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Kommunstyrelsen 

 

 
  
 

 

Plats och tid A-salen, Gruvan kl. 13:00- 17:30, ajournering kl 14:30-14:40 
 samt efter föredragning kl 16:30-16:50 

 

Tjänstgörande Se nästa sida 

Ersättare Se nästa sida 

Övriga närvarande Se nästa sida 

Justerare Gun-Britt Arvholm och Ulrika Jacobs  

Tid och plats för justering 2021-11-01,  Kommunhuset  

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

Ordförande  ....................................................................................  
 Tomas Nilsson 

Justerare  ....................................................................................  
 Gun-Britt Arvholm                 Ulrika Jacobs 
 
Justerade paragrafer §215 - §248 
 
 
Tillkännagivande Protokollet förvaras i kommunhuset. Justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla 2021-11-02 till och 
med 2021-11-24
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Närvarolista 

Beslutande  Malin Hagström (S), ordförande Gun-Britt 
Arvholm (S) tjg 
Tomas Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulrika Nilsson (S) ej § 229 
Anders Leander (S) ej § 248 
Erivan Waysi (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Rafi Mirza (S) 
Lars Fridén (S) 
Judith Kisch (M), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jacobs (M) ej § 248 
Louise Jarl (SD) 
Solveg Svendsen (SD) deltar under 
föredragning Jan-Olof Karlsson (SD) tjg vid 
beslutsfattande  
Birgit Sturesson (C) 

Ersättare  Margaretha Bergman (S) tjg §§ 229, 248 
Frank Lassen (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Therese Bood (S) 
Helén Bäckvall (S) 
Leif Haraldsson (S) 
Ken Rosén (V) 
Alex Jacobs (M) 
Per Fransson (M) tjg § 248 
Bo Johansson (C) 
Ulf Björk (-) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 

Övriga närvarande Kommunchef Annika Lomarker 
Administrativ chef Christina Olsson 
Sektorchef Thomas Nilsson 
Sektorchef Jonas Gunnberg 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Näringslivschef Maria Röhr 
Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv 
VD Henrik Westlund 
Bitr rektor Elin Poignant 
HR-konsult Sara Pettersson 
HR-konsult Therese Sjöberg 
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Ärendelista 
§ 215      Dnr GKS/2021:65 5 
Förvaltningsledningen informerar, 2021 5 
§ 216      Dnr GKS/2021:736 6 
Information till ks 26 oktober 6 
§ 217      Dnr GKS/2021:735 7 
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt 
förordnande till kommunstyrelsen 26 oktober 7 
§ 218      Dnr GKS/2021:307 8 
Ekonomisk redovisning IFO 8 
§ 219      Dnr GKS/2020:929 9 
Grumsinitiativ - Lekplats i Borgvik 9 
§ 220      Dnr GKS/2021:148 10 
Grumsinitiativ - Förbättringar av gångstig mellan Ringvägen och Björknäsgatan 10 
§ 221      Dnr GKS/2020:74 11 
Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre 11 
§ 222      Dnr GKS/2021:773 12 
Ung företagsamhet (UF) i Värmland - Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag 
2022-2023 12 
§ 223      Dnr GKS/2021:753 13 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 13 
§ 224      Dnr GKS/2021:751 14 
Ansökan om investeringslån  - Grums ridklubb 14 
§ 225      Dnr GKS/2021:761 15 
Grums tennisklubb - ansökan om lån till utomhuspaddelbana 15 
§ 226      Dnr GKS/2021:759 16 
Projekt Utegym vid Buda 16 
§ 227      Dnr GKS/2021:711 17 
Arrendeavtal Eds Strand 1:57 17 
§ 228      Dnr GKS/2021:598 18 
Inbjudan till samråd för ny översiktsplan för Kils kommun 18 
§ 229      Dnr GKS/2021:762 19 
Driftbidrag till idrottsanläggningar i Grums kommun 2022 19 
§ 230      Dnr GKS/2021:744 20 
Skolresultat läsår 20/21 20 
§ 231      Dnr GKS/2021:582 22 
Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - 
Skolmiljarden 22 
§ 232      Dnr GKS/2021:717 23 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Thoréngruppen AB 23 
§ 233      Dnr GKS/2021:718 24 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Kronobergs skola AB 24 
§ 234      Dnr GKS/2021:719 25 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Engelska skolan 25 
§ 235      Dnr GKS/2021:720 26 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Säffle kommun 26 
§ 236      Dnr GKS/2021:721 27 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Sunne kommun 27 
§ 237      Dnr GKS/2021:722 28 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Kils kommun 28 
§ 238      Dnr GKS/2021:723 29 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Karlstads kommun 29 
§ 239      Dnr GKS/2021:724 30 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Arvika kommun 30 
§ 240      Dnr GKS/2021:769 31 
Budgetförutsättningar för år 2022 och plan 2023-2024 31 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(41) 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

