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§ 54     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: Coronaläget har förvärrats i södra 
Värmland varför Region Värmland kommer att ställa upp ett fordon vid 
idrottsplatsen i Grums för coronaprovtagning. Fordonet kommer att finnas 
där under helgen. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(40) 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 55     Dnr GKS/2021:67 

 
Information från Värmlandsrådet samt au 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Malin Hagström (S) och Judith Kisch (M) sammanfattar information från 
Värmlandsrådet den 12 mars 2021. Bland annat informerades om coronaläget 
och vaccineringen, strandskydd, vattendirektivet, remissvar rörande 
värmlandsstrategin. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 56     Dnr GKS/2021:181 

 
Information till ks  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:181 

Beslutet skickas till 
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§ 57     Dnr GKS/2021:180 

 
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/2021:180 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(40) 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 58     Dnr GKS/2021:140 

 
Region Värmlands remiss - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och 
Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040  
 
Beslut 
Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj. 

Partierna erbjuds att lämna synpunkter på Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och Målbild för 
kollektivtrafik Värmland 2040. Synpunkterna skickas till administrativa 
funktionen den 22 april för att ingå i beslutsunderlaget. 

Sammanfattning 
Region Värmland, regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, har tagit 
fram ett förslag på regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2022–
2026 samt ett målbildsdokument för kollektivtrafik i Värmland med sikte på 
2040. Dessa program bildar gemensamt en helhetsbild av hur Region 
Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen, 
och hur kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå en långsiktigt hållbar 
regional utveckling. 

Grums kommun är remissinstans. Förutom allmänna synpunkter på 
dokumentet önskas även tankar kring specifika frågeställningar. Remissvaren 
ska ha inkommit till Region Värmland senast den 30 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för 
kollektivtrafik i Värmland 2040 
Följebrev 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Partierna 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 59     Dnr GKS/2021:125 

 
Regions Värmlands samrådsunderlag gällande 
revidering av länstransportplan för Värmland 2022-2033  
 
Beslut 
Inkommet svar antas och översänds till Region Värmland.  

Under ”Prioriterade stråk” flyttas ”flygförbindelse” upp till tredje platsen i 
stället för sjunde plats. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulrika Jacobs (M): Under ”Prioriterade stråk” flyttas ”flygförbindelse” upp 
till tredje platsen i stället för sjunde plats. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det bifallet. 

Sammanfattning 
Region Värmland har översänt samrådsunderlag gällande revidering av 
länstransportsplan för Värmland 2022-2033. I underlaget finns flera 
frågeställningar som ska besvaras. 

Region Värmland är regional planupprättare, vilket innebär att de tar fram en 
regional transportplan (ofta kallad länsplan eller länstransportplan) för 
Värmlands län. Revidering av nationell och regionala transportplaner sker 
normalt med 4- årsintervall och senaste planen fastställdes 2018. Den 27 juni 
2020 beslutade regeringen om att inleda revideringsprocessen genom att 
uppdra till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den kommande 
planrevideringen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse Region Värmland 
Följebrev 2021-02-05 
Samrådsunderlag- revidering av länstransportplan för Värmland 2022-
2033/37 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson för sammanställning 
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§ 60     Dnr GKS/2021:241 

 
Föreläggande förenat med vite på att redovisa den 
operativa temperaturen samt OVK-protokollet  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”personuppgifter” 

Fastighetsägarna till berörd fastighet föreläggs förenat med vite att vidta 
följande åtgärder: 

1. Den operativa temperaturen redovisas i samtliga rum i lägenheterna 
Lgh 1001, Lgh 1002, Lgh 1101 och Lgh 1102 på berörd fastighet.  
Föreläggandet enligt punkt 1 är förenat med ett vite på 2 500 kronor 
per lägenhet. Motsvarade 10 000 kronor för samtliga lägenheter. 

2. Det senaste OVK-protokollet skickas in till miljö- och hälsoskydd  
för berörd fastighet. Föreläggandet enligt punkt 2 är förenat med ett 
vite på 5 000 kronor. 

Uppgifterna i punkt 1 och 2 ska vara tillhanda skriftligt till miljö- och 
hälsoskydd senast 4 veckor efter att fastighetsägarna delgivits beslutet. Om 
inte ovan nämnda punkter följs kommer ett utdömande av vitena.  

