
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(39) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket, bibliotekshuset kl. 13:00- 16:00, ajournering 
14:42-15:15 
 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Lars Fridén och Ulrika Jacobs  

Tid och plats för justering Den 13 juni 2022, kl. 11:00, Kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Malin Hagström 

Justerare  ....................................................................................  
 Lars Fridén                                                 Ulrika Jacobs 

 
Justerade paragrafer § 133 - § 162 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-06-14 till och 
med 2022-07-05



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(39) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande Malin Hagström (S), ordförande 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulrika Nilsson (S) 
Anders Leander (S), ej §157 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande Alex Jacobs (M) tgr. 
Ulrika Jacobs (M), ej §157 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) tgr. 
Birgit Sturesson (C) 

 

Ersättare Gun-Britt Arvholm (S) 
Margaretha Bergman (S) 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) 
Per Fransson (M) 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
VD Henrik Westlund, §147 
Områdeschef Marlene Piper Ekström, §147 
HR-chef Sven Andersson, §141  

 
 

 
 

  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(39) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

Ärendelista 

§ 133      Dnr GKS/2022:20 5 
Förvaltningsledningen informerar, 2022 5 
§ 134      Dnr GKS/2022:433 6 
Information till ks 7 juni 6 
§ 135      Dnr GKS/2022:434 7 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 7 juni 7 
§ 136      Dnr GKS/2022:474 8 
Rivningslov av Vattentorn vid Borgviks gård 8 
§ 137      Dnr GKS/2022:467 10 
Beslut om positivt förhandsbesked 10 
§ 138      Dnr GKS/2022:466 11 
Bygglov i efterhand för uteplats med väggar och tak 11 
§ 139      Dnr GKS/2022:59 13 
Skrivelse från Akademikerförbundet SSR om chefstjänster i Grums kommun 13 
§ 140      Dnr GKS/2022:373 14 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om extra resurser på Jättestenskolan 14 
§ 141      Dnr GKS/2021:349 15 
Utvärdering av friskvårdstimmen 15 
§ 142      Dnr GKS/2022:419 16 
Översyn av föreningsutvecklingsbidrag 16 
§ 143      Dnr GKS/2022:374 17 
Riktlinje ekonomiskt bistånd gällande rekreation 17 
§ 144      Dnr GKS/2022:418 18 
Kulturplan för skola och förskola i Grums kommun 2022-2025 18 
§ 145      Dnr GKS/2022:457 19 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning april 2022 Grums kommun 19 
§ 146      Dnr GKS/2022:490 20 
Sammanträdestider 2023 20 
§ 147      Dnr GKS/2022:486 21 
Byggnation Särskilt boende (SÄBO) 21 
§ 148      Dnr GKS/2022:53 22 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun 22 
§ 149      Dnr GKS/2022:482 24 
Omdisponering investeringsmedel sektor socialtjänst hemtjänsten 2022 24 
§ 150      Dnr GKS/2022:509, GKS/2022:119 25 
Gång- och cykelväg från Snickeribackens vändplan till båtbussbryggan i Borgvik 25 
§ 151      Dnr GKS/2022:463 26 
Riktlinje för visselblåsning 26 
§ 152      Dnr GKS/2022:407 27 
Barnbokslut Grums kommun 2021 27 
§ 153      Dnr GKS/2022:468 28 
Upphävande av områdesbestämmelser för Långsjön 28 
§ 154      Dnr GKS/2022:469 29 
Återtagande av detaljplaneuppdrag 29 
§ 155      Dnr GKS/2022:465 30 
Antagande av detaljplan Dp 73 - Karlberg, utvidgning av restaurang Grums kommun
 30 
§ 156      Dnr GKS/2022:438 31 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 31 
§ 157      Dnr GKS/2022:483 32 
Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2021 32 
§ 158      Dnr GKS/2022:366 33 
Förfrågan om övertagande av Värmskogs friskola 33 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(39) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

§ 159      Dnr GKS/2020:936 34 
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§ 133     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för gott samarbete och önskar kommunchef Annika 
Lomarker varmt lycka till. 