§ 241      Dnr GKS/2021:796 33 
Sammanträdesdatum år 2022 33 
§ 242      Dnr GKS/2021:752 34 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 34 
§ 243      Dnr GKS/2021:770 35 
Revidering av investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024 35 
§ 244      Dnr GKS/2021:771 36 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 36 
§ 245      Dnr GKS/2021:793 38 
Delårsbokslut augusti 2021 Grums Hyresbostäder AB (GHAB) 38 
§ 246      Dnr GKS/2021:794 39 
Delårsbokslut augusti 2021 Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 39 
§ 247      Dnr GKS/2021:494 40 
Svar på motion om avgifter för tillsyn 40 
§ 248      Dnr GKS/2021:765 41 
Samordningsförbundet Samspelet: Årsredovisning 2020 41 
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§ 215     Dnr GKS/2021:65 

 
Förvaltningsledningen informerar, 2021  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunchef Annika Lomarker: En gemensam visselblåsartjänst kommer att 
upphandlas gemensamt i länet där Grums kommun kommer att delta. 

Rekrytering av administrativ chef pågår. 

Den 1 juli 2022 kommer kommunchefen att sluta sin anställning i Grums 
kommun, pensionsavgång. 

Sektorchef Lotta Österlund Jansson: Arbetet med Nära vård pågår vilket 
innebär en omställning då det kommer att bli ett helt annat arbetssätt. 

Inflyttning av verksamheten på Hotellgatan pågår. Invigning planeras. 

Administrativ chef Christina Olsson: Diskussioner pågår om utveckling av 
båtbussverksameten. Ett förslag till förändring presenteras inom kort. 

Sektorchef Jonas Gunnberg: Rekrytering av kostchef pågår. 

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 216     Dnr GKS/2021:736 

 
Information till ks 26 oktober  
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna registrerade handlingar finns tillgängliga vid dagens sammanträde. 

Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv, informerar om företagsklimatet. 

Biträdande rektor Elin Poignant och barn- och utbildningschef Thomas 
Nilsson informerar om Jättestenskolans utvecklingsarbete, skolresultatet och 
trivselenkäten 

Beslutsunderlag 
Förteckning GKS/2021:736 

Beslutet skickas till 
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§ 217     Dnr GKS/2021:735 

 
 Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och 
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 
26 oktober  
 
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/2021:735 

 

Beslutet skickas till 
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§ 218     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 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 219     Dnr GKS/2020:929 

 
Grumsinitiativ - Lekplats i Borgvik  
 
Beslut 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen i maj 2022. 

Inför budgetberedningens behandling av ärendet får sektor samhällsbyggnad 
i uppdrag att utreda ärendet ytterligare. 

Sammanfattning 
Två Grumsinitiativ har inkommit med önskemål om en lekplats i Borgvik. 
Utöver de som bor permanent i Borgvik och fritidshusboende är Borgvik ett 
populärt besöksmål. 

Områdeschef Maria Oja föreslår att en lekplats, med en gunga och en enklare 
klätterlek, kan placeras på Sågudden. Platsen är lämplig för ändamålet och 
lättillgänglig med parkering. Att genomföra Grumsinitiativet uppskattas 
kosta cirka 400 000 kronor. Dessa medel finns inte i område gatas 
driftbudget.  

Beslutsunderlag 
Initiativ 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-03-26 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-09-13 
Budgetberedningen 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Områdeschef Maria Oja 
Sektorchef Jonas Gunnberg 

 

 

 
 
 
 

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(41) 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 220     Dnr GKS/2021:148 

 
Grumsinitiativ - Förbättringar av gångstig mellan 
Ringvägen och Björknäsgatan  
 
Beslut 
Initiativet avslås.   

