrandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Grums kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmländska kommuner 
genomfört en gemensam granskning gällande palliativ vård. Syftet har varit 
att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive 
ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner 
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av 
palliativ vård i livets slutskede. Grums kommun ombeds yttra sig utifrån den 
rapport som skrivits utifrån granskningen. Medicinska ansvarig 
sjuksköterska, MAS, Yvonne Nordenberg, har tillsammans med socialchef 
Lotta Österlund Jansson, tagit fram ett förslag till yttrande.  

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2022, § 118 att godkänna yttrandet.  

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Följebrev 2022-03-03 
Slutrapport 2022-03-03  
Yttrande 2022-05-09 
KS 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
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§ 25     Dnr GKS/2022:440 

 
Interpellation om tidigare inlämnad motion gällande 
narkotikahundar  
 
Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande, Malin 
Hagström (S), för besvarande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 
september 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en 
interpellation med anledning av en tidigare beslutad motion om 
narkotikahundar skolan. Den 14 oktober 2021, § 74, beslutade 
kommunfullmäktige att rektor för Jättestenskolan uppmanas att i sina 
ordningsregler skriva in att narkotikahundar kan komma att användas för 
sökning i skolans lokaler. Solveg Svendsen (SD) menar att det inte finns 
några ordningsregler för Jättestenskolan och önskar i sin interpellation svar 
på bland annat varför har inget gjorts i frågan och vem har det huvudsakliga 
ansvaret för att skolledningen på Jättesten gör det dom är ålagda att göra. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-05-16 

Beslutet skickas till 
Malin Hagström 
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§ 26     Dnr GKS/2022:392 

 
Politiskt initiativ lovskola som feriearbete  
 
Beslut 
Under år 2022 ska de som går lovskola i åk 9 få räkna det som sitt 
feriearbete. 

Under 2022 ska de elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet  ha 
möjlighet att söka feriearbete hos kommunen.  

De elever som ännu inte sökt ferieskola uppmuntras att göra det. 

Beslutet finansieras ur 2022 års resultat. 

Reservation 
Solveg Svendsen (SD), Louise Jarl (SD), Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) 

Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Per Fransson (M), Ann-Sofie Jansson 
(M) med motivering från reservation på kommunstyrelsens sammanträde den 
24 maj 2022, § 121.  

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Grums föreslår att de som går lovskola i åk 9 också ska 
få använda den tiden som feriearbete samt att kommunen ska låta både 
ungdomar som går ur 9:an och 1:an på gymnasiet ska kunna söka feriearbete. 
Närvaro och prestationskrav ska gälla för att ta del av ersättningen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse: Feriearbete - politiskt initiativ - Socialdemokraterna Grums 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 

Socialchef Lotta Österlund-Jansson 
Rektor Lennart Nilsson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 

 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(35) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 27     Dnr GKS/2021:749 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital 
justering av protokoll  
 
Beslut 
Motionen bifalles.  

Administrativa funktionen får i uppdrag att utreda frågan om e-underskrifter. 
Utredningen ska vara klar under våren 2023. 

Sammanfattning 
Louise Jarl (SD) med flera har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
där motionärerna yrkar på att en utredning görs för att ta reda på 
förutsättningarna för att införa digital justering av sammanträdesprotokoll.  

Utredare Ella Lundqvist meddelar i skrivelse att för att införa e-underskrifter 
i kommunen behöver en omfattande utredning göras.  

Beslutsunderlag 
Motion angående digital justering av protokoll 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 2021-10-14 
Planeringsutskottet 2021-11-10 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
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§ 28     Dnr GKS/2021:884 

 
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och 
cykelväg till Grums kyrka  
 
Beslut 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen år 2023. 