Mätningen av den operativa temperaturen ska ske enligt beskrivning i bilaga 
1 i Socialstyrelsens handbok Temperatur inomhus. Till resultatet ska även 
redovisas vilket mätinstrument som har använts samt när instrumentet 
kalibrerades senast.  

Detta beslut upphäver delegeringsbeslut 2020–469. 

Handläggningsavgiften motsvarar 2 timmar nedlagd handläggningstid. 
Timtaxan är 1 255 kr/timme. Summan blir därför 2 510 kronor.  

Beslutsmotivering, laghänvisning och hur man överklagar framgår av    
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 

I september 2020 fick miljö- och hälsoskydd in ett klagomål gällande 
inomhustemperaturen samt ventilationen. Miljö- och hälsoskydds 
indikerande mätning visade på temperaturer mellan 23,5–29,9 grader 
Celsius, varpå miljö- och hälsoskydd anser att så höga inomhustemperaturer 
är en olägenhet för boendes hälsa. Miljö- och hälsoskydd har i två skrivelser 
samt ett föreläggande begärt att en mer utförlig undersökning ska göras samt 
att inkomma med det senaste OVK-protokollet. Inga uppgifter om någon 
mätning eller OVK-protokollet har inkommit till miljö- och hälsoskydd. 
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Miljö- och hälsoskydd gör bedömningen att det är skäligt att gå vidare med 
ett föreläggande förenat med ett vite. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust föreslår att fastighetsägarna 
ska föreläggas förenat med vite att vidta åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Bilaga 1 från Socialstyrelsens Temperatur inomhus 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Beslut expedieras av miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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§ 61     Dnr GKS/2021:109 

 
Statlig medfinansiering kollektivtrafik 2022, TRV 
2021/5466  
 
Beslut 
Grums kommun föreslår att hållplatserna Orrby och Solbergsgatan byggs om 
och anpassas. 

Ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt ansökan om statlig medfinansiering för 2022 
gällande bland annat åtgärder för kollektivtrafik. 

Administrativ chef Christina Olsson har varit i kontakt med Region 
Värmland kollektivtrafik i ärendet. Regionen föreslår att hållplatserna Orrby, 
som har 11 000 påstigande varje år samt Solbergsgatan som har 10 000 
påstigande årligen byggs om och anpassas. Kommunen är inte markägare vid 
hållplats Orrby. Om byggnation ska ske där måste i så fall markägarfrågan 
lösas först. 

Kostnaderna för ombyggnationer av busshållplatser uppgår till cirka en 
miljon kronor per hållplats. 

Det finns inga pengar för ombyggnationerna reserverade för ändamålet. Om 
projekten beviljas av Trafikverket har kommunen att stå för halva kostnaden. 
Ärendet bör därför hänskjutas till budgetberedningen. Diskussioner har förts 
med område gata i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Trafikverket 2021-02-01 
Tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Region Värmland kollektivtrafik 
Budgetberedningen 
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§ 62     Dnr GKS/2021:236 

 
Arrende del av Buda 1:64, Liljedals hamnområde  
 
Beslut 
Beslutet gäller: ”Personuppgifter” 

En yta om cirka 50-80 kvm på kommunens fastighet Buda 1:64 Liljedal 
upplåtes till sökande i form av arrende. Arrendeavtal tecknas mellan parter. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg framför i skrivelse att sökande vill arrendera 
mark av Grums kommun i hamnområdet i Liljedal. Marken är del av 
fastighet Buda 1:64 och ska användas till ett glasscafé. 

Ytan som berörs ligger inom detaljplanelagt område och användandet 
avviker inte från gällande planbestämmelser.  Marken upplåtes i befintligt 
skick. Bedömning är att en yta om cirka 50-80 kvm krävs för ändamålet. 
Ytans slutgiltiga storlek bestäms i samband med bygglovsprövning. 

Arrendator är skyldig att inhämta bygglov samt övriga tillstånd och 
myndighetsbeslut som behövs för arrendeställets användande för avsett ändamål. 
Arrendator står för alla inkopplingsavgifter såsom El och VA.  