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja framför i skrivelse att ett inlämnat Grumsinitiativ 
önskar att gångstigen mellan Ringvägen och Björknäsgata iordningställs 
genom uppröjning av sly, utjämnande av markytan och grusning. 
Att genomföra Grumsinitiativet uppskattas kosta cirka 30 000 kr. Dessa 
medel finns inte i område gatas driftbudget.  

Beslutsunderlag 
Initiativ 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-03-26 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-09-13 
Budgetberedningen 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Områdeschef Maria Oja 
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§ 221     Dnr GKS/2020:74 

 
Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre  
 
Beslut 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen i maj 2022. 

Sektor socialtjänst får i uppdrag att till dess ha utrett alternativa lösningar. 

Sammanfattning 
I början av år 2020 inkom ett Grumsinitiativ om fixarservice till de äldre. 
Fixarservice kan vara att hjälpa till med att bära upp varor, sätta upp 
gardiner, byta glödlampor och så vidare.  

Områdeschef Stefan Eriksson har utrett ärendet och meddelar att 
verksamheten idag inte har möjlighet att inom ramen för 
Arbetsmarknadsenheten erbjuda kommunens äldre en så kallad fixarservice.  

Målgruppen som idag anvisas till Arbetsmarknadsenheten står mycket långt 
ifrån arbetsmarknaden, de har ofta stora problem med missbruk eller/och 
psykisk ohälsa. De som står närmare arbetsmarknaden hamnar i dag hos 
kompletterande aktörer som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.  

Beslutsunderlag 
Initiativ 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-03-26 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Särskild beredning för Grumsinitiativ 2021-09-13 
Budgetberedningen 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Socialchef Lotta Österlund Jansson 
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§ 222     Dnr GKS/2021:773 

 
Ung företagsamhet (UF) i Värmland - Ansökan om 
kommunalt verksamhetsbidrag 2022-2023  
 
Beslut 
Ung Företagsamhet Värmland beviljas bidrag om 45 500 kronor årligen för 
2022 och 2023. 

Beslutet finansieras inom ram av sektor barn och utbildning. 

Sammanfattning 
Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag från 
såväl offentlig som privat verksamhet och alla bidrag används till aktiviteter 
som stöder målet att utveckla elevernas förmågor i grund- och 
gymnasieskolan. Fördelningen är sådan idag, att de värmländska 
kommunerna bekostar nästan 1/4 av driftskostnaderna, resterande del 
kommer i dagsläget från organisationer, stiftelser och det privata 
näringslivet.  

Ung Företagsamhet Värmland ansöker om ett bidrag om fem kronor per 
kommuninvånare. För Grums kommun innebär det en kostnad om 45 500 kr 
per år under 2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Budgetberedningen 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Ung Företagsamhet Värmland 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 223     Dnr GKS/2021:753 

 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021  
 
Beslut 
Redovisning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2021 godkänns.  

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i 
enlighet med föreskrifterna samt att ge såväl verksamheterna som 
kommunens högsta ledning en bild av hur det fungerat och om och hur 
arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att årlig uppföljning sker vid 
alla verksamheter inom kommunstyrelsens förvaltning. Varje chef som fått 
en arbetsmiljöuppgift tilldelad sig har också ansvar för att genomföra en årlig 
uppföljning av SAM inom sin verksamhet och har tillsammans med 
skyddsombud svarat på frågor om arbetsmiljöarbetet utifrån en checklista för 
ändamålet. Svaren har sedan sammanställts och redovisas i rapporten Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021.  

Beslutsunderlag 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 
Planeringsutskottet 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
HR-konsult Sara Pettersson 
HR-konsult Therese Sjöberg 
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§ 224     Dnr GKS/2021:751 

 
Ansökan om investeringslån  - Grums ridklubb  
 
Beslut 
Grums ridklubbs ansökan om investeringslån på 150 000 kronor avslås. 

Sammanfattning 
Grums ridklubb anhåller i skrivelse om investeringslån på 150 000 kronor för 
inköp av häst. 

