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Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

   
Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid Lokal Bruket kl. 13:00-15:30, ajournering kl. 14:50-15:15 
inför gruppmöten. 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Lars Fridén och Birgit Sturesson  

Tid och plats för justering Den 24 mars kl. 11:00, kommunhuset  

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

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

Justerare  ....................................................................................  
 Lars Fridén                                  Birgit Sturesson 
 

Justerade paragrafer § 46 - § 64 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2022-03-25 till och 
med  2023-04-19
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Närvarolista 

 

Beslutande  Malin Hagström (S), ordförande 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulrika Nilsson (S) 
Anders Leander (S) 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) 
Louise Jarl (SD) Jan-Olof Karlsson (SD) tgr. 
Solveg Svendsen (SD) 
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) 
Alex Jacobs (M) 
Per Fransson (M) 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
 

Övriga närvarande Sektorchef Thomas Nilsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Administrativ chef Lina Bryske Morin 
VD Henrik Westlund, §§ 61-62 
Processledare Sara Emsevik, § 55 
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Ärendelista 

§ 46      Dnr GKS/2022:20 4 
Förvaltningsledningen informerar 4 
§ 47      Dnr GKS/2022:166 5 
Information til kommunstyrelsen 5 
§ 48      Dnr GKS/2022:21 6 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd 6 
§ 49      Dnr GKS/2022:22 7 
Ekonomisk redovisning IFO 7 
§ 50      Dnr GKS/2022:165 8 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande 8 
§ 51      Dnr GKS/2022:142 9 
Nomineringar Vänerstipendiet 2022 9 
§ 52      Dnr GKS/2022:200 11 
Riktlinjer avseende torghandel i Grums kommun 11 
§ 53      Dnr GKS/2022:197 12 
Val av ledamöter och personliga ersättare till sakområdesforum 12 
§ 54      Dnr GKS/2022:56 13 
Läsårstider 2022/2023 13 
§ 55      Dnr GKS/2022:247 14 
Ansökan till Kammarkollegiet om statligt bidrag till kommuner och regioner för 
ekonomi i balans 14 
§ 56      Dnr GKS/2022:170 15 
Internkontrollplaner 2022 15 
§ 57      Dnr GKS/2022:198 16 
Omdisponering investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad 16 
§ 58      Dnr GKS/2022:191 17 
Revidering investeringsbudget 2022 17 
§ 59      Dnr GKS/2022:171 18 
Årsredovisning 2021 - Grums kommun 18 
§ 60      Dnr GKS/2022:212 19 
Årsredovisning 2021 för stiftelser förvaltade av Grums kommun 19 
§ 61      Dnr GKS/2022:172 21 
Årsredovisning 2021 - Grums Hyresbostäder AB 21 
§ 62      Dnr GKS/2022:173 22 
Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 22 
§ 63      Dnr GKS/2022:37 23 
Kommunrevisorernas granskningsrapport - Samverkan kring barn som far illa 23 
§ 64      Dnr GKS/2021:971 24 
Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden 24 
 
 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 46     Dnr GKS/2022:20 

 
Förvaltningsledningen informerar 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg redogör för aktuell information från 
Migrationsverket och Länsstyrelsen Värmland med anledning av kriget i 
Ukraina. Vidare informerar Gunnberg om kommunens beredskap. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson och barn- och utbildningschef Thomas 
Nilsson informerar om läget i verksamheterna utifrån Covid-19. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 47     Dnr GKS/2022:166 

 
Information till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
GKS/2022:166 

Beslutet skickas till 
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§ 48     Dnr GKS/2022:21 

 
Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets 
ordföranderåd 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunalråd Malin Hagström informerar från sammanträde med 
Värmlandsrådets ordföranderåd (tidigare arbetsutskott) den 18 mars. 
Handlingar och anteckningar finns tillgängliga på Region Värmlands 
webbplats. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 49     Dnr GKS/2022:22 

 
Ekonomisk redovisning IFO 
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att få en löpande redovisning av kostnaderna 
för individ- och familjeomsorgen (IFO).  