Arrendeavgift är 15 kronor per kvm. Avtalet reglerar förlängningsvillkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Bilaga 1 - Kartbild del av fastighet Buda 1:64 Liljedal, Grums kommun 
Bilaga 2 - Beskrivning Glasscafé 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 

Näringslivschef Maria Röhr 
Områdeschef Maria Oja  
Stadsarkitekt Kjell Nyström  
Byggnadsinspektör Sofia Dahlgren 
Sökande 
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§ 63     Dnr GKS/2021:242 

 
 Avsiktsförklaring - uppföljning av åtgärdsvalstudie för 
E18/E45 Stråket genom Grums  
 
Beslut 
Avsiktsförklaring - E18/E45 Grums planskildhet, Trafikplats Gruvövägen 
alt. 2, parallellväg, Grums kommun godkänns.  

Kommunchef får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Jonas Gunnberg framför i skrivelse att en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) har genomförts av Trafikverket i syfte att ta fram olika lösningar för 
stråket genom Grums för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten, 
tillgängligheten och kapaciteten med fokus på vägstråket E18/E45, på kort, 
medellång respektive lång sikt.  

Avsiktsförklaring ”E18/E45 Grums planskildhet, Trafikplats Gruvövägen alt. 
2, parallellväg, Grums kommun” utgör överenskommelse över ansvar och 
kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd enligt ÅVS. Den utgör en 
specificering av tidigare upprättad avsiktsförklaring, beslutad i 
kommunstyrelsen 2019-05-21 § 144. Den nya avsiktsförklaringen kommer 
att utgöra underlag till kommande revidering av Nationell transportplan 
(NTP 2022-2033/2037). Beslut i det ärendet beräknas att fattas under hösten 
2021. 

Om åtgärd kommer med i NTP 2022-2033/2037 ska ett 
medfinansieringsavtal tecknas mellan parter senast 3 år innan åtgärdens start. 

Teknisk chef Jonas Gunnberg föreslår att avsiktsförklaringen godkänns samt 
att kommunchef får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-08  
Avsiktsförklaring – E18/E45 Grums planskildhet, Trafikplats Gruvövägen 
alt. 2, parallellväg, Grums kommun  
Bilaga 1 – E18 Trafikplats Gruvön inkl. parallellväg  
Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Trafikverket Lars Olsson  
Kommunchef Annika Lomarker 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
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§ 64     Dnr GKS1/2016:145 

 
Detaljplan för Borgviks hamnområde  
 
Beslut 
Tillväxtfunktionen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Borgviks 
hamnområde. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström framför i skrivelse att en detaljplan för Borgviks 
hamnområde har tagits fram under perioden 2016-2020. Detaljplanen antogs 
av kommunfullmäktige den 7 maj 2020 men överklagades av sakägare. 
Vänersborgs Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) fann ett formellt fel i 
planhandlingarna och upphävde kommunfullmäktiges beslut i dom den 3 
mars 2021 (P 2593-20). 

En lagakraftvunnen detaljplaneskulle ge goda förutsättningar för en 
utveckling av Borgvik. Stadsarkitekt Nyström föreslår därför att ett omtag 
från och med Granskningsskedet ska ske för ett nytt antagande. 
Tillväxtfunktionen ges detta uppdrag att utifrån befintliga handlingar hantera 
planprocessen. 

Beslutsunderlag 
Vänersborgs Tingsrätt (mark- och miljödomstolen) DOM 2021-03-03 P 
2593-20 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
PM Dp 74 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt Kjell Nyström 
Näringslivschef Maria Röhr 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
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§ 65     Dnr GKS/2021:263 

 
Båtbuss sommaren 2021  
 
Beslut 
Under veckorna 28-31 körs båtbussen onsdagar, fredagar och söndagar från 
Lillängshamnen till Grums-Borgvik. Sedan körs turer mellan Grums och 
Borgvik dessa dagar. 

Administrativa funktionen får i uppdrag att tidtabellägga övriga tio dagar i 
samråd med Region Värmland Kollektivtrafik. 

En efterfrågestyrd anslutningsbuss från Borgvik anordnas under 2021. 