Sammanfattning 
Dagens kommunstyrelsesammanträde är kommunchef Annika Lomarkers 
sista innan hon går i pension. Annika Lomarker tackar kommunstyrelsen för 
den uppvaktning hon fått och tackar för gott samarbete under alla år.  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(39) 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 134     Dnr GKS/2022:433 

 
Information till kommunstyrelsen 7 juni  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
GKS/2022:433 

Beslutet skickas till 
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§ 135     Dnr GKS/2022:434 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande  
 
Beslut 
Redovisning 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 GKS/2022:434 

Beslutet skickas till 
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§ 136     Dnr GKS/2022:474 

 
Rivningslov av Vattentorn vid Borgviks gård  
 
Beslutet avser: ”personuppgifter” 
 

Beslut 
Rivningslov beviljas på fastigheten enligt ansökan.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. 

Avgiften för rivningslovet är 3 864 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Lagrum 
Beslutet har fattats med stöd av 9 kap. 10 § ,34 § samt 12 kap. 8-11 §§ i  
plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av vattentornet (pumphus) som tidigare användes till 
ladugården. Det tillkom troligtvis någon gång på 1930-40-talet. 
Länsstyrelsen har konstaterad att byggnaden inte är en del av riksintresset för 
kulturmiljön i Borgvik. 

Fastigheten ligger inom områdesbestämmelserna för Borgvik (1994-03-18) 
som är framtagna för att ge extra skydd åt den riksintressanta kulturmiljöns 
byggnader. Åtgärden avviker inte från planbestämmelserna. 

Den certifierade kontrollansvariga som byggherren har utsett är: Per 
Lövgren, Lövgrens byggtjänst, Häggvik, 664 96 Segmon. 

Upplysningar 

Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes tidningar och delges till 
behöriga sakägare. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra 
veckor efter kungörelsedatumet. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän kommunstyrelsen lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3§ PBL. 

Innan platsen för den rivna byggnaden får tas i bruk för annat ändamål måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet i fem år från den 
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 
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Hur man överklagar 

Om Ni vill överklaga kommunstyrelsen beslut ska detta ske skriftligt. 
Prövningen sker hos länsstyrelsen men skrivelsen ges in till 
kommunstyrelsen. Tala om vilket beslut som överklagas och varför Ni anser 
att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Skicka också med 
sådant som Ni anser har betydelse för ärendet, men som Ni inte redan har 
gett in. 

För att länsstyrelsen skall kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse 
ha kommit in till kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag då Ni fick 
ta del av beslutet. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och 
telefonnummer. Om Ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. 
Sänd i så fall med fullmakt. 

Adressen är: 
Grums kommun 
664 80 GRUMS   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström för vidare distribution till fastighetsägare. 
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§ 137     Dnr GKS/2022:467 

 
Beslut om positivt förhandsbesked  
 
Beslutet avser: ”personuppgifter” 

Beslut 
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 18 § och 12 kap 8-11 §§ i 
plan- och bygglagen (2010:900) för lokalisering av tre stenbostadshus om ca 
80 m2 byggnadsarea vardera på fastigheten ”fastighet” 

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 x 3 808 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström redogör för följande. 

Beslutet gäller för tre stycken enbostadshus om cirka 80 m2 vardera på 
fastigheten ”fastighet”. Berörd fastighet ligger i Vallerud, vid Svänkviken, 
strax söder om Slottbrons samhälle. 

Ett fjärde bostadshus utgår då skäl för strandskyddsdispens inte finns. 

Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 
1–6 och 9–11 §§ PBL. 

Förslaget har varit ute till berörda grannar för tillfälle att yttra sig. 
Synpunkter har inkommit, vilka har bemötts av sökanden. Även Trafikverket 
har yttrat sig. Trafikverket anser att tre nya bostäder inte föranleder 
planskildhet men att ärendet ska kompletteras med en bullerutredning. 
Sökande har ombesörjt att en sådan är gjord. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Illustrationskarta 2022-05-16 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström för expediering till sökande och för kungörelse i 
Post- och inrikes tidningar samt till berörda sakägare  
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§ 138     Dnr GKS/2022:466 

 
Bygglov i efterhand för uteplats med väggar och tak  
 
Beslutet avser: ”personuppgifter” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar inte bygglov för uteplats på ”fastighet” 

Ansökan bedöms inte uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 
kap. 1–6 och 9§§ PBL 

Avgiften för bygglovsprövningen är 540 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sammanfattning 
Kommunen har konstaterat att det byggts en uteplats med väggar och tak 
utan bygglov under 2021. Den är byggd på sådant sätt och sådan plats att det 
krävs bygglov. Kommunens bedömning är att uteplatsen inte är lämplig på 
platsen enligt de kriterier som finns i Plan- och bygglagen 2 kap. 