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att kommunen inte 
tillåts agera bank/kreditbolag enligt kommunallagen då det inte ingår i den 
kommunala kompetensen. Det finns olika domar i förvaltningsrätten på att 
detta strider mot kommunallagen. Kommunens finanspolicy kommer att 
arbetas om för att förtydliga detta. 

Kommunens finanspolicy har dessutom en mycket restriktiv inställning till 
borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Samma inställning har även 
andra kommuner och en del säger dessutom konsekvent nej till allt.  

Grums kommun agerar endast internbank åt kommunens bolag vilket innebär 
de lånar upp och vidareutlånar medel till dem.  

Föreningar som inte vill höja medlemsinsatsen för att få in det kapital som 
behövs kan, om så krävs, pantsätta de bidrag som de beviljats för att på så vis 
kunna få låna. Banker och kreditinstitut har ofta väldigt olika krav på 
säkerheter för att bevilja ett lån vilket innebär att en förening kan beviljas ett 
lån av en bank trots att en annan bank nekat. 

Beslutsunderlag 
Grums ridklubbs ansökan 2021-09-29 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Planeringsutskottet 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Grums ridklubb 
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§ 225     Dnr GKS/2021:761 

 
Grums tennisklubb - ansökan om lån till 
utomhuspaddelbana  
 
Beslut 
Grums Tennisklubbs ansökan om lån på 207 450 kronor avslås. 

Sammanfattning 
Grums Tennisklubb anhåller i skrivelse om lån på 207 450 kronor för att 
anlägga en padelbana utomhus i anslutning till tennisbanorna. Ekonomichef 
Charlotta Hedberg Johansson meddelar att kommunen inte tillåts agera 
bank/kreditbolag enligt kommunallagen då det inte ingår i den kommunala 
kompetensen. Det finns olika domar i förvaltningsrätten på att detta strider 
mot kommunallagen. Kommunens finanspolicy kommer att arbetas om för 
att förtydliga detta. 

Kommunens finanspolicy har dessutom en mycket restriktiv inställning till 
borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Samma inställning har även 
andra kommuner och en del säger dessutom konsekvent nej till allt.  

Grums kommun agerar endast internbank åt kommunens bolag vilket innebär 
de lånar upp och vidareutlånar medel till dem.  

Föreningar som inte vill höja medlemsinsatsen för att få in det kapital som 
behövs kan, om så krävs, pantsätta de bidrag som de beviljats för att på så vis 
kunna få låna. Banker och kreditinstitut har ofta väldigt olika krav på 
säkerheter för att bevilja ett lån vilket innebär att en förening kan beviljas ett 
lån av en bank trots att en annan bank nekat. 

Beslutsunderlag 
Grums Tennisklubbs ansökan  
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Planeringsutskottet 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Grums tennisklubb 
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§ 226     Dnr GKS/2021:759 

 
Projekt Utegym vid Buda  
 
Beslut 
Grums kommun ställer sig positiv till markupplåtelse för utegym enligt 
förslag. Nyttjanderättsavtal tecknas med den förening som avser driva 
utegymet.  

Sammanfattning 
Jan Rosander med flera har för avsikt att uppföra ett utegym vis Buda i 
Liljedal. Projektgruppen har genomfört en förstudie och meddelar i skrivelse 
att man önskar att kommunen tar ställning till ett antal frågor. 

Bland annat vill gruppen säkerställa att kommunen inte har för avsikt att 
nyttja den föreslagna marken. Man vill även veta om kommunen kan tänka 
sig att bidra med personella och ekonomiska resurser. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och förstudie 
Planeringsutskottet 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef Jonas Gunnberg 
Jan Rosander 
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§ 227     Dnr GKS/2021:711 

 
Arrendeavtal Eds Strand 1:57  
 
Beslut 
En yta om ca 600 kvm på kommunens fastighet Eds Strand 1:57 Slottsbron 
upplåtes till Akka KB Björkhaget i form av arrende. Arrendeavtal tecknas 
mellan parter. 

Sammanfattning 
Områdeschef Maria Oja meddelar att Akka KB Björkhaget vill arrendera 
mark av Grums kommun på en del av fastighet Eds Strand 1:57, 
Herrgårdsgatan, Slottsbron. Marken ska användas till infart/utfart och 
parkering för hyresgäster.  