Sammanfattning 
Karlstads, Grums, Hammarö och Kristinehamns kommuner har sedan 
sommaren 2016 haft samarbete om båtbusstrafik. Nuvarande avtal gäller till 
och med den 30 augusti 2023. Under årens lopp har tidtabeller och 
linjesträckningar ändrats för att anpassas efter önskemål från resenärer, 
kommunerna och rederiet allt i syfte att få en så attraktiv båtbussupplevelse 
som möjligt. Genom samarbetet görs norra Vänerskärgården - från Grums i 
väster till Kristinehamn i öster – tillgänglig för flera.  

2020 körde båtbussen från Lillängshamnen i Hammarö till Borgvik via 
Grums. Även turer mellan Grums och Borgvik kördes. Turen från 
Lillängshamnen till Grums-Borgvik upplevdes av resenärer som något lång, 
om än vacker genom Åsundakanalen.  

Administrativ chef Christina Olsson meddelar att det inför sommaren 2021 
förts diskussioner om att dela upp turen från Lillängshamen-Grums-Borgvik. 
Förslaget är att under veckorna 28-31 körs båtbussen tisdagar, torsdagar och 
lördagar från Lillängshamnen till Grums-Borgvik. Sedan körs turer mellan 
Grums och Borgvik dessa dagar.  

Onsdagar, fredagar och söndagar körs turen från Grums till Lillängshamnen. 
Sedan körs turer inom Hammarö kommun dessa dagar (Lillängshamnen-
Västra Söön-Mörudden). 

Förslaget innebär dels att kommunerna knyts samman genom 
Lillängshamnen-Grums dels att båda kommunerna får egna inomkommunala 
båtbussturer för att kunna svara upp på önskemål från gäster.  

Genom varannandagsarrangemanget får Grums kommun tio dagars 
båtbusstrafik utöver samarbetet med Hammarö kommun att planera efter eget 
gottfinnande. Det innebär att det är fyra turer till/från Gamla Slottsbron och 
Borgvik dagligen. 
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Ett förslag kan vara att bibehålla varannandagsarrangemanget i anslutning 
före och/eller efter veckorna 28 och 31. Enligt uppgift kommer det inte att bli 
något midsommarfirande i Borgvik i sommar, dock kan båtbussen köra 
Grums-Borgvik under midsommarhelgen om det är önskvärt. 

Sommaren 2020 ordnades en anslutningsbuss från Borgvik för de gäster som 
önskade göra en återresa med buss. Anslutningsbussen förbeställdes och 
kostade endast i de fall den nyttjades. Kostnaderna uppgick till 3 004 kronor 
för totalt sex bokningar. Det är önskvärt att en anslutningsbuss kan ordnas 
även 2021. 

För båtbussen är det budgeterat 430 000 kronor 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Region Värmland Kollektivtrafik 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Region Värmland Kollektivtrafik  
Hammarö kommun 
Administrativ chef Christina Olsson 
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§ 66     Dnr GKS/2021:196 

 
Värmlands läns vårdförbunds remiss  - Ett regionalt 
utrednings- och behandlingshem för unga med risk- 
och missbruksproblematik  
 
Beslut 
Förslag till remissvar om Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för 
unga med risk- och missbruksproblematik antas. 

Sammanfattning 
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 
länsgemensamt akut-utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och 
missbruk. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med Region 
Värmland gemensamt med Värmlands läns Vårdförbund driver HVB-hem 
för målgruppen.  

Förslaget skickas ut till samtliga Värmlands läns kommuner samt till Region 
Värmland. 

Socialchef Lotta Österlund Jansson redogör muntligen för Grums kommuns 
ståndpunkt i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Remiss 2021-02-25 
E-post 2021-02-25 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-15 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
Värmlands läns vårdförbund, par.johansson@forshaga.se 
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§ 67     Dnr GKS/2021:219 

 
Riktlinje för avvikelserapportering SoL omsorg  
 
Beslut 
Förslag till reviderade riktlinjer för hur avvikelser ska hanteras inom 
socialtjänsten antas. 

