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Närvarolista

Beslutande Ulrika Jacobs (M)
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande
Nicole Jacobs (M)
Vakant (M)
Eva Sidenvall (C)
Birgit Sturesson (C)
Maria Svedinger Andersson (C) Bo Johansson 
(C) tjg
Leif Haraldsson (S)
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)
Frank Lassen (S)
Agneta Andersson (S)
Rafi Mirza (S)
Malin Hagström (S)
Camilla Nilsson (S)
Jan-Anders Andersson (S)
Juan Martinez (S)
Sara Emsevik (S), Anders Leander tjg
Lars Fridén (S)
Jenny Kumm (V) Ken Rosén tjg
Jesper Johansson (MP), Sanaá El Kharraz (MP) 
tjg
Anne-Louise Kron (SD)
Ulf Björk (-)
Solveg Svendsten (SD) Roy Vestli tjg
Jan-Olof Karlsson (SD)
Ann-Charlotte Kraft (SD)

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Socialchef Lotta Österlund Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne 
Nordenberg
Revisor Inge Carlsson
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§ 1 Dnr 

Tyst minut för Siri Johansson (M) 

Kommunfullmäktige har en tyst minut för Siri Johansson (M) som har avlidit 
under sommaren.
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§ 2 Dnr GKS/2020:664

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2021 

Beslut
Förslag till sammanträdestider för 2021 antas.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om sina sammanträdestider för 
kommande år. Annonsering sker i Grums-Vålbergs Nytt där information om 
sammanträdestiden finns. På kommunens anslagstavla finns 
föredragningslistor och protokoll. 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-03
Beslutet skickas till
Administrativa funktionen
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§ 3 Dnr GKS/2020:718

Avsägelse av politiskt uppdrag som nämndeman i 
Värmlands Tingsrätt 

Beslut
Ann-Britt Strids (C), avsägelse godkänns.
Sammanfattning
Ann-Britt Strid (C) avsäger sig uppdraget som nämndeman i Värmlands 
Tingsrätt. Kommunfullmäktige har att föreslå annan nämndeman.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-09-28
Beslutet skickas till
Värmlands Tingsrätt
Registrator
Ann-Britt Strid (C)
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§ 4 Dnr GKS/2020:571

Val av 2:e vice ordförande till presidiet efter Siri 
Johansson (M) 

Beslut
Judith Kisch (M) utses som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
efter Siri Johansson (M).
Beslutet skickas till
Judith Kisch (M)
Registrator
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§ 5 Dnr GKS/2020:573

Val av ersättare i hjälpmedelsnämnden efter Siri 
Johansson (M) 

Beslut
Judith Kisch (M)utses som ersättare i hjälpmedelsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i hjälpmedelsnämnden efter Siri 
Johansson (M).
Beslutet skickas till
Hjälpmedelsnämnden
Registrator
Judih Kisch (M)
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§ 7 Dnr GKS/2020:600

Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Nicole Jacobs (M) 

Beslut
Nicole Jacobs (M) avsägelse godkänns.
Sammanfattning
Nicole Jacobs (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-07-23
Beslutet skickas till
Nicole Jacobs (M)
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
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§ 8 Dnr GKS/2020:677

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, Sara Emsevik (S) 

Beslut
Helén Bäckvall (S) utses som ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunstyrelsen efter Sara 
Emsevik (S) som avsagt sig uppdraget.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-09-09
Beslutet skickas till
Helén Bäckvall (S)
Registrator
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§ 9 Dnr GKS/2020:641

Motion om narkotikahundar i kommunens skolor och 
HVB-hem inom kommunens gränser 

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Björk (-) har lämnat in en motion om 
narkotikahundar i kommunens skolor och HVB-hem. Motionären föreslår att 
polisen får möjlighet att använda kommunens skolor under utbildningen av 
narkotikahundar.
Beslutsunderlag
Motion 2020-08-25
Beslutet skickas till
Planeringsutskottet
Ulf Björk (-)
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§ 10 Dnr GKS/2020:332