Ytan som berörs ligger inom detaljplanelagt område och användandet 
avviker inte från gällande planbestämmelser.  Marken upplåtes i befintligt 
skick.  

Arrendeavgift är 15 kr per kvm. Avtalet reglerar förlängningsvillkor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 med kartbild 
 

Beslutet skickas till 
Områdeschef gata Maria Oja 
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§ 228     Dnr GKS/2021:598 

 
Inbjudan till samråd för ny översiktsplan för Kils 
kommun  
 
Beslut 
Förslag till yttrande antas och översänds till Kils kommun. 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Kjell Nyström meddelar i skrivelse att Kils kommun arbetat 
fram förslag till Översiktsplan vilken Grums kommun fått översänt för 
yttrande. Planen är en del av Kils kommuns strategiska planering och 
styrning av kommunen. 

Kils kommun är liksom Grums kommun delar av Karlstads Business Region 
och samverkar inom denna med även kommunerna Karlstads, Forshaga och 
Hammarö kommuner. 

Samarbetet redovisas i Översiktsplanen på ett sätt som överensstämmer med 
Grums syn på det gemensamma arbetet. 

Nyström har utarbetat förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Översiktsplan 2021-07-07 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Beslutet skickas till 
Kils kommun samt yttrande 
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§ 229     Dnr GKS/2021:762 

 
Driftbidrag till idrottsanläggningar i Grums kommun 
2022  
 
Beslut 
Driftbidrag till idrottsanläggningar i Grums kommun fördelas enligt förslag. 

Område kultur och fritid får i uppdrag att genomföra en översyn av 
driftbidragen för 2023 inför budgetberedningens sammanträde i maj 2022. 

Jäv 
Ulrika Nilsson (S). Margareta Bergman (S) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Områdeschef Martin Karlsson meddelar i skrivelse att idrottsföreningar med 
anläggningar får ett årligt driftbidrag från Grums kommun. Den totala 
bidragssumman uppgår till 3 115 000 kronor årligen. Karlsson föreslår att 
driftbidragen fördelas på samma sätt som tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 

Beslutet skickas till 
Områdeschef Martin Karlsson för vidare hantering 
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§ 230     Dnr GKS/2021:744 

 
Skolresultat läsår 20/21  
 
Beslut 
Följande åtgärder vidtas för ökad måluppfyllnad i Grums kommuns skolor: 

1. Utveckla undervisningen. Skolan behöver systematiskt säkra att varje 
elev har erövrat färdigheter och kunskaper. Undervisningen utvecklas 
genom lärarnas analyser av den egna undervisningen och elevernas 
visade kunskaper. Detta görs genom Grums kommuns systematiska 
kvalitetsarbete. Därefter prioriteras några få och långsiktiga 
utvecklingsområden. Inför lå 21/22 kommer svenska, matematik och 
engelska att prioriteras bland annat genom att antalet förstelärare i 
dessa ämnesgrupper prioriteras. 

2. 2.Synliggöra värderingar. Ledare i skolan behöver synliggöra och 
påverka de värden och värderingar som finns på skolan samt 
analysera den egna verksamhetens syn på kunskap. Elever behöver 
mötas av höga och realistiska förväntningar som motiverar 
ansträngning. Arbetsro och trygghet i skolan ger en lugn och ordnad 
arbetsmiljö för barn och vuxna. Det behövs för att eleverna ska nå 
skolans demokratiska och kunskapsmässiga mål. Ett årshjul skapas 
för barn- och utbildning i Grums kommun där arbetsmoment skapas 
och tidsätts. 

3. Verksamheten analyserar vad som krävs för att läsa-, skriva- och 
räknagarantin kan uppfyllas i åk F-3 och tar fram förslag till åtgärder.  
Verksamheten analyserar vad som krävs för att en bättre studiero kan 
uppfyllas i  
åk 4-9 och tar fram förslag till åtgärder. 