Sammanfattning 
Socialt ansvarig samordnare, SAS, Sandra de Jong, har tagit reviderade 
riktlinjer för hur avvikelser ska hanteras inom socialtjänsten. Syftet med 
riktlinjerna är att vård- och socialtjänstens utförare ska kunna hantera 
avvikelser på ett korrekt och likartat sätt.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för avvikelsehantering, risk- och händelseanalys 2021-03-03 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-15 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
SAS Sandra de Jong 
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§ 68     Dnr GKS/2020:995 

 
Uppföljande granskning av tillgänglighet  
 
Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Det upprättade svaret godkänns. 

Sammanfattning 
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av kommunens 
tillgänglighetsarbete. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen, utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen, vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete med tillgänglighet. 
Bedömningen är att tillräckliga åtgärder inte helt har vidtagits. 

Administrativ chef Christina Olsson har sammanställt svar på revisionens 
rapport. Funktionshindersfrågorna är kända inom kommunen och är 
integrerade i organisationen framför allt i samband med ny- och 
ombyggnationer. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 2020-12-29 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 69     Dnr GKS/2021:97 

 
Motion - Tillfällig sänkning av arvoden och partistöd  
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Anne-Louise Kron (SD) och Jan-Olov Karlsson (SD) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne-Louise Kron (SD): bifall till motionen. 

Eriwan Waysi (S), Tomas Nilsson (S), Ulrika Nilsson (S), Ulrika Jacobs (M), 
Birgit Sturesson (C), Anders Leander (S): motionen avslås.  

Efter framställda propositioner finner ordföranden att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Anne-Louise Kron (SD), Jan-Olof Karlsson (SD) och Solveg Svendsen (SD) 
har lämnat in en motion om partistöd och arvoden. Motionärerna föreslår att 
partistöd och arvoden sänks tillfälligt med 20 % till förmån för bland annat 
de sociala verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-28 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Christina Olsson 
Motionärer 
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§ 70     Dnr GKS/2021:123 

 
Riktlinjer God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)  
 
Förslag till beslut 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv antas. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För verksamheten ska mål och 
riktlinjer anges inom ekonomi och verksamhet. Enligt kommunallagen är det 
fullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
I kommunallagens regler för det så kallade balanskravet anges hur ett 
ekonomiskt underskott ska beräknas och regleras. Enligt detta finns en 
möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Om kommunen eller 
regionen har en sådan resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna omfatta 
hanteringen av den. Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson har utarbetat 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 71     Dnr GKS/2021:307 

 
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 2020-03-29 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(40) 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 72     Dnr GKS/2021:124 

 
Årsredovisning år 2020 för Grums kommun  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums kommun 2020 godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) görs med 5 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för Grums kommuns 
årsredovisning för år 2020. Grums kommun gjorde ett positivt resultat på 
20,9 miljoner kronor och hela kommunkoncernen på 26,5 miljoner kronor. 
För kommunen innebar det att årets resultat uppfyllde balanskravet.  

Den största avvikelsen gav de generella statsbidragen som staten beslutade 
om i början av året då de befarade kraftig nedgång av skatteintäkter till följd 
av covid-19. Nedgången dämpades dock av permitteringslöner till exempel 
så effekten blev istället överskott för många kommuner. 

Inom verksamheterna var den enskilt största avvikelsen 
institutionsplaceringar inom Omsorg om individ och familj. 

Med anledning av det stora positiva resultatet kommunen gjorde så avsätts 5 
miljoner kronor i resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna användas att 
utjämna framtida intäkter över en konjunkturcykel. Beslut fattas alltid i 
samband med årsredovisning om avsättning till eller disponering från 
resultatutjämningsreserv och i enlighet med riktlinjerna för detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Årsredovisning 2020 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 73     Dnr GKS/2021:154 

 
Tilläggsanslag investeringsbudget 2021  
 
Förslag till beslut 
Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnad 2021 beslutas enligt det 
reviderade förslaget som innebär ett tilläggsanslag på 7 031 000 kronor.  

Den totala investeringsramen 2021 för Samhällsbyggnad blir därmed 21 231 
000 kronor och för kommunen ger det en total investeringsram på 22 491 
000 kronor för 2021. 