Reservation 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Per Fransson (M), Ann-Sofi Jansson 
(M), Solveg Svendsen (SD), Louise Jarl (SD), Jan-Olov Carlsson Skarp 
(SD), Birgit Sturesson (C), Bo Johansson (C) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulrika Jacobs (M): Ärendet hänskjuts till budgetberedningen år 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för Jacobs förslag 
 

18 JA-röster avges för kommunstyrelsens förslag: Leif Haraldsson (S), Gun-
Britt Arvholm (S), Erivan Waysi (S), Tore Ingman (S), Marianne Lidbäck 
(S), Tomas Nilsson (S), Margareta Bergman (S), Frank Lassen (S), Agneta 
Andersson (S), Rafi Mirza (S), Anders Leander (S), Camilla Nilsson (S), 
Jan-Anders Andersson (S), Juan Martinez (S), Sara Emsevik (S), Lars Fridén 
(S), Ken Rosén (V), Ulrika Nilsson (S) 
9 NEJ-röster avges för Jacobs förslag: Ulrica Jacobs (M), Judith Kisch (M), 
Per Fransson (M), Ann-Sofi Jansson (M), Bo Johansson (C), Birgit Sturesson 
(C), Louise Jarl (SD), Solveg Svendsen (SD), Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) 

Sammanfattning 
Jesper Johansson (MP) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg till 
Grums kyrka. 
Områdeschef Maria Oja meddelar att en gång- och cykelväg längs aktuell 
sträcka har utretts tidigare. Det finns ett flertal frågeställningar som område 
gata varken har kompetens eller resurser att på egen hand utreda. 
Områdeschef Maria Oja föreslår därför att frågeställningarna lämnas vidare 
till den konsult som kommunen har avtal med för denna typ av ärende. 
Nedan frågeställningar bör besvaras i en utredning: 
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 Lämplig sträckning av gång- och cykelvägen. Utrymme behöver 
finnas för anläggningsmaskiner vid själva byggnationen samt 
maskiner för drift och underhåll. 

 Kommunens förhållande till Trafikverket gällande att utföra arbeten 
på Trafikverkets väg/vägområde, vägplaner osv. 

 Möjligheter att erhålla bidrag och medfinansiering, genom vilka 
forum, planer, storlek på bidrag, kommunens egen insats, hänsyn till 
etappindelning osv. 

 Krav på utformning av gång- och cykelväg kopplat både till 
Trafikverkets krav om den dras inom deras vägområde samt krav på 
standard för att erhålla möjliga bidrag eller medfinansiering. Asfalt 
eller grusväg, belysning osv 

 Möjligheter och kostnader för markinlösen, kontakt och dialog med 
berörda markägare, avtalsmallar osv. 

 Kostnad för byggnation med hänsyn tagen till samtliga 
frågeställningar ovan. 

 Kostnad för drift och underhåll, belysning osv 
 
Kostnaden för utredningen uppskattas till 150 000 kr. Område gata har inte 
utrymme i driftbudgeten för att genomföra utredningen. Om utredningen ska 
genomföras behöver ett engångsanslag ges till område gatas driftbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Områdeschef Maria Oja 
Controller Anna Bratt 
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§ 29     Dnr GKS/2022:389 

 
Omdisponering central lönepott i driftbudget 2022  
 
Beslut 
Den centralt budgeterade lönepotten omdisponeras utifrån beslutad 
lönerevidering för 2022. 1 000 000 kronor omdisponeras från HR-
funktionen, varav 445 000 kronor omdisponeras till sektor socialtjänst och 
550 000 kronor omdisponeras till sektor barn och utbildning. 

Sammanfattning 
Genom lönekartläggning och marknadsjämförelser har ojämnställda löner 
och strukturella löneskillnader såväl internt som i jämförelse med marknaden 
uppmärksammats. Diskrimineringslagen ställer stora krav på arbetsgivare att 
utjämna osakliga löneskillnader och för att komma till rätta med detta behövs 
nivåhöjande satsningar på vissa yrkesgrupper över flera år. För detta ändamål 
har en extra lönepott budgeterats utöver ordinarie löneökningsutrymme. För 
att nå önskad effekt har arbetsgivaren, genom HR-chef, centralt förfogat över 
dessa medel och styrt dem dit de bäst behövs. Behovet har avgjorts utifrån 
lönekartläggning, marknadsjämförelser och kompetensförsörjningsbehov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 30     Dnr GKS/2022:482 

 
Omdisponering investeringsmedel sektor socialtjänst 
hemtjänsten 2022  
 
Beslut 
60 000 kronor av sektor socialtjänsts investeringsmedel för 2022 avsatta för 
inköp av elcyklar till hemtjänsten, omdisponeras till hemtjänsten för inköp av 
inventarier. 

