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Kommunfullmäktige 

 

 
  
 

 

Plats och tid Digitalt via Zoom för de förtroendevalda, ordförande leder 
 mötet från lokal Sågen kl. 18:30- 18:45 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Marianne Lidbäck och Judith Kisch  

Tid och plats för justering Kommunhuset 2021-05-24 

 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ....................................................................................  
 Christina Olsson 

Ordförande  ....................................................................................  
 Ulrika Nilsson 

Justerare  ....................................................................................  
 Marianne Lidbäck                             Judith Kisch 
 
Justerade paragrafer §28 - §34 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-05-25 till och 
med 2021-06-16
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Närvarolista 

 

Beslutande  Ulrika Jacobs (M) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Per Fransson (M) 
Ann-Sofie Jansson (M) 
Eva Sidenvall (C) Bo Johansson (C) tjg 
Birgit Sturesson (C) 
Maria Svedinger Andersson (C) 
Leif Haraldsson (S) Margareta Bergman (S) tjg 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Anders Leander 
(S) tjg 
Frank Lassen (S) Therese Bood (S) tjg 
Agneta Andersson (S) 
Rafi Mirza (S) 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan Martinez (S) Jörgen Hagström (S) tjg 
Sara Emsevik (S) 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) 
Jesper Johansson (MP) 
Anne-Louise Kron (SD) Robin Lennartsson 
(SD) tjg 
Ulf Björk (-) 
Solveg Svendsten (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
 

Övriga närvarande Utredare Lina Bryske Morin 
Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
 
Revisor Inge Carlsson 
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Ärendelista 

§ 28      Dnr GKS/2021:288 4 
Ägardirektiv för verksamheten i Grums Hyresbostäder AB 4 
§ 29      Dnr GKS/2021:343 5 
Uppgradera distansarbetsplats 5 
§ 30      Dnr GKS/2021:354 6 
Utökning av en socialsekreterare året ut vid Individ och familjeomsorgen 6 
§ 31      Dnr GKS/2021:338 7 
Utökning av en Bistånd/LSS handläggare vid Individ och familjeomsorgen 7 
§ 32      Dnr GKS/2020:497 8 
Motion om kommunens hantering av vikarieförsörjning 8 
§ 33      Dnr GKS/2021:348 9 
Gemensamt digitalt bemanningssystem, Medvind 9 
§ 34      Dnr GKS/2021:472 10 
Interpellation om anställningsformer och kompetens inom äldreomsorgen i Grums 
kommun. 10 
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§ 28     Dnr GKS/2021:288 

 
Ägardirektiv för verksamheten i Grums Hyresbostäder 
AB  
 
Beslut 
Förslaget till ägardirektiv för verksamheten i Grums Hyresbostäder AB 
fastställs. 

Sammanfattning 
Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige fastställa nya 
ägardirektiv för verksamheten i Grums Hyresbostäder AB.  
Kommunchef Annika Lomarker meddelar att förslag till nya ägardirektiv har 
arbetats fram. Förslaget omfattar ägaridé, verksamhetens inriktning, 
ekonomiska utgångspunkter, sociala utgångspunkter, ekologiska 
utgångspunkter samt former för samordning och dialog med kommunen. 

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för verksamheten i Grums Hyresbostäder AB 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 
 

Beslutet skickas till 
Grums Hyresbostäder AB 
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§ 29     Dnr GKS/2021:343 

 
Uppgradera distansarbetsplats  
 
Beslut 
IT-funktionens driftbudget ökas med ett engångsanslag om 120 000 kronor 
under 2021 för att uppgradera och modernisera It-distansarbetsplats.  

Pengarna tas från 2021 års resultat. 

Sammanfattning 
Pandemin tillsammans med den snabba digitala utvecklingen har gjort att det 
blivit ett ökat tryck på att kunna ha en mer flexibel arbetsplats. Att kunna 
arbeta hemma eller från andra platser än sin vanliga arbetsplats under kortare 
tider har allt mer blivit ett krav.  

Grums kommun har ett system (Portwise) för säker hantering av inloggning 
för distansarbete och andra system som ligger externt. Detta system har inte 
uppdaterats sedan 2018 och support upphörde vid sammatidpunkt. Systemet 
klarar inte längre säkerhetskraven från Grums Kommun och andra 
leverantörer vilket gör att inloggningen till vissa system inte kommer att 
fungera. 

För att kunna bibehålla och utveckla nuvarande IT-tjänster som exempelvis 
Distansarbetsplats behöver systemet uppgraderas. 

IT-chef Andreas Nilsson meddelar att ytterligare 120 000 kronor krävs för att 
kunna fullfölja investeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-08 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 
 

Beslutet skickas till 
IT-chef Andreas Nilsson 
Controller Anna Bratt 
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§ 30     Dnr GKS/2021:354 

 
Utökning av en socialsekreterare året ut vid Individ och 
familjeomsorgen  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgen beviljas ett tilläggsanslag om 300 000 kronor 
för år 2021 för att finansiera en tjänst som socialsekreterare året ut. 

Pengarna tas från 2021 års resultat. 

Sammanfattning 
Områdeschef Pernilla Pettersson meddelar att inom barnavården har 
anmälningar och ärendemängden ökat under de senaste åren. 
Ärendetyngdsmätning som skett under två års tid visar att socialsekreterare 
har en konstant hög belastning och inte har tid för återhämtning, trots 
förstärkning i gruppen. Fler i personalen har kontakt med 
företagshälsovården på grund av detta.  