Sammanfattning 
Investeringsredovisningen ska utformas så utfallen kan stämmas av mot 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 

Investeringar som tidigare beslutade men ej avslutade 2020 behöver därmed 
ett formellt beslut på att de läggs till i 2021 års investeringsbudget för att 
kunna färdigställas. Det är alltså inga nya pengar det handlar om utan medel 
som finns kvar för tidigare beslutade projekt som formellt flyttas in i 2021 
års investeringsbudget i stället. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tilläggsanslag investeringsprojekt till 2021 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg  
Controller Anna Bratt 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
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§ 74     Dnr GKS/2021:173 

 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och 
utbildning gällande grundsärskolan F-3  
 
Beslut 
Sektor barn och utbildning beviljas ett tilläggsanslag om 324 000 kr för att 
utöka med en lärartjänst inom grundsärskolan åk 1-3 från och med den 1 maj 
2021. 

Tilläggsanslaget för 2021 finansieras via en ökad budget för statsbidrag då 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar på 
ökade intäkter från staten. 
Finansiering för 2022 och framåt överlämnas som ett separat ärende till 
budgetberedningen.  

Sammanfattning 
Grundsärskolan på Södra skolan åk 1-3 är bemannad med två lärartjänster 
och 0,75 assistenttjänst. Det har under läsåret visat sig att behovet av platser i 
grundsärskolan är stort och att det ökar. Inför lå 21/22 kommer 7-10 elever 
var inskrivna i grundsärskolan åk 1-3. Behoven hos eleverna är mycket 
varierande och stort. En del av eleverna med multifunktionsproblematik kan 
komma att bedömas tillhöra elevgruppen som ska läsa ämnesområde. 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson meddelar att det krävs det en 
utökning av tjänster inom grundsärskolan åk 1-3 motsvarande en lärartjänst 
för att Grums kommun ska kunna ge eleverna den utbildning de har rätt till. 

Med anledning av det ökade behovet av platser i grundsärskolan åk 1-3 
föreslår Thomas Nilsson att sektor barn och utbildning beviljas ett 
tilläggsanslag för innevarande år om 324 000 kr och en utökning av 
budgetramen från och med år 2022 då behovet av tjänsten förväntas vara 
permanent. Beloppet är baserat på en månadslön om 33 000 kr/mån. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-19 
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Rektor Susanne Marklund 
Controller Per-Ove Johansson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Budgetberedningen  
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§ 75     Dnr GKS/2021:178 

 
Ansökan om tilläggsanslag 2021 för sektor barn och 
utbildning gällande gymnasieskolan  
 
Beslut 
Sektor barn och utbildning beviljas ett tilläggsanslag om 1 400 000 kronor 
för år 2021 för att täcka de ökade kostnaderna för interkommunal ersättning 
för gymnasieplatser. 

Tilläggsanslaget för 2021 finansieras via en ökad budget för statsbidrag då 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar på 
ökade intäkter från staten. 
Finansiering för 2022 och framåt överlämnas som separat ärende till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Karlstads kommun har höjt priserna för gymnasieplatser inför 2021. Även 
övriga kommuner och friskolor inom regionen har följt efter med i 
prisökningar.  
Karlstads kommun har höjt sina priser med omkring 5-6 %, vilket ger en 
kostnadsökning om 8-10 % för Grums kommun. Det beror på att många 
elever från Grums kommun läser praktiska och yrkesinriktade program. 
Dessa är dyra i förhållande till övriga program vilket ger kostnadsökningar 
som ligger högre än de genomsnittliga prishöjningarna.  
 
Sektor barn- och utbildning fick i budget för år 2020 en ramhöjning inom 
detta område, vilket bidragit till en stabil budget som gav ett överskott 2020. 
Med anledning av överskottet för år 2020 är behovet av tilläggsanslag för 
prisökningarna lägre än de faktiska prisökningarna.  
Med anledning av de ökade kostnaderna för interkommunal ersättning 
föreslår barn- och utbildningschef Thomas Nilsson att sektor barn och 
utbildning beviljas ett tilläggsanslag för innevarande år om 1 400 000 kronor 
och en utökning av budgetramen från och med år 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Ekonomiska beräkningar  
Planeringsutskottet 2021-03-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson  
Controller Per-Ove Johansson 
Budgetberedningen 
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§ 76     Dnr GKS/2021:106 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021, "skolmiljarden" 
Grums kommun  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor ersätts med samma belopp per högstadieelev i åk 8 och 9. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