Beskrivning av ärendet 
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen och Trafikverket.  

Länsstyrelsen konstaterar att en förutsättning för riksintressets bevarande är 
att både nybebyggelse och uppförande av komplementbyggnader prövas 
restriktivt. 

Det kulturhistoriska värdet i riksintresset bygger i första hand på mängden 
byggnader av olika kategorier och det autentiska helhetsintrycket. 
Arbetarbebyggelse i slaggsten är en av de allra mest värdefulla 
byggnadstyperna med mycket stora egenvärden. Borgvik kan uppvisa länets 
kanske största bestånd av slaggstenshus och dessa har en avgörande 
betydelse för karaktären på miljön. Det är av stor vikt för helhetsintrycket av 
riksintresset att denna typ av bebyggelse och dess tomter hålls så autentiska 
som möjligt. Den nu uppförda konstruktionen innebär en negativ konsekvens 
för upplevelsen av slaggstensbyggnaden som sådan och kulturmiljön i stort. 
Uppförd altan tar inte tar hänsyn till platsen i form av placering eller 
utformning. 

Alla nya konstruktioner bör förläggas enligt ortens sed. Denna typ av 
arbetarbebyggelse som är aktuell i detta fall är i hög grad planerade med 
fasad relativt nära gatan samt utan någon större mängd 
komplementbyggnader mellan byggnad och väg. Altanen i fråga är placerad 
mellan byggnad och gata på ett sätt som inte är traditionellt på platsen. Den 
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tar inte hänsyn till varken bystrukturen eller den traditionella dispositionen 
av arbetarbebyggelsen i Borgvik. 

Länsstyrelsen bedömer dessutom att risken för kumulativa negativa effekter 
är stor om denna utformning av altan tillåts i området. Den stora risken för 
kumulativa skador innebär att altanen utgör påtaglig skada på riksintresset. 

Trafikverket har bedömt att säkerhetszonen uppgår till 2,5 meter på aktuell 
sträcka. Detta baseras på att hastighetsgränsen är 50 km/h och att 
årsdygnsmedeltrafiken (ÅDT) är låg. Säkerhetszonen är det område utanför 
körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder i form 
av fasta oeftergivliga föremål. 

Lagrum 
Fastigheten ligger inom område som omfattas av 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 §. miljöbalken (MB) – Riksintresse för 
kulturmiljön Borgvik 

Strandskydd gäller på platsen för den sökta åtgärden enligt 7 kap. 13–14 §§ 
MB. 

Fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Fotografier 2021-10-26 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström för vidare distribution till fastighetsägare. 
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§ 139     Dnr GKS/2022:59 

 
Skrivelse från Akademikerförbundet SSR om 
chefstjänster i Grums kommun  
 
Beslut 
HR-funktionen får uppdrag att genomföra efterfrågad översyn och 
handlingsplan. Uppdraget ska vara klart och återkopplas till 
kommunstyrelsen den 23 november 2022.  

Sammanfattning 
Styrelsen för akademikerförbundet SSR Grums uppmärksammar i en 
skrivelse att många chefer inom området socialtjänst har ett stort antal 
medarbetare under sig.  

SSR anser att det är en traditionell fördelning av chefstjänster som behöver 
åtgärdas. I skrivelsen uppmanas därför Grums kommun att göra en översyn 
och en handlingsplan för att skapa hållbara ledningsstrukturer i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från akademikerförbundet SSR 
Planeringsutskottet 2022-02-18 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Planeringsutskottet 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
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§ 140     Dnr GKS/2022:373 

 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om extra 
resurser på Jättestenskolan  
 
Beslut 
Ärendet överlämnas till sektor barn och utbildning för beredning.  