Sammanfattning 
För 2022 finns investeringsmedel om 60 tkr avsatta för inköp av elcyklar till 
hemtjänsten. Hemtjänsten fick möjlighet att köpa in åtta elcyklar i slutet av 
2021 vilket gör fler elcyklar till verksamheten inte behövs i nuläget. Detta 
möjliggör att investeringsutrymme på 60 tkr kan omfördelas till hemtjänsten 
för inköp av inventarier i samband med flytt till andra personallokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Petra Henningsson 
Controller Erika Söderlund 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 31     Dnr GKS/2022:53 

 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun  
 
Beslut 
Investeringsmedel om 3 miljoner kronor avsätts som tilläggsanslag till 
tidigare beviljade medel om 20 miljoner kronor för byggnation av ny 
brandstation i Grums.  
200 000 kronor avsätts även som engångsanslag till område fastighets 
driftbudget för framtagande av detaljplan.  
Tilläggsanslag för investering fördelas med 1,5 miljoner kronor för 2023 och 
1,5 miljoner kronor för 2024.  
Tilläggsanslag för detaljplanearbetet finansernas av kommunens resultat med 
200 000 kronor för 2022.  

Sammanfattning 
Den senaste tidens prisutveckling på energi, drivmedel och material påverkar 
priserna inom byggbranschen.  Bedömningen är att detta även kommer 
påverka kostnaden för byggnationen av den nya brandstationen i Grums.  
20 000 tkr har avsatts för projektet enligt beslut i Grums kommunfullmäktige 
2022-02-07 §2. Utifrån den rådande prisutvecklingen med stora 
kostnadsökningar bedöms en höjning av avsatta medel med 2500 tkr vara 
nödvändig. Den ökade investeringskostnaden är framtagen i dialog med 
Räddningstjänstförbundet i Karlstadsregionen då den får en påverkan på 
hyreskostnaden som kommunen tar ut av förbundet. 
I dagens brandstation finns kommunens reservhall för dataserverdrift. Denna 
skulle ersättas i den nya byggnaden. Därigenom behöver kommunen avsätta 
500 tkr som kommunal investering för ändamålet. Denna kostnad ingår inte i 
hyreskostnaden för förbundet. 
Detaljplanearbetet kan inte finansieras som en investering. Medel för detta 
framtagande av detaljplan bör därigenom avsättas som ett engångsanslag till 
område fastighets driftbudget. Kostnad för detaljplan bedöms till 200 tkr. 
Ny kostnadsfördelning projekt ny brandstation Grums: 
Byggnation brandstation 22 500 tkr (investering) 
Serverrum kommunalt 500 tkr (investering) 
Framtagande av detaljplan 200 tkr (engångsanslag) 

Beslutsunderlag 
Finansiering byggnation av ny brandstation i Grums, 2022-01-07 
Planeringsutskottet 2022-05-31 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 
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Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt 
Stadsarkitekt Kjell Nyström  
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Förbundsdirektör Räddningstjänsten i Karlstadsregionen Nils Weslien 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(35) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 32     Dnr GKS/2022:388 

 
Tilläggsanslag för statsbidrag i driftbudget 2022  
 
Beslut 
Tilläggsanslag i driftbudget 2022 till sektor socialtjänst för kostnader 
gällande statsbidrag ”Säkerställa god vård och omsorg om äldre” på 4 614 
053 kronor. 

Tilläggsanslag i driftbudget 2022 till sektor barn och utbildning för kostnader 
gällande statsbidrag ”Skolmiljarden” på 1 104 066 kronor. 

Tilläggsanslag i driftbudget 2022 för intäkter av generella statsbidrag på 5 
718 119 kronor. 