Motion om hastighetssänkning på sträckan mellan 
Karlberg och Malsjö 

Beslut
Motionen bifalles. 
Område gata får i uppdrag att lämna in ett förslag till Länsstyrelsen om 
ändring av lokal trafikföreskrift till 50 km/h på sträckan mellan Karlberg och 
Malsjö.
Sammanfattning
Ken Rosén (V) har lämnat in en motion om hastighetssänkning på sträckan 
mellan Karlberg och Malsjö. Motionären föreslår att hastigheten på sträckan 
sänks från 70 kilometer till 40 eller 50 kilometer och yrkar att Grums 
kommun vidtar de åtgärder som behövs för att sänka hastigheten på den ovan 
beskrivna sträckan.
Områdeschef Maria Oja meddelar att tättbebyggt område tar slut vid 
korsningen Karlbergsallén/Slåtterstigen, där hastighetsbegränsningen ändras 
från 40 km/h till 70 km/h. Där tar kommunens ansvar slut och Trafikverket 
tar över. Det är därför Länsstyrelsen som tar beslut om ändring i lokala 
föreskrifter avseende hastighet längs sträckan.
Grums kommun kan inte besluta om sänkt hastighet längs den aktuella 
sträckan, men kan lämna ett förslag till Länsstyrelsen om ändring av lokal 
trafikföreskrift. 
Beslutsunderlag
Motion 2020-03-31
Kommunfullmäktige 2020-04-07 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-05-20 
Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-08-12
Kommunstyrelsen 2020-08-25
Beslutet skickas till
Områdeschef Maria Oja för vidare hantering
Ken Rosén (V)
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§ 11 Dnr GKS/2020:317

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Årsredovisning 
2019 samt revisionsberättelse 

Beslut
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.
Jäv
Ulrika Jacobs (M), Marianne Lidbäck (S), Birgit Sturesson (C), ordförande 
Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) är ordförande. 
Sammanfattning
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning för år 
2019 samt revisionsberättelse.

Förbundets resultat, ett överskott på 242 000 kronor efter justering mot 
balanskravet, är
4 477 000 kronor bättre än budget. Orsakerna till överskottet är dels en lägre 
kostnad för pensioner än vad som prognostiserats, dels att larmen har varit 
färre än tidigare år. Flera vakanser inom organisationen har också bidragit till 
resultatet.

Revisionen noterar att de under flera år haft synpunkter på att förbundet 
behöver förbättra sina möjligheter att redovisa graden av måluppfyllelse och 
menar att det inte är tillfredsställande att det verksamhetsmässiga resultatet 
inte kan redovisas på ett tydligt och transparent sätt.
Beslutsunderlag
Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2020.
Årsredovisning 2019 för räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Planeringsutskottet 2020-08-11 
Kommunstyrelsen 2020-08-25
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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§ 12 Dnr GKS/2020:501

Värmlands läns Vårdförbund - Årsredovisning 2019 
samt revisionsberättelse 

Beslut
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 godkänns. Enligt 
revisorernas rekommendationer beviljas direktionens ledamöter 
ansvarsfrihet.
Jäv
Anders Leander (S), ordförande Ulrika Nilsson (S). Gun-Britt Arvholm (S) 
är ordförande.
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning för år 2019 samt 
revisionsberättelse.
Resultatet för verksamhetsåret 2019 redovisar ett överskott om 2 074 000 
kronor. Överskottet kan härledas till försäljningen av fastigheten Ladan 2 där 
realisationsvinsten uppgick till 
3 574 000 kronor. Balanskravsutredningens justerade resultat visar på ett 
underskott om 
1 500 000 kronor för 2019. Från det negativa resultatet år 2017 finns 
fortfarande 499 000 kronor att återställa.
Förbundet åberopar synnerliga skäl för att inte återställa de negativa 
resultaten i balanskravsutredning en då förbundet har en stark ekonomisk 
ställning. Förbundet förvaltar projektmedel på sammanlagt 8 061 000 kronor.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse
Planeringsutskottet 2020-08-11 
Kommunstyrelsen 2020-08-25
Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16(20)