Socialchef Lotta Österlund Jansson redovisar de kostnader för 
missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd som det finns beslut om och 
de kostnader som dessa kommer att generera till årets slut. Budgeten för IFO 
är genom de beslut som fattats och prognostiserade kostnader för 
försörjningsstöd redan använda för hela året. Alla nya placeringsbeslut 
kommer att generera underskott. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-02-18 

Beslutet skickas till 
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§ 50     Dnr GKS/2022:165 

 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande 
 
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. 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2022:165 

Beslutet skickas till 
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§ 51     Dnr GKS/2022:142 

 
Nomineringar Vänerstipendiet 2022  
 
Beslut 
Grums Trollingklubb nomineras till Vänerstipendiet för sina utvecklande 
åtgärder för Vänerns fiske. 
Grums Trollingklubb visar genom sitt gedigna och ansvarstagande arbete på 
hur en enskild klubb kan förena sitt intresse för trollingfiske med det 
uthålliga arbetet till forskningen genom rapporteringen till Fångstdatabasen. 
Klubbens idoga arbete med smoltutsätting av gullspångslax och 
gullspångsöring visar också på ett stort engagemang för bevarandet av 
utrotningshotade arter som endast finns i Vänern och dess tillflöden. 
Grums Trollingklubb verkar enligt jubileumsfondens bestämmelser och 
klubbens gärningar ”främjar kunskaperna om Vänern samt ökar känslan för 
de värden denna vår gemensamma tillgång utgör.” 

Sammanfattning 
Karlstads kommun meddelar i skrivelse att Vänersamarbetets 13 kommuner 
har möjlighet att nominera kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för 
Vänern.  

Grums Trollingklubb har under många år bedrivit smoltutsättning av både 
gullspångslax och gullspångsöring. Utsättningen har skett i nära samarbete 
med Länsstyrelsen i Värmland. Klubben var också bland de första i 
vänernområdet med smoltutsättning. Vidare har klubben iordningsställt vasar 
i Grumsfjorden för att gagna abborrens tillväxt och abborrfisket i området. 
Arbetet med vasar kommer att fortsätta under kommande år. 
Sportfiskarna i Sverige driver projektet ”Fångstdata för Vänerlax och öring” 
för att öka kunskapen om hur mycket fisk som sportfiskarna tar upp ur 
Vänern. Redovisningen innefattar också en redogörelse av hur fiskebeståndet 
egentligen ser ut. Grums Trollingklubb är i topp när det gäller inlämnad 
redovisning till Fångstdatabasen. Genom att rapportera in längd, vikt och art 
på fångsten bidrar trollingklubben till forskningen inom området. 
Handläggare Christina Olsson föreslår att Grums Trollingklubb nomineras 
till Vänerstipendiet för sina utvecklande åtgärder för Vänerns fiske. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-09 
Karlstads kommun 2022-02-11 
Tjänsteskrivelse 2022-02-14 
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Beslutet skickas till 
Grums Trollingklubb 
Karlstads kommun 
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§ 52     Dnr GKS/2022:200 

 
Riktlinjer avseende torghandel i Grums kommun  
 
Beslut 
Riktlinjer avseende torghandel i Grums kommun antas. 

Tillväxt- och tillsynsfunktionen får i uppdrag att upphäva lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Grums kommun KF010614 §36.  

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar i skrivelse att riktlinjer och tillhörande 
avgifter för torghandel i Grums kommun har tagits fram. Riktlinjerna syftar 
till att kunna erbjuda torgplats eller marknadsbod i Sveaparken. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-09 
Riktlinjer och tillhörande avgifter 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Maria Oja 
Funktionschef Maria Röhr 
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§ 53     Dnr GKS/2022:197 

 
Region Värmland - Val av ledamöter och personliga 
ersättare till sakområdesforum  
 
Beslut 
Till hälso- och sjukvårdsforum utses Ulrika Nilsson (S) och Judith Kisch (M) 
som ordinarie ledamöter och Gun-Britt Arvholm (S) och Alex Jacobs (M) 
som ersättare.  

Till kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum utses Anders Leander (S) 
och Birgit Sturesson (C) som ordinarie ledamöter och Rafi Mirza (S) och Bo 
Johansson (C) som ersättare. 

Till kultur- och bildningsforum utses Tomas Nilsson (S) och Ulrica Jacobs 
(M) till ordinarie ledamöter och Marianne Lidbäck (S) och Per Fransson (M) 
till ersättare. 