Anslagen är inte ramhöjande i driftbudget 2023 utan där fattas särskilt beslut 
om detta först efter att statsbidragen blivit beviljade av riksdagen även för 
2023. 

Sammanfattning 
Två statsbidrag som tidigare varit riktade har nu klassificerats som generella 
av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) men ligger utanför ordinarie 
utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner. Exempel på sådana bidrag 
är den så kallade skolmiljarden och bidraget för att säkerställa en god vård 
och omsorg om äldre personer. Riktade statsbidrag budgeteras inte men med 
anledningen av omklassificeringen budgeteras därför nu dessa två bidrag för 
att inte det ska bli en stor kostnadsavvikelse inom de olika sektorerna samt 
en stor intäktsavvikelse centralt för generella statsbidrag. Anslagen påverkar 
inte kommunens totala resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 33     Dnr GKS/2022:119, 

GKS/2022:509 

 
Gång- och cykelväg från Snickeribackens vändplan till 
båtbussbryggan i Borgvik  
 
Beslut 
Område gata får i uppdrag att bygga ny gång- och cykelväg från 
Snickeribackens vändplan till båtbussbryggan. 

Beslutet finansieras genom intäkterna från kommunens försäljning av 
hamnen i Borgvik. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Jacobs (M):  Det bör poängteras att det inte finns någon riktad 
Borgvikssatsning utan att beslutet belastar kommunens resultat. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att Ljus och kultur i Borgvik har 
inkommit med ett brev om att få angöra Sågudden via Snickeribackens västra 
återvändsgata. Detta för att kunna erbjuda parkering vid evenemanget Ljus 
och kultur. Föreningen Ljus och kultur i Borgvik har haft tillåtelse till detta 
förut och har, på eget bevåg, lagt ut grus på den iordninggjorda gräsmattan, 
vilket strider mot detaljplanen. Detaljplanens syfte är att Sågudden ska kunna 
användas som en aktivitetsyta, som ska gå att nå via Rallvägen, förbi 
Järnvågen. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till hur Sågudden i fortsättningen ska 
angöras. Stadsarkitekt Kjell Nyström har arbetat fram tre alternativ: 

 Alternativ 1: Tillåta fortsatt väg från Snickeribackens vändplan 

 Alternativ 2: Enbart tillfart via Rallvägen 

 Alternativ 3: Bygga en gång- och cykelväg mellan Båtbussbryggan 
och Snickeribackens vändplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Promemoria 2022-05-18 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström för expediering 
Områdeschef Maria Oja  
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§ 34     Dnr GKS/2022:366 

 
Förfrågan om övertagande av Värmskogs friskola  
 
Beslut 
Grums kommun beslutar att inte ta över Värmskogs friskola i kommunal 
regi.  

Sektor barn och utbildning uppmuntras att ha en fortsatt dialog med skolan 
om framtida förutsättningar för stöd.  

Sammanfattning 
Grums kommun avvecklade Liljenäs skola 2008. Samma år startades en 
friskola i Värmskog, idag Värmskogs friskola. Grums kommun har våren 
2022 fått en förfrågan om att ta över Värmskogs friskola och driva den i 
kommunal regi igen. Enligt prognoser är trenden för elevunderlaget 
nedåtgående och verksamhetslokalerna har ett investeringsbehov vilket 
skulle öka hyreskostnaderna. Enligt budgetbilagan kommer en kommunal 
drift av skolan innebära ökade kostnader för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Bilaga Presentation Värmskogs friskola 
Bilaga Beräkningar budget, driftkostnader 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Budgetberedning 2022-05-17 och 2022-05-25 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Värmskogs friskola 
Controller Per-Ove-Johansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 35     Dnr GKS/2022:486 

 
Byggnation Särskilt boende (SÄBO)  
 
Beslut 
Förvaltningen uppdras att arbeta fram underlag utifrån alternativ 3 som 
innebär en  ombyggnation av Järpegatan 3 samt sammanbyggnad med 
Järpegatan 5. 