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 
Kommunfullmäktige 2022-05-12 
Planeringsutskottet 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 141     Dnr GKS/2021:349 

 
Utvärdering av friskvårdstimmen  
 
Beslut 
Informationen noteras.  

Notering 
Kommunstyrelsen anser att förmånen bör följas upp vid ett senare tillfälle. 
Inför kommunstyrelsens sammanträde i augusti uppmanas partierna att 
fundera på vilka frågor den kommande uppföljningen bör ge svar på.  

Sammanfattning 
Den 28 september 2021 § 194 beslutade kommunstyrelsen att återinföra 
friskvård på arbetstid från och med den 1 januari 2022. Sektorscheferna gavs 
i uppdrag att möjliggöra friskvård på arbetstid på det sätt som är mest 
lämpligt för respektive verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att 
utvärdering skulle genomföras i juni 2022. 

HR-chef Sven Andersson redogör för nyttjandet av förmånen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Planeringsutskottet 2021-09-14 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
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§ 142     Dnr GKS/2022:419 

 
Översyn av föreningsutvecklingsbidrag  
 
Beslut 
Område kultur och fritid får uppdraget att arbeta fram förslag till riktlinjer för 
föreningsutvecklingsbidrag till idrottsföreningar inför budgetberedningen år 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 
Budgetberedning 2022-05-17 och Budgetberedning 2022-05-25  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef Martin Karlsson 
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§ 143     Dnr GKS/2022:374 

 
Riktlinje ekonomiskt bistånd gällande rekreation  
 
Beslut 
Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas. 

Sammanfattning 
I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd så framkommer det att 
socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för 
rekreation, om det finns särskilda skäl. Enligt Socialstyrelsen kan det till 
exempel vara ekonomiskt bistånd till en buss- eller tågresa samt logi, eller 
för barn kan det exempelvis vara en koloni- eller lägervistelse. 

I Grums kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd saknas detta. 1:e 
socialsekreterare Viktoria Brunåker föreslår att riktlinje gällande rekreation 
läggs till i nuvarande riktlinje. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj återremitteras ärendet för att 
utreda möjligheten och eventuella konsekvenser av att delegera 
beslutanderätten till utbildnings- och omsorgsutskottet, i de ärenden som 
omfattas av den högre ersättningsprocenten.  

Handläggare Viktoria Brunåker har nu reviderat förlag till riktlinjer enligt 
kommunstyrelsens önskemål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
Förslag till riktlinjer  

Beslutet skickas till 

1:e socialsekreterare Viktoria Brunåker 
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§ 144     Dnr GKS/2022:418 

 
Kulturplan för skola och förskola i Grums kommun 
2022-2025  
 
Beslut 
Kulturplanen för skola och förskola i Grums kommun år 2022-2025 antas. 

Sammanfattning 
Barn och unga har likvärdig rätt till utbildning. I skolans och förskolans 
styrdokument är kultur ett av flera övergripande områden som ska prägla 
verksamheten. En viktig del i skolans uppdrag är att ge barn och elever 
upplevelser, möjlighet att skapa och att uttrycka sig på olika sätt och med 
olika medel. Detta för att ge barn och elever förmågan att kunna förstå, tolka 
och vara delaktiga i de olika samhälleliga skeendena som omger målgruppen. 
Projektledare Line Monclair har tagit fram ett förslag till kulturplan och 
föreslår tillsammans med barn- och utbildningschef Thomas Nilsson att den 
antas. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan för skola och förskola i Grums kommun 2022-05-03 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-30 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Projektledare Line Monclair  
Utredare Ella Lundqvist 
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§ 145     Dnr GKS/2022:457 

 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning april 2022 Grums 
kommun  
 
Beslut 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Grums kommun, april 2022 
godkänns. 

För samtliga verksamheter gäller budget i balans. 