Sektorchef Thomas Nilsson meddelar att för Grums del är bidragssumman 
787 123 kr att fördela dit behoven är som störst efter pandemin. När 
huvudmannen har bestämt fördelningen inom kommunen ska friskolor 
ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-15 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 77     Dnr GKS/2021:298 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Kronobergs skola AB  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Kronoberg skola AB ersätts med 1 883 kr per termin och elev i åk 8 
och 9 under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 78     Dnr GKS/2021:299 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Säffle kommun 
  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Säffle kommun ersätts med 1 776 kr per termin och elev i åk 8 och 9 
under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 
 
 
  
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(40) 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 79     Dnr GKS/2021:300 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Thoréngruppen AB  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. ThorénGruppen AB ersätts med 1 883 kr per termin och elev i åk 8 
och 9 under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
 
 
 
  
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(40) 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 80     Dnr GKS/2021:301 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Kils kommun 
  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Kils kommun ersätts med 1 776 kr per termin och elev i åk 8 och 9 
under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 81     Dnr GKS/2021:303 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Arvika kommun 
  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Arvika kommun ersätts med 1 776 kr per termin och elev i åk 8 och 9 
under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 82     Dnr GKS/2021:305 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Engelska skolan 
  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Engelska skolan ersätts med 1 883 kr per termin och elev i åk 8 och 9 
under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 83     Dnr GKS/2021:306 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - "skolmiljarden" 
Karlstads kommun  
 
Beslut 
De 787 123 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. 590 kr fördelas per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman 

2. Resterande pengar fördelas till åk 8 och 9 på högstadiet. Fristående 
skolor och kommuner ersätts med samma belopp per högstadieelev i 
åk 8 och 9. 

3. Karlstad kommun ersätts med 1 776 kr per termin och elev i åk 8 och 
9 under 2021. 
Ersättning faktureras i samband med fakturering av interkommunal 
ersättning. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. 

För Grums del är bidragssumman 787 123 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 84     Dnr GKS/2021:202 

 
Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insatser  
 
Förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan, skolhälsovården 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska Maria Johansson, har lämnat en 
patientsäkerhetsberättelse för skolan för år 2020. 

I patientsäkerhetsberättelsen definieras verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet, vilka rutiner som är satta för egenkontroll, åtgärder 
som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka rutiner som finns för att 
upptäcka och identifiera risker i verksamheten, rapporteringsskyldighet och 
hantering av klagomål/synpunkter med mer.  

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021-03-01 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-15 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ledningsansvarig sköterska Maria Johansson 
Rektor Susanne Marklund 
Rektor Lennart Nilsson 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
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§ 85     Dnr GKS/2021:281 

 
Årsredovisning år 2020 för Grums Hyresbostäder AB  
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB för år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har överlämnat årsredovisning för år 
2020 samt revisionsberättelse. GHAB är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
till 100 % ägs av Grums kommun. Vidare har bolaget till huvuduppgift att 
inom kommunen förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter 
samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed 
förenlig verksamhet. 

Bolagets styrelse och verkställande direktören föreslår att 2020 års resultat + 
4 193 tkr samt tidigare balanserad vinst om 10 113 tkr, tillsammans 14 306 
tkr balanseras i ny räkning. 

 

Beslutsunderlag 
GHAB 2020-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
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§ 86     Dnr GKS/2021:282 

 
Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
Förslag till beslut 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders årsredovisning för år 2020 
godkänns och enligt revisorernas rekommendationer har förvaltningen gjorts 
enligt stiftelsens föreskrifter, stiftelselagen och annan lagstiftning. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder har överlämnat 
årsredovisning för år 2020 samt revisionsberättelse. Styrelsen och 
verkställande funktionären för Stiftelsen föreslår att årets resultat på 1 453 
tkr balanseras i ny räkning. 

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders fastighetsbestånd utgörs av 
lägenheter och lokaler för äldre- och handikappomsorgen samt Backvägen 1 
som fungerar som förskola, fastigheten på Hotellgatan som bland annat 
använts som eskaleringsboende under Covidpandemin samt fastigheterna 
Ekgatan 4 och 6 som Stiftelsen blockhyr för att sedan vidareuthyra som 
trygghetsboende. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 2021-02-16 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 