Kommunfullmäktige vill att underlagen baseras på inrymmandet av hela 
rehabiliteringsenheten och vill att förvaltningen i första hand undersöker 
möjligheten att nyttja befintligt tillagningskök på Jättestenskolan. 
Kommunfullmäktige menar också att behovet av personella resurser behöver 
utvärderas om arbetsuppgifter som kost, städ och tvätt överförs till andra 
verksamheter. 

Underlagen ska innehålla en nogsam ekonomisk beräkning samt redovisning 
av driftskostnader. 

Sammanfattning 
Socialchef Lotta Österlund Jansson har på uppdrag av kommunstyrelsen 
2022-02-02 §16 utrett förutsättningarna för ett nytt äldreboende med totalt 32 
platser. I utredningen presenterar Grums Hyresbostäder AB (GHAB) tre 
olika kostnadsförslag för ombyggnation och sammanbyggnad med 
Järpegatan 3 och Järpegatan 5. Kostnaderna är utformade som hyra för 
kommunen, är preliminära och uppskattade. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-02 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Bilaga Demografi befolkning SCB 
Bilaga Kostnad GHAB 
Bilaga Budget 2022 för hyror och städ 
Planeringsutskottet 2022-05-31 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 

Socialchef Lotta Österlund Jansson  
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§ 36     Dnr GKS/2022:387 

 
Miljöprogram för Grums kommun  
 
Beslut 
Miljöprogrammet för Grums kommun antas. 

Sammanfattning 
Under en kommunfullmäktigeberedning framkom att Grums kommun ska 
arbeta fram ett miljöprogram. Med det som utgångspunkt har tidigare 
miljösamordnare Victor Lundberg arbetat fram ett förslag till miljöprogram 
för kommunen. Miljöprogrammet beskriver ett strategiskt och långsiktigt 
arbetssätt för att arbeta för en mer hållbar utveckling. Miljöprogrammet har 
arbetats fram tillsammans med en kommunfullmäktigeberedning. 

Beslutsunderlag 
Miljöprogram Grums kommun 2022-04-27 
Tjänsteskrivelse miljöprogram Grums kommun 2022-05-02 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Tillväxtchef Maria Röhr 
Enhetschef Maud Wik 
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§ 37     Dnr GKS/2022:490 

 
Sammanträdestider 2023  
 
Beslut 
Sammanträdesdatum för år 2023 fastställs enligt följande. 

UO PU SBU KS KF 
   12 jan 

23 feb 23 jan 26 jan 26 jan 9 feb 

20 feb 23 feb 23 feb 9 mars 23 mars 

27 mars 30 mars 30 mars 20 april 4 maj 

15 maj ons 17 maj ons 17 maj 1 juni 15 juni 

19 juni     

14 aug 16 aug 16 aug 31 aug 21 sep 

18 sep 21 sep 21 sep 5 okt 

23 nov 23 okt 26 okt 26 okt 9 nov 

20 nov 23 nov 23 nov 7 dec 21 dec 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att besluta om sina sammanträdesdatum för år 2023. 

För år 2023 har sammanträdena i möjligaste mån förlagts till torsdagar. 

Beslutsunderlag 
Planeringsutskottet 2022-05-31 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Administrativa funktionen 
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§ 38     Dnr GKS/2022:463 

 
Riktlinje för visselblåsning  
 

Beslut 
Riktlinje för visselblåsarfunktion i Grums kommun antas enligt förslag. 

Sammanfattning 
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden den s.k. visselblåsarlagen i kraft. Lagen 
medför ett antal krav på organisationer för hur hanteringen av rapporter om 
missförhållanden ska hanteras. Grums kommun behöver därför anta en 
riktlinje som fastställer organisation och hantering av dessa rapporter i 
kommunen.  

HR-chef Sven Andersson har tagit fram ett förslag till riktlinje för Grums 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Riktlinje för visselblåsning i Grums kommun 
Planeringsutskottet 2022-05-31 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Administrativ chef Lina Bryske Morin  
Kommunchef Annika Lomarker 
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§ 39     Dnr GKS/2022:407 

 
Barnbokslut Grums kommun 2021  
 
Beslut 
Barnbokslutet godkänns. 