4. De vidtagna åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 
2022. 

Sammanfattning 
Ett förslag utifrån Grums kommuns systematiska kvalitetsarbete har tagits 
fram för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-29 
Presentation resultat läsår 20/21 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 231     Dnr GKS/2021:582 

 
Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande.  
Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det finns 
elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev som läser på 
gymnasiet plus administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. Resterande del fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 
876 kr per elev plus administration och momstillägg beroende på fristående 
eller kommunal huvudman. 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 232     Dnr GKS/2021:717 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Thoréngruppen AB  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Thoréngruppen AB ersätts med 956 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 233     Dnr GKS/2021:718 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Kronobergs skola AB  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Kronobergs skola AB ersätts med 956 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 234     Dnr GKS/2021:719 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Engelska skolan  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Engelska skolan ersätts med 956 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 235     Dnr GKS/2021:720 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Säffle kommun  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Säffle kommun ersätts med 902 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 236     Dnr GKS/2021:721 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Sunne kommun  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Sunne kommun ersätts med 902 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 237     Dnr GKS/2021:722 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Kils kommun  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Kils kommun ersätts med 902 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

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

 
  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(41) 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 

 

   
Kommunstyrelsen  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

 

§ 238     Dnr GKS/2021:723 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Karlstads kommun  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Karlstad kommun ersätts med 902 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 239     Dnr GKS/2021:724 

 
Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard 
- Arvika kommun  
 
Beslut 
De 198 995 kronor som Grums kommun tilldelats fördelas enligt följande. 

1. Att utifrån vårterminens nivå på elevantal i samtliga skolor som det 
finns elever i folkbokförda i Grums kommun fördela 146 kr per elev 
som läser på gymnasiet plus administration och momstillägg 
beroende på fristående eller kommunal huvudman. Resterande del 
fördelas till grundskola åk 8 och 9 med 876 kr per elev plus 
administration och momstillägg beroende på fristående eller 
kommunal huvudman. 

2. Arvika kommun ersätts med 902 kr per elev inom åk 8 och 9 för 
höstterminen 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 ytterligare 
250 000 000 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 198 995 kr att fördela dit behoven är som 
störst efter pandemin. Inriktningen är att fördela bidraget på samma sätt som 
tidigare fördelning av skolmiljarden där gymnasiet och grundskolans åk 8 
och 9 prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Controller Per-Ove Johansson 
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§ 240     Dnr GKS/2021:769 

 
Budgetförutsättningar för år 2022 och plan 2023-2024  
 
Beslut 
Informationen noteras. 

Uppdrag ges till verksamheterna att finna besparingsåtgärder på 4,3 miljoner 
kronor för 2022 där man i första hand ser över arbetssätt och lokaler innan 
man gör besparingar i tjänster. Föreslagna åtgärder ska redovisas på 
kommunstyrelsen i mars för beslut innan de verkställs. 

Reservation 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C): 300 tkr avsätts till 
en pott där föreningar har möjlighet att söka pengar. 

Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit 
Kischs (M) med fleras förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

JA-röst för avslag på Kischs (M) med fleras förslag. 

NEJ-röst för bifall till Kischs (M) med fleras förslag. 

Tio JA-röster avges: Gun-Britt Arvholm (S), Ulrika Nilsson (S), Anders 
Leander (S), Erivan Waysi (S), Marianne Lidbäck (S), Rafi Mirza (S), Lars 
Fridén (S), Louise Jarl (SD), Jan-Olov Karlsson (SD), Tomas Nilsson (S). 

Tre NEJ-röster avges: Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson 
(C). 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för 
budgetförutsättningarna och de förändringar som skett sedan budgetbeslutet i 
juni.  

Mot underlaget i juni visar prognoserna ökade skatteintäkter om 5,6 miljoner 
kronor för 2022. Delårsrapporten per 31 augusti 2021 påvisar dock en fortsatt 
ansträngd situation för verksamheterna med en avvikelse på 20 miljoner 
kronor.  

Analys över de verksamheter inom socialtjänsten och barn och utbildning 
som har olika utmaningar ekonomiskt presenteras och påvisar en kommande 
negativ avvikelse mot budget på drygt 10 miljoner kronor för 2022 redan nu. 
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Mot bakgrund av verksamheternas prognos på en negativ avvikelse med 10 
miljoner kronor för 2022 föreslås att ett besparingsuppdrag på 4,3 miljoner 
kronor ges för att bibehålla 2,5% i resultat för 2022. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2021-10-12 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsgruppen för vidare hantering 
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§ 241     Dnr GKS/2021:796 

 
Sammanträdesdatum år 2022  
 
Förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare hantering. 