Sammanträdesdatum
2020-10-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr GKS/2018:863

Kommunrevisorernas granskning av sjukfrånvaro och 
rehabilitering 

Beslut
Förslag till åtgärder godkänns.
Sammanfattning
Efter en granskning av PwC på uppdrag av Grums kommuns revisorer 
gällande kommunens arbete med frånvaro och rehabilitering fick Utveckling 
och förvaltning i uppdrag att ta fram: (1) en struktur för att utöka analysen av 
sjukfrånvaron på övergripande nivå samt enhetsnivå; (2) en process som 
säkerställer att kommunens chefer regelbundet får ta del av sjukfrånvaron 
gällande sina verksamheter samt (3) utveckla en struktur för återrapportering 
till kommunstyrelsen gällande kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
samt sjukfrånvaro. 
HR-funktionen har under 2019 tagit fram åtgärder i form av utökade 
möjligheter till analyser av sjukfrånvaron samt en process som säkerställer 
att kommunens chefer regelbundet har möjlighet att ta del av sjukfrånvaron 
gällande sina verksamheter. Vidare har HR-funktionen tagit fram en löpande 
planering för återrapportering till kommunstyrelsen gällande kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro. 
Återrapporteringen till kommunstyrelsen planeras ske två gånger per år. 
Sjukfrånvaro och analys av denna samt resultat av arbetsmiljöenkät 
återrapporteras i början av året. Sammanställning av verksamheternas 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt sammanställning av arbetsskador och 
tillbud återrapporteras under hösten. Återrapporteringen kan komma att 
förändras gällande innehåll utifrån förändrade förutsättningar och behov.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport december 2018
Tjänsteskrivelser 2019-02-15, 2020-06-29
Kommunstyrelsen 2019-03-05, 2020-08-25
Planeringsutskottet 2020-08-11 
Beslutet skickas till
HR-chef Sven Andersson
HR-konsult Sara Pettersson
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§ 14 Dnr GKS/2020:665

Ombyggnation av kylrum i Södra skolan kök 

Beslut
Kylrummet i Södra skolans kök byggs om för att öka kapaciteten. 
Den beräknade kostnaden om 500 000 kronor tas från 2020 års resultat. 
Sammanfattning
Sedan en tid tillbaka har kylkapaciteten i Södra skolans kök varit begränsad 
ur ett utrymmesperspektiv. Antal elever som äter frukost, mellanmål och 
lunch på Södra skolan har ökat i samband med att den nya skolbyggnaden, 
Hus 5, har tagits i bruk (cirka 55 barn ytterligare). Sedan tidigare har även 
fritidsverksamheten från Jättestenskolan flyttat till Södra skolan. 
Fastighetschef Magnus Bryske Morin meddelar att en ombyggnation av 
kylrum för ökad kapacitet är en nödvändig åtgärd. Bryske Morin föreslår att 
befintligt soprum byggs om till kylrum och att sopkärl flyttas utomhus till 
anpassad yta. Ombyggnationen är beräknad till en kostnad om 500 000 
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-08
Planeringsutskottet 2020-09-15
Kommunstyrelsen 2020-09-29
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§ 15 Dnr GKS/2020:240

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 

Beslut
Patientsäkerhetsberättelsen godkänns. 
Sammanfattning
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Under 2019 har APPVA, ett digitalt signeringsverktyg, införts. Nytt 
klassificeringssystem har införts för rapportering till Socialstyrelsen. 
Evondos, de automatiska medicintilldelningapparaterna, har införts.
Mycket tid har lags på arbetet med coronasituationen så andra uppdrag har 
varit vilande. Man börjar nu så smått återuppta vissa uppdrag igen. 
Hanteringen i övrigt runt coronapandemin har fungerat bra hittills.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2020-03-04
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-09-14
Kommunstyrelsen 2020-09-29
Beslutet skickas till
Socialchef Lotta Österlund Jansson
MAS Yvonne Nordenberg
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§ 16 Dnr GKS/2020:16