Sammanfattning 
Utredningssekreterare tillika barnrättsombudet Maria Kumm har gjort ett 
barnbokslut för 2021 för Grums kommun. Uppdraget är ett resultat av att 
barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är lag och att ledningsgruppen har 
beslutat att ett barnbokslut ska lämnas till kommunfullmäktige en gång per 
år. 

Samtliga verksamheter i kommunen ska årligen följa upp och 
redovisa hur man beaktat barnkonventionen. Redogörelserna 
sammanställs i barnbokslutet som redovisas för 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Rapport 2022-05-23 
Planeringsutskottet 2022-05-31 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Utredningssekreterare Maria Kumm 
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§ 40     Dnr GKS/2022:468 

 
Upphävande av områdesbestämmelser för Långsjön  
 
Beslut 
Tillväxt- och tillsynsfunktionen får i uppdrag att upphäva 
områdesbestämmelserna för Långsjön, från 1994-11-17. 

Sammanfattning 
Långsjön omfattas, sedan 1994-11-17, av områdesbestämmelser för 
fritidshus och för eventuell vattentäkt. Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar 
att kommunen har konstaterat att ursprungssyftet för bestämmelserna, 
gällande Långsjön, inte längre gäller, vilket bland annat framgår av 
Översiktsplanen 2010. Långsjön bedöms inte vara en framtida 
reservvattentäkt, vilket medför att områdesbestämmelserna har mist sin 
aktualitet och ska upphävas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Områdesbestämmelser för fritidshus och för ev vattentäkt vid Långsjön 
1994-11-17, Beskrivning 
Områdesbestämmelser för fritidshus och för ev vattentäkt vid Långsjön 
1994-11-17, Plankarta med bestämmelser 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
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§ 41     Dnr GKS/2022:469 

 
Återtagande av detaljplaneuppdrag  
 
Beslut 
Detaljplaneuppdrag återtas för Lassehall, Slåtterstigen, Karlberg 2:233 
(restaurang), Segmons gamla skola samt Värmskog-Prästbol 1:57. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att tillväxt- och tillsynsfunktionen har 
fem uppdrag där det för närvarande inte är aktuellt att ta fram detaljplaner. 
Stadsarkitekt Kjell Nyström föreslår därför att följande detaljplaneuppdrag 
avskrivs:  

 Lassehall (GKS1/2015:590) 

 Slåtterstigen (GKS/2021:257) 

 Karlberg 2:233 (GKS/2019:66) 

 Segmons gamla skola - Storängen 1:157 (GKSl/2014:571) 

 Värmskog-Prästbol 1:57 -Långe udde (GKSl/2015:100) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Registrator för avslut  
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§ 42     Dnr GKS/2022:465 

 
Antagande av detaljplan Dp 73 - Karlberg, utvidgning av 
restaurang Grums kommun  
 
Beslut 
Utlåtanden godkänns och detaljplanen Dp 73 - Karlberg, Utvidgning av 
restaurang, daterad 2020-06-30 antas. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström presenterar utlåtanden och en ny detaljplan för 
Karlberg. Detaljplanen avser att möjliggöra en utvidgning av befintlig 
restaurang (Sibylla) och tillföra mer parkering samt att använda markytor kan 
fastighetsregleras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Granskningshandlingar 2020-06-30 
Antagandehandlingar 2020-06-30 
Karta Dp 73 - Karlberg 2022-05-25 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
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§ 43     Dnr GKS/2020:936 

 
Grumsinitiativ - Lekpark i Borgvik  
 
Beslut 
Initiativet hänskjuts till budgetberedningen hösten 2022. 

Sammanfattning 
Två Grumsinitiativ har inkommit med önskemål om en lekplats i Borgvik.  

Utöver de som bor permanent i Borgvik och fritidshusboende är Borgvik ett 
populärt besöksmål.  