Sammanfattning 
Region Värmland meddelar i missiv att Värmlandsrådet är ett forum för 
samverkan mellan Region Värmland och länets kommuner. I Värmlandsrådet 
finns tre sakområdesforum; Hälso- och sjukvårdsforum, Kollektivtrafik- och 
regionalt utvecklingsforum samt Kultur- och bildningsforum. 

Kommunerna erbjuds att i varje sakområdesforum utse två (2) ledamöter, 
med möjlighet till personliga ersättare. Det innebär att Grums kommun kan 
utse totalt sex (6) ledamöter och lika många ersättare. 

Beslutsunderlag 
Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer 2022-02-28 
Värmlandsrådets arbetsformer 
Planeringsutskott 2022-03-09 

Beslutet skickas till 

Region Värmland region@regionvarmland.se ange RS/220580 
Utsedda representanter 
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§ 54     Dnr GKS/2022:56 

 
Läsårstider 2022/2023  
 
Beslut 
Läsåret 2022/2023 fastställs enligt följande. 

15 augusti 2022 – 22 december 2022 
10 januari 2023 – 9 juni 2023 

Sammanfattning 
Enligt skolförordningen (2011:185) kapitel 3 (”Lärotider”) ska läsåret ha 
minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver detta får det inom läsåret 
läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti 
och sluta senast i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
ska beslutas av huvudmannen. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2022 återremitterades 
ärendet då kommunstyrelsen önskar veta hur studieskulden som uppkommit 
under coronapandemin ska hanteras. Barn- och utbildningschef Thomas 
Nilsson har i skrivelse redogjort för planerade insatser. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 55     Dnr GKS/2022:247 

 
Ansökan till Kammarkollegiet om statligt bidrag till 
kommuner och regioner för ekonomi i balans  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagen i ansökan och beslutar att 
ansökan ska göras. 

Sammanfattning 
Regeringen har avsatt totalt 750 miljoner kronor som ska fördelas under 
2022 – 2024. Pengarna ska som bidrag betalas ut till en kommun eller region 
med svag ekonomi som behöver vidta effektiviseringsåtgärder. Svag 
ekonomi betyder i det här sammanhanget att den sökande kommunen eller 
regionen vid utgången av 2020 ska ha en negativ egen soliditet, det vill säga 
att skulderna var större än tillgångarna. En annat skäl för att omfattas är att 
kommunen eller regionen har en hög skattesats. Anledningen till stödet är att 
de kommuner och regioner som har en särskilt svag ekonomi behöver vidta 
åtgärder för att stärka ekonomin. Grums kommun är en kommun som 
omfattas i gruppen kommuner med svag ekonomi. 

Bidraget ska främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 
Bidraget kan ges för omstrukturerings- och effektivitetsåtgärder som syftar 
till att anpassa kommunens eller regionens verksamhet till nya ekonomiska 
förutsättningar. Bidraget får endast användas till åtgärder som påbörjas under 
samma kalenderår som beslutet fattas och i enlighet med beslutet. 

Totalt kan 25 kommuner och 13 regioner söka bidraget. Sökande med störst 
behov och hög skattesats ska prioriteras. En nyinrättad delegation, 
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska pröva de ansökningar som 
lämnas in. Delegationen kommer att vara ett särskilt beslutsorgan inom 
Kammarkollegiet. På sammanträdet informerar processledare Sara Emsevik 
om föreslagna åtgärder för Grums kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Rapporten ”Åtgärder för ekonomi i balans” 
Sammanställning Kammarkollegiets statsbidrag för en ekonomi i balans 

Beslutet skickas till 
Kammarkollegiet 
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§ 56     Dnr GKS/2022:170 

 
Internkontrollplaner 2022  
 
Beslut 
Förslag till internkontrollplaner för år 2022 antas. 

Sammanfattning 
Internkontrollplaner för utveckling och förvaltning och sektorerna 
socialtjänst, barn- och utbildning samt samhällsbyggnad har tagits fram för år 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Internkontrollplan Utveckling och förvaltning 
Internkontrollplan Socialtjänst 
Internkontrollplan Barn- och utbildning 
Internkontrollplan Samhällsbyggnad 

Beslutet skickas till 
Sektorschefer 
Kommunchef Annika Lomarker 
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§ 57     Dnr GKS/2022:198 

 
Omdisponering investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad  
 
Förslag till beslut 
400 000 kronor av sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för år 2022 
omdisponeras från ombyggnation av taket på Edsholms äldreboende till 
område kost och lokalvård för inköp av fordon för mattransporter. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg meddelar att område kost och lokalvård 
anlitar, i dagsläget, en extern part för leverans av mat till kommunens 
förskolor, skolor och äldreboenden. 