I framtida uppföljningar önskar kommunstyrelsen att uppskattad besparing i 
kronor ska redovisas för åtgärdsförslag som presenteras vid avvikelser.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för följande. 
Verksamheterna visar en stor negativ avvikelse på nära 16 miljoner kronor 
sämre resultat än budget, nära 5 miljoner kronor sämre än prognosen för 
mars. Den enskilt största avvikelsen finns liksom föregående år inom 
socialtjänsten och omsorg om individ och familj. Prognos där är 14,8 
miljoner kronor sämre än budget och beror främst på institutionsplaceringar 
för barn och unga. Denna avvikelse har ökat hela 4,1 miljoner kronor sedan 
prognosen för mars. 
I verksamheternas resultat ligger ett besparingsuppdrag på 3 miljoner kronor 
inräknat för 2022. 
Avskrivningarna blir lägre främst med anledning av att investeringar på nära 
10 miljoner kronor är överflyttade från 2021 till 2022 har därför inte börjat 
skrivas av ännu enligt plan. 
De generella statsbidragen har ökat kraftigt och nya prognosen från Sveriges 
Kommuner och Regioner i april visar att de positiva avvikelserna fortsatt står 
sig. Den största osäkerheten är den stigande inflationen och dess effekt på 
kommunens resultat. 
Aprilprognosen visar tack vare de stora avvikelserna för skatter och 
statsbidrag ett positivt resultat på 17,1 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 
% av skatter och statsbidrag. Kommunen uppfyller därmed det finansiella 
målet med ett resultat på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning april 2022 
Planeringsutskottet 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson   
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§ 146     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   
31 aug 21 sep 

14 aug 16 aug 16 aug 

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 tis 19 dec 

11 dec    Jan 2024 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att besluta om sina och utskottens 
sammanträdesdatum. 

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

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

Beslutet skickas till 

Administrativa funktionen 
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§ 147     Dnr GKS/2022:486 

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

Kommunstyrelsen vill att underlagen baseras på inrymmandet av hela 
rehabiliteringsenheten och vill att förvaltningen i första hand undersöker 
möjligheten att nyttja befintligt tillagningskök på Jättestenskolan. 
Kommunstyrelsen 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. 

GHAB:S VD Henrik Westlund och områdeschef Marlene Piper Ekström 
deltar i föredragningen av ärendet. 

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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§ 148     Dnr GKS/2022:53 

 
Finansiering av ny brandstation i Grums kommun  
 
Förslag till 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 
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§ 149     Dnr GKS/2022:482 

 
Omdisponering investeringsmedel sektor socialtjänst 
hemtjänsten 2022  
 
Förslag till 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 
Petra Henningsson, Områdeschef hemtjänsten 
Erika Söderlund, Controller socialtjänst 
Lotta Österlund-Jansson, socialchef 
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§ 150    Dnr GKS/2022:509, GKS/2022:119 

 
Gång- och cykelväg från Snickeribackens vändplan till 
båtbussbryggan i Borgvik  
 
Förslag till 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. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar att Organization Unlimited (OUI) 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. OUI 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 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 151     Dnr GKS/2022:463 

 
Riktlinje för visselblåsning  
 

Förslag till 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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§ 152     Dnr GKS/2022:407 

 
Barnbokslut Grums kommun 2021  
 
Förslag till 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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§ 153     Dnr GKS/2022:468 

 
Upphävande av områdesbestämmelser för Långsjön  
 
Förslag till 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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§ 154     Dnr GKS/2022:469 

 
Återtagande av detaljplaneuppdrag  
 
Förslag till 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 för expediering 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Registrator för avslut  
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§ 155     Dnr GKS/2022:465 

 
Antagande av detaljplan Dp 73 - Karlberg, utvidgning av 
restaurang Grums kommun  
 
Förslag till 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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§ 156     Dnr GKS/2022:438 

 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention  
 
Förslag till 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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§ 157     Dnr GKS/2022:483 

 
Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021  
 
Förslag till 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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§ 158     Dnr GKS/2022:366 

 
Förfrågan om övertagande av Värmskogs friskola  
 
Förslag till 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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§ 159     Dnr GKS/2020:936 

 
Grumsinitiativ - Lekpark i Borgvik  
 
Förslag till 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 
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§ 160     Dnr GKS/2020:74 

 
Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre  
 
Förslag till 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 
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§ 161     Dnr GKS/2021:884 

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

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: 

 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 
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Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Områdeschef Maria Oja 
Controller Anna Bratt 
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§ 162     Dnr GKS/2022:120 

 
Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, period 
2 2022  
 
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.  

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. 
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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 