En utredning gjord av gatuchef Maria Oja föreslår att en lekplats, med en 
gunga och en enklare klätterlek, kan placeras på Sågudden. Att genomföra 
Grumsinitiativet beräknas kosta ca 400 000 kronor. Kostnaden ryms inte i 
område gatas driftbudget, utan behöver finansieras med ett engångsanslag till 
område gata på 400 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Grumsinitiativ 2020-12-04 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-03-26 
Tjänsteskrivelse 2021-06-03 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-09-13 
Budgetberedning 2021-10-12 
Budgetberedning 2022-05-17 och 2022-05-25 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Områdeschef gata Maria Oja 
Utredare Martin Hector för expediering 
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§ 44     Dnr GKS/2020:74 

 
Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre  
 
Beslut 
Initiativet avslås då äldreomsorgen idag saknar resurser att hantera 
arbetsuppgiften. 

Sammanfattning 
I början av 2020 inkom ett Grumsinitiativ med förlaget att kommunen ska 
skapa en fixarservice till de som är 75 år eller äldre och som bor i Grums 
kommun. Fixarservicen ska tillhandahålla hjälp med exempelvis att bära upp 
varor, sätta upp gardiner, byta glödlampor.  

Idén om fixarservice till äldre är en god idé som har genomförts i andra 
kommuner. Socialchef Lotta Österlund Jansson bedömer dock att det inte 
finns utrymme vare sig personellt eller ekonomiskt inom sektor socialtjänst 
för att genomföra fixarservice i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Initiativ 2020-01-19 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-03-26 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-09-13 
Budgetberedningen 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Budgetberedning 2022-05-17 och 2022-05-25 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Utredare Martin Hector för expediering 
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§ 45     Dnr GKS/2022:483 

 
Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021  
 
Beslut 
Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2021 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Jäv 
Anders Leander (S) och Ulrika Jacobs (M) 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2021 samt revisionsberättelse. Förbundet har 
finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, 
stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim 
samverkan i det vardagliga arbetet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 med bilagor 
Revisionsrapport 2021 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Samspelet     
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§ 46     Dnr GKS/2022:284 

 
Årsredovisning 2021 Karlstad-Grums 
vattenverksförbund (KGVF), samt revisionsberättelse  
 
Beslut 
Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns. 
Enligt revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Jäv 
Tomas Nilsson (S), Frank Lassen (S), Lars Fridén (S), Anders Leander (S), 
Ulrika Nilsson (S), Sara Emsevik (S), Ulrika Jacobs (M), Bo Johansson (C) 

Gun-Britt Arvholm (S) tjänstgör som ordförande. 

Sammanfattning 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har översänt årsredovisning 
samt revisionsberättelse för år 2021. 

Vattenverksförbundet äger två vattenverk (Mellerudstorps och Törnes 
vattenverk) belägna i Karlstads kommuns västra delar. Vattenverken förser 
de västra delarna av Karlstads kommun och större delen av Grums kommun 
med dricksvatten. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsrapport 
Planeringsutskottet 2022-05-11 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Karlstad-Grums Vattenverksförbund 
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§ 47     Dnr GKS/2022:368 

 
Samverkansavtal i Värmland regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning  
 
Beslut 
Grums kommun tecknar samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning i Värmland.  

Sammanfattning 
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att 
samverka gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
genom att gemensamt söka statsbidrag. Genom föreslaget avtal utökas 
samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs gemensamt. Det 
innebär också att eleverna har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud. 

Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt 
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i 
Värmland.  

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår att kommunstyrelsen 
tecknar föreslaget samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2022-
04-26 
Rapport Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland 2022-
04-26 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Region Värmland 
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§ 48     Dnr GKS/2022:438 

 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom länsgemensam strategisk plan för 
suicidprevention i Värmland 2022–2030. 