De senaste åren har kostnaden för dessa mattransporter ökat markant. 
Tillsammans, med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), har område 
kost och lokalvård därför arbetat fram ett koncept för att internt inom 
kommunens verksamhet kunna hantera mattransporter. 

Genom att hantera mattransporterna internt med arbetsmarknadsenheten, kan 
kommunen, dels sänka sina transportkostnader, dels ge en kontinuerlig 
arbetsträning för minst sex personer inom ramen för AME:s verksamhet. 
Planen är att konceptet tas i bruk från och med andra halvan av juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Planeringsutskottet 2022-03-09 
Kommunstyrelsen 2022-03-23 

Beslutet skickas till 
Områdeschef fastighet Magnus Bryske Morin 
Controller Anna Bratt  
Områdeschef arbetsmarknadsenheten Stefan Eriksson  
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
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§ 58     Dnr GKS/2022:191 

 
Revidering investeringsbudget 2022  
 
Förslag till beslut 
Investeringsbudget för sektor samhällsbyggnad 2022 beslutas enligt det 
reviderade förslaget som innebär ett tilläggsanslag på 9 815 000 kronor. 
Total investeringsram 2022 för sektor samhällsbyggnad blir därmed  
30 465 000 kronor. För Grums kommun ger det en total investeringsram på 
31 465 000 kronor för 2022. 

Sammanfattning 
Enligt redovisningslagen ska investeringsredovisningen utformas så utfallen 
kan stämmas av mot kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar i skrivelse att 
investeringar som tidigare är beslutade men ej avslutade under år 2021 
behöver ett formellt beslut på att de läggs till i 2022 års investeringsbudget. 
Därav, föreslår ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson en reviderad 
investeringsbudget för 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-24 
Bilaga 1: Tilläggsanslag investeringsprojekt till 2022 
Planeringsutskottet 2022-03-09 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Controller Anna Bratt 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 59     Dnr GKS/2022:171 

 
Årsredovisning 2021 - Grums kommun  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums kommun år 2021 godkänns.  

Sammanfattning 
Årsredovisning för Grums kommun år 2021 har tagits fram. 

Av redovisningen framgår det att Grums kommun gjorde ett positivt resultat 
på 17,4 miljoner kronor. Kommunkoncernen gjorde ett positivt resultat på 
23,1 miljoner kronor. För kommunen innebär det att 2021 års resultat 
uppfyller balanskravet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Årsredovisning 2021 
Planeringsutskottet 2022-03-09 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 60     Dnr GKS/2022:212 

 
Årsredovisning 2021 för stiftelser förvaltade av Grums 
kommun  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning 2021 för Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse godkänns. 

Årsredovisning 2021 för stiftelsen Josef och Rakel Erikssons minnesfond 
godkänns. 

Årsredovisning 2021 för stiftelsen Grums kommuns socialfond godkänns. 

Årsredovisning 2021 för stiftelsen Grums kommuns skolfond godkänns. 

Disponibelt belopp som framgår i årsredovisning för Signe och Carl Gustaf 
Widéns stiftelse utdelas som stipendier under år 2022 utifrån stiftelsens 
ändamål. 

Utdelning ur Stiftelsen Josef och Rakel Erikssons minnesfond, Stiftelsen 
Grums kommuns skolfond och Stiftelsen Grums kommuns socialfond sker 
utifrån stipendiekommitténs beslutade belopp för 2022 av totala kapitalet för 
respektive stiftelse och utifrån dess ändamål. 

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter undertecknar årsredovisning 2021 
för Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse. 

Sammanfattning 
Grums kommun är förvaltare av fyra olika stiftelser. Stiftelserna har sitt säte 
i Grums. 

I stiftelsernas stadgar och urkund framgår vilket ändamål de har och vilka 
som har rätt ta del av dess medel. 

Disponibelt belopp ska utdelas årligen till det ändamål som framgår i 
stiftelserna.  