Rapportering av ej verkställda beslut 

Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år.
Det som skiljer rapporteringsperiod tre från tidigare rapporteringsperioder, är 
att ett stort antal verkställda beslut har pausats längre än tre månader med 
anledning av coronapandemin. Det är till exempel beslut gällande daglig 
verksamhet, växelvård och hemtjänst som påverkats, då dessa verksamheter 
var stängda under en period. Daglig verksamhet är fortfarande stängd. Därför 
är det en avsevärt större andel beslut som har rapporterats in till IVO under 
denna rapporteringsperiod. 
De coronarelaterade besluten redovisas nedan:
Antal rapporterade beslut gällande korttidsvistelse/växelvård enligt SoL: 4 
(insatserna är åter verkställda)
Antal rapporterade beslut gällande hemtjänst enligt SoL: 76 (insatserna är 
åter verkställda)
Antal rapporterade beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS: 28 (varav 8 
st har aktivering med personal från daglig verksamhet på gruppboende, 7 st 
har eget boende och telefonkontakt samt aktivering utomhus, 7 st har 
erbjudits annan insats men valt att tacka nej, 6 st som har informerats om 
stängning men inte kunnat erbjudas annan insats)
Utöver de tillfälligt pausade besluten som uppstått på grund av 
coronapandemin, har även de ordinarie ej verkställda besluten rapporterats in 
enligt följande: 

1. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL IFO 190415. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. Tilltänkt familj får 
förfrågan men tackar nej. Personen har kontaktperson och personligt 
stöd via familjebehandlare.

2. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL IFO 200429. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. Insats planeras 
verkställas 200831. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20(20)

Sammanträdesdatum
2020-10-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL IFO 200422. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

4. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL IFO 200416. 
Möte med resursperson är genomfört. Handläggare väntar på att 
handlingar ska inkomma för slutlig bedömning av uppdragstagares 
lämplighet. Insats förväntas verkställas inom kort. 

5. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL IFO 200311. 
Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist. 

6. Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL IFO 200310. 
Handläggare har försökt få till flera möten med tilltänkt resursperson 
men inte lyckats. För närvarande är ny utredning öppnad kring barnet 
och en eventuell omplacering kommer att ske. Därmed kommer 
beslutas insats inte att verkställas i nuläget. 

7. Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj enligt SoL IFO 200211. 
Handläggare letar resurs. Familjen har vacklat fram och tillbaka kring 
om de vill ha insatsen. 

8. Beslut om bistånd i form av parboende i SÄBO enligt SoL ÄO. 
Erbjuden lägenhet 191112 men tackar nej. Kunden avled i juni. Insats 
avslutas därmed utan verkställighet.

9. Beslut i form av korttidsvistelse enligt LSS 180206. Beslutet ej 
verkställt på grund av resursbrist. I väntan på att finna lämplig 
uppdragstagare får personen insats i form av korttids dagtid på daglig 
verksamhet. Ny lokal för korttidsverksamhet har börjat tittas på för 
att verkställa beslutet i sin helhet.

10. Beslut i form av särskild bostad vuxna enligt LSS 191113. Beslutet ej 
verkställt på grund av platsbrist. Personen har stöd i sitt nuvarande 
boende genom boendestödjare. Har nu erbjudits boende i 
servicebostad, inflytt sker om cirka två månader.

11. Beslut i form av daglig verksamhet enligt LSS 191122. Beslutet ej 
verkställt då personen ska ut på en extern praktikplats. Har kontakt 
med personal från daglig verksamhet. Personen vill avvakta med 
praktikplats på grund av coronapandemin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-31
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-09-14
Kommunstyrelsen 2020-09-29
Beslutet skickas till 
Utredningssekreterare Maria Kumm