Sammanfattning 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en 
handlingsplan för länet som är framtagen av det regionala nätverket för 
suicidprevention. Beslutet som föreslås fattas är ett led i en 
förankringsprocess som nu sker i Värmland. 
Planen är en revidering av Regional handlingsplan för suicidprevention och 
minskad psykisk ohälsa 2017–2019. Uppdraget att ta fram en plan är grundad 
i Folkhälsomyndighetens rekommenderade struktur för kunskapsbaserad 
suicidprevention. En nollvision för suicid beslutades av Sveriges riksdag år 
2008 och även av dåvarande Landstinget i Värmland år 2015. Den 
strategiska planen för suicidprevention i Värmland ska bidra till att uppnå 
nollvisionen.  
Planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid 
valet av aktiviteter, insatser, och prioriteringar. Planen riktar sig till alla som 
bidrar till det suicidpreventiva arbetet i Värmland, som inkluderar 
kommuner, myndigheter och andra aktörer. 

Beslutsunderlag 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 2022-05-17 
Missiv 2022-05-17 
E-post 2022-05-17 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-30 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
region@regionvarmland.se 
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§ 49     Dnr GKS/2022:439 

 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i 
Värmland - närvaro på distans RS/212438  
 
Beslut 
Förslag till reviderat reglemente godkänns. 

Sammanfattning 
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör 
det möjligt för fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas.  

Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för 
ledamöter att delta på distans i regionstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden, 
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Samma möjlighet 
föreslås nu införas för ledamöter i hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

En bestämmelse om deltagande på distans bör i så fall införas i nämndens 
reglemente. Ärendet har skickats på remiss till kommunerna och regionen 
under hösten 2020 (regionens dnr HMN/200026).  

Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på 
distans, som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att 
samtliga deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse RV 2022-05-12 
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse RV 2022-06-08 
Bilaga 2 Förslag till reviderat reglemente 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 

Beslutet skickas till 

Region Värmland 
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§ 50     Dnr GKS/2022:120 

 
Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, period 
2 2022  
 
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 2 rapporteras in enligt följande:  

1. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210118. 
Beslutet ej verkställt på grund av att insats saknas. Familjen vill helst 
ha helgfamilj och ska kolla inom nätverket. Möte med handläggare på 
IFO är planerat. 

2. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210331. 
Beslutet ej verkställt på grund av att insats saknas. Familjen tackat nej 
till korttiden. Letar familj inom nätverket. 

3. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 210430. 
Beslutet ej verkställt då  anpassning av lokaler pågår för att kunna ta 
emot personen i verksamheten. 

4. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 220101. 
Beslutet ej verkställt då kunden nyligen flyttat till kommunen och 
ville avvakta innan insats. 

5. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt LSS 220101. 
Beslutet ej verkställt då kunden inte flyttat till kommunen än. 
Samordnare har kontakt med kunden för planering. 

6. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 201229. 
Beslutet ej verkställt på grund av att man inte hittar lämplig 
uppdragstagare.   

7. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210527. 
Beslutet ej verkställt på grund av att man inte hittar lämplig 
uppdragstagare. 

8. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210901. 
Beslutet ej verkställt på grund av att man inte hittar lämplig 
uppdragstagare. Resurs eventuellt på gång, men kan ej sättas in då 
kunden för närvarande är placerad på HVB. 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(35) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

9. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 211027. 
Beslutet ej verkställt på grund av att man inte hittar lämplig 
uppdragstagare. Familjen varit kallad men kommer ej på besök. Ny 
kallelse utskickad. 

10. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210729. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

11. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210802. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

12. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210802. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. Kund erbjuden plats, 
funderar. 

13. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210906. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

14. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211004. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

15. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211005. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

16. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211021. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

17. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211022. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

18. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211102. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. Kunden är på Linden. 

19. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211109. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

20. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211117. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

21. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211121. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. Kunden är på Linden. 

22. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211209. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

23. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 211221. Beslutet ej 
verkställt på grund av brist på lediga platser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-30 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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Övrigt 
Kommunchef Annika Lomarker avtackas på dagens sammanträde. Annika 
Lomarker går i pension och kommunfullmäktige tackar för gott samarbete 
och önskar Annika en fin pension. 

Presidiet önskar samtliga ledamöter och kommunens medarbetare en glad 
sommar och en fin ledighet.  