Under 2020 beviljade Länsstyrelsen i Dalarna att de tre stiftelserna; Stiftelsen 
Josef och Rakel Erikssons minnesfond, Stiftelsen Grums kommuns skolfond 
och Stiftelsen Grums kommuns socialfond får förbruka hela kapitalet vilket 
då innebär att när kapitalet är slut så upphör stiftelsen att gälla. Med 
anledning av detta har samförvaltningen avslutats under 2021 och respektive 
stiftelses andel i aktieportföljen har sålts av och satts in på varsitt 
transaktionskonto i stället. Även övriga bankmedel har delats upp enligt 
samma andel och satts in på dessa transaktionskonton. 

För 2022 är de disponibla beloppen enligt nedan: 

 Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse 290 000 kronor 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 Stiftelsen Josef och Rakel Erikssons minnesfond 101 000 kronor 

 Stiftelsen Grums kommuns skolfond 32 000 kronor 

 Stiftelsen Grums kommuns socialfond 62 000 kronor 

De stiftelser som har ett kapital över 1,5 mkr eller som bildade av stat, 
kommun eller region är bokföringsskyldiga och deras årsredovisningar ska 
undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och sen 
sändas vidare till Länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet för 
stiftelser. Länsstyrelsen ska ha årsredovisningen tillhanda senast 30 juni 
årligen. 

Av de fyra stiftelser som Grums kommun förvaltar är det endast Signe och 
Carl Gustaf Widéns stiftelse som är bokföringsskyldig. 

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska göra en sammanställning för 
varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder 
vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster/intäkter och 
utgifter/kostnader under räkenskapsåret. Länsstyrelsen kan begära att få en 
kopia av sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Årsredovisning 2021 för Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse 
Årsredovisning 2021 för stiftelsen Josef och Rakel Erikssons minnesfond 
Årsredovisning 2021 för stiftelsen Grums kommuns socialfond 
Årsredovisning 2021 för stiftelsen Grums kommuns skolfond 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson för exp. till Länsstyrelsen i 
Dalarna 
Stipendiekommittén genom utredningssekreterare Maria Kumm 
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§ 61     Dnr GKS/2022:172 

 
Årsredovisning 2021 - Grums Hyresbostäder AB  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB år 2021 godkänns.  

Sammanfattning 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB år 2021 har tagits fram. 

Av redovisningen framgår det att Grums Hyresbostäder AB gjorde ett 
positivt resultat på 5,2 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Grums Hyresbostäder AB 2021 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Grums Hyresbostäder AB 
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§ 62     Dnr GKS/2022:173 

 
Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning för Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder år 2021 
godkänns.  

Sammanfattning 
Årsredovisning för Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder år 2021 har 
tagits fram. 

Av redovisningen framgår det att Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 
gjorde ett positivt resultat på 464 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 2021 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 
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§ 63     Dnr GKS/2022:37 

 
Kommunrevisorernas granskningsrapport - Samverkan 
kring barn som far illa  
 
Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Det upprättade svaret godkänns. 

Planerade åtgärder återrapporteras till kommunstyrelsen efter genomförande, 
dock senast den 31 december 2022. 

Sammanfattning 
För Grums kommuns revisorer har PWC fått uppdrag att granska samverkan 
när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet är att granska 
om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig samverkan när det gäller 
barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig samverkan kring 
bar som far illa eller riskerar att fara illa. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapporten 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Socialchef Lotta Österlund Jansson  
Kommunfullmäktige för kännedom 
Registrator för bevakning 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 64     Dnr GKS/2021:971 

 
Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig bakom remissvaret från Karlstads kommun. 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i ett kommunalt önskemål fick den dåvarande 
landstingsdirektören 2018 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta 
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden 
beslutade med stöd av utredningens rekommendationer att välfärdsteknik 
skulle ingå i den egna verksamheten framöver, men att en fördjupad 
utredning först krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag. 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott beslutade den 29 november 2021att 
skicka ut två alternativa förslag från projektgruppen på delremiss till 
kommunerna.   

Karlstads kommun har utarbetat ett remissvar som socialchef Lotta Österlund 
Jansson föreslår att Grums kommun ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 
Delremiss 2021-11-29 
Karlstad kommuns remissvar 2022-03-02 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Distriktsarbetsterapeut Annika Gyllström 
Region Värmland erik.lisshammar@regionvarmland.se  

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


