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§ 7     Dnr GKS/2022:120 

 
Rapportering av ej verkställda beslut period 1, 2022  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson får i uppdrag att inventera behov och 
kostnad för en ytterligare eventuell korttidsvistelseverksamhet. 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. 

Gällande rapporteringsperiod 4 rapporteras in enligt följande:  

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

2. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210118. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. Familjen vill helst ha 
helgfamilj och ska kolla inom nätverket. 

3. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt LSS 210331. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist 

4. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 210310. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

5. Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS 210430. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

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

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

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

9. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL 210901. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  

10. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL 210906. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist.  
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11. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210126. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Kunden har tackat nej till erbjuden 
plats. Ärendet avslutat. 

12. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210301. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

13. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210318. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

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

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

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

17. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

18. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210603. Beslutet nu 
verkställt, dock efter mer än tre månader. 

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

20. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210614. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. Tackat nej till erbjuden plats. 

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

22. Beslut om bistånd i form av SÄBO enligt SoL 210616. Avliden. 
Beslutet avslutas utan verkställan. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-14 
Kommunstyrelsen 2022-03-23 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 8     Dnr GKS/2022:184 

 
Nordea Master kundavtal  
 
Beslut 
Grums kommun ingår Nordea Master kundavtal för derivattransaktioner samt 
ingår derivattransaktioner tillhörande avtalet. 

Sammanfattning 
Kommunen har en beslutad finanspolicy som är till för att begränsa 
finansiella risker genom att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de 
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, 
skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att 
ansvarsfördelning och administrativa regler klargörs. 

Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. 
Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för 
denna finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid 
behov revideras för att upprätthålla en löpande anpassning till 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd 
riskprofil upprätthålls. 
 

Som en del i skuldförvaltningen används derivat som ett alternativ till fasta 
räntor. Derivat är ett samlingsnamn för flera olika sorters värdepapper där 
kommunen idag använder det som kallas swappar. Swappar innebär i korthet 
att man på ett rörligt lån ändå kan få en fast ränta. Idag finns avtal att ha 
möjlighet ingå derivattransaktioner med Swedbank men för att kunna 
konkurrensutsätta dem behöver kommunen upprätta avtal även med Nordea 
för att kunna ingå derivattransaktioner även med dem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 
Kommunstyrelsen 2022-03-23 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 9     Dnr GKS/2022:198 

 
Omdisponering investeringsmedel inom sektor 
samhällsbyggnad  
 
Beslut 
400 000 kronor av sektor samhällsbyggnads investeringsmedel för 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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§ 10     Dnr GKS/2022:191 

 
Revidering investeringsbudget 2022  
 
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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§ 11     Dnr GKS/2022:171 

 
Årsredovisning 2021 - Grums kommun  
 
Beslut 
Årsredovisning för Grums kommun år 2021 godkänns.  

Yrkande 
Malin Hagström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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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§ 12     Dnr GKS/2022:301 

 
Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och de gemensamma 
nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, 
krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden samt kommunens 
förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning. 

Eftersom ordförande Ulrika Nilsson (S) och övriga i presidiet är jäviga utses 
Tore Ingman (S) till tillfällig ordförande.  

Jäv 
De ledamöter och tjänstgörande ersättare som någon gång under 2021 
tjänstgjort i en nämnd, deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för den 
nämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning. 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet. Vidare 
tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och 
servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, 
överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder 
beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges presidium har i sin beredning av frågan om 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt 
revisorernas underlag och bedömningar. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2022-03-30 
Presidiets yttrande 2022-03-31 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Drifts- och servicenämnden 
Hjälpmedelsnämnden 
Krisledningsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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§ 13     Dnr GKS/2022:212 

 
Årsredovisning 2021 för stiftelser förvaltade av Grums 
kommun  
 
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 
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 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 
 

 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 

 

   
Kommunfullmäktige  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 14     Dnr GKS/2022:172 

 
Årsredovisning 2021 - Grums Hyresbostäder AB  
 
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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§ 15     Dnr GKS/2022:173 

 
Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
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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§ 16     Dnr GKS/2022:37 

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

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. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson och barn- och utbildningschef Thomas 
Nilsson har utarbetat ett svar på rapporten. Kommunstyrelsen har godkänt 
svaret och begärt att de planerade åtgärderna återrapporteras till 
kommunstyrelsen efter genomförande, dock senast den 31 december 2022.  

Revisionen har överlämnat rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapporten 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 

Beslutet skickas till 
Revisionen tillsammans med KS § 63 och tjänsteskrivelse 2022-02-28 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