IVO har senast den 18 mars 2020 kritiserat individ och familjeomsorgen och 
handläggning inom barnavården med föreläggande om vite. Under förra året 
har ett stort förbättringsarbete skett och de punkter som IVO kritiserat har 
verksamheten nu åtgärdat. Detta arbete pågår ännu.  

I nuläget är flera timvikarier (konsulter) anställda för att kunna bedriva en 
fortsatt rättssäker handläggning.  

För att säkerställa en rättssäker handläggning och motverka sjukskrivningar 
inom personalen behöver personalstyrkan stärkas. Områdeschef Pernilla 
Pettersson bedömer att det bästa vore att anställa en socialsekreterare på 
heltid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-12 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 
 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson  
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Controller Erika Söderlund 
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§ 31     Dnr GKS/2021:338 

 
Utökning av en Bistånd/LSS handläggare vid Individ 
och familjeomsorgen  
 
Beslut 
Omsorg om individ och familj beviljas ett tilläggsanslag om 615 000 kronor 
för år 2021 för en bistånd-/ LSS-handläggare. 

Beslutet finansieras genom 2021 års statsbidrag för en god vård och omsorg 
av äldre personer. 

Finansiering för år 2022 överlämnas som ett separat ärende till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Områdeschef Pernilla Pettersson meddelar att bistånd/LSS på 
myndighetssidan har legat efter i handläggningen sedan 2018.  
Verksamheten har upprättat en rapport enligt 14 kap 2 § SoL och LSS 24 a § 
om missförhållanden i verksamheten och SAS (socialt ansvarig samordnare) 
har utifrån denna öppnat en Lex Sarah-utredning. Områdeschef har i februari 
tillsammans med medarbetare och fackliga representanter gjort en 
riskbedömning där det konstaterats att det förekommer risker i arbetsmiljön 
inom LSS. En konsult har tagits in för att avlasta under en tid.  
Områdeschef Pernilla Pettersson bedömer att extra personal är nödvändig 
fortsatt under året för att kunna säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
För att i framtiden undvika konsultkostnader och ha en verksamhet med 
kvalité krävs att nuvarande bemanning utökas med en tjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 
 

Beslutet skickas till 
Socialchef Lotta Österlund-Jansson  
Områdeschef Pernilla Pettersson 
Controller Erika Söderlund 
Budgetberedningen 
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§ 32     Dnr GKS/2020:497 

 
Motion om kommunens hantering av vikarieförsörjning  
 
Beslut 
Med anledning av HR-chef Sven Anderssons svar anses motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Kumm (V) har lämnat in en motion 
om kommunens hantering av vikarieförsörjning. Motionären föreslår att 
kommunen ser över möjligheten att anställa alla vikarier på sådana villkor så 
att de kan få sjukersättning. 

HR-chef Sven Andersson har besvarat motionen och meddelar att om man är 
månadsavlönad vikarie och blir sjuk hanteras man enligt samma regler som 
den som är tillsvidareanställd, det vill säga ”fast” anställd. Även timavlönade 
vikarier får redan idag sjuklön från Grums kommun, under förutsättning att 
ett arbetspass är bokat vid det aktuella tillfället.  

Om man som timavlönad i Grums kommun skulle bli sjuk vid ett tillfälle när 
man inte har ett arbetspass inbokat finns också möjlighet till ersättning, dock 
inte från arbetsgivaren men från Försäkringskassan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-06-11 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 

Beslutet skickas till 
HR-chef Sven Andersson 
Motionär 
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§ 33     Dnr GKS/2021:348 

 
Gemensamt digitalt bemanningssystem, Medvind  
 
Beslut 
HR-funktionen beviljas ett tilläggsanslag för år 2021 om 311 000 kronor för 
inköp av bemanningssystemet Medvind. 

Vidare beviljas anslag om 18 395 kr/mån från driftsstart till och med 
december 2021.  

Beslutet finansieras genom 2021 års statsbidrag för god vård och omsorg av 
äldre personer. 

Finansiering för 2022 och framåt överlämnas som ett separat ärende till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
För att hantera kommunens personalförsörjning används idag ett flertal olika 
system. HR-funktionen har nu utrett möjligheten att införskaffa ett system 
som kan hantera samtliga delprocesser. Två digitala bemanningssystem har 
utretts, varav Medvind är det som förordas.  

HR-chef Sven Andersson meddelar att systemet kan användas rapportering 
av frånvaro, övertid och passbyten samt bemanning, schemaläggning och 
vikariehantering. Systemet ger även ett stöd i det fortsatta arbetet med 
Heltidsresan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Planeringsutskottet 2021-04-20  
Kommunstyrelsen 2021-05-03 

Beslutet skickas till 

HR-chef Sven Andersson 
Controller Anna Bratt 
Budgetberedningen 
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§ 34     Dnr GKS/2021:472 

 
Interpellation om anställningsformer och kompetens 
inom äldreomsorgen i Grums kommun.  
 
Beslut 
Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande, Malin 
Hagström (S), för besvarande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
juni 2021. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Kumm (V) har lämnat in en 
interpellation om anställningsformer och kompetens inom äldreomsorgen i 
Grums kommun. 

Kumm (V) önskar svar på frågor rörande äldreomsorgen; hur kommunen 
kommer att arbeta för att minska andelen timanställda, ökningen av 
sjuksköterskebemanningen och övriga åtgärder för att öka den medicinska 
kompetensen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-05-19 

Beslutet skickas till 
Malin Hagström (S) 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