Beslut 
Sammanträdesdatum för utskotten och kommunstyrelsen godkänns. 
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni flyttas till den 7 juni. 

Sammanfattning 
Administrativa funktionen har utarbetat förslag till sammanträdesdatum för 
år 2022. Sammanställningen gäller utskotten, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, Grums Hyresbostäder AB, stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder och jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ärenderutiner 2022 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
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§ 242     Dnr GKS/2021:752 

 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner  
 
Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen redovisa för 
kommunfullmäktige de motioner som inte avgjorts inom ett år från det att de 
väcktes i fullmäktige. 

Administrativ chef Christina Olsson meddelar i skrivelse att det i dagsläget 
inte finns någon motion som är lämnad före eller under år 2020 som inte är 
avgjord.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Planeringsutskottet 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Administrativ Christina Olsson 
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§ 243     Dnr GKS/2021:770 

 
Revidering av investeringsbudget för år 2022 och plan 
2023-2024  
 
Förslag till beslut 
Reviderad investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 godkänns. 

Sammanfattning 
Investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 har reviderats. Totala summan för 
kommunen är dock densamma för 2022 och 2023 medan det gjorts en 
utökning med 500 tkr för 2024. 

Eftersom ombyggnationen av Jättestenskolans kök beräknas bli dyrare än 
budgeterat har sektor samhällsbyggnad omfördelat budgeten från projektet 
Kompassens kök 500 tkr till Jättestenskolans kök 500 tkr. Kompassens kök 
läggs i stället in i budget för 2023 där Kompassens fönsterbyte flyttas till 
budget 2024 och då genererar en ökning av budget 2024 med 500 tkr. 
Gällande de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna Björknäsgatan för 400 tkr så 
har Trafikverket avslagit medfinansieringen vilket gör att det projektet utgår 
och investeringsmedlen läggs istället på VA-sanering relining Åshammar 
100 tkr, VA elektroniska mätare och styrsystem 100 tkr och gatubelysning 
200 tkr. 
Inom sektor socialtjänst omfördelas för 2022 70 tkr från Hotellgatan 
inventarier där 30 tkr läggs till på projekt elcyklar boendestöd och 40 tkr 
läggs till på projektet möbler för daglig verksamhet. Det återställer då det 
utrymme som Hotellgatan fått omdisponerat av projekten under 2021. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Budgetberedningen 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Controller Anna Bratt 
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§ 244     Dnr GKS/2021:771 

 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021  
 
Förslag till beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Grums kommun godkänns. 

Tidigare uppdrag kring ekonomin ligger kvar. 

3,7 mkr av de 5,2 mkr som överskrider 2,5% i prognosen för årets resultat 
används till åtgärder som kan ge positiv effekt på kommande års resultat 
enligt nedan 

 Ca 900 tkr Presentkort anställda i julgåva 

 200 tkr Arbetskläder förskola och fritids  

 10 tkr/avdelning inom förskola och fritids att nyttjas utifrån eget 
beslut (motsvarar ca 300 tkr) 

 2,3 mkr lämnas till verksamheterna att ta fram förslag på som sen 
återkopplas till kommunstyrelsen i november  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C): Av årets resultat 
avsätts 300 tkr för återbetalning av uteblivna tillsyner enligt miljöbalken 
samt 300 tkr för extra föreningsstöd. 

Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit 
Kischs (M) med fleras förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

JA-röst för avslag på Kischs (M) med fleras förslag. 

NEJ-röst för bifall till Kischs (M) med fleras förslag. 

Tio JA-röster avges: Gun-Britt Arvholm (S), Ulrika Nilsson (S), Anders 
Leander (S), Erivan Waysi (S), Marianne Lidbäck (S), Rafi Mirza (S), Lars 
Fridén (S), Louise Jarl (SD), Jan-Olov Karlsson (SD), Tomas Nilsson (S). 

Tre NEJ-röster avges: Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson 
(C). 

Reservation 
Judith Kisch (M), Ulrika Jacobs (M), Birgit Sturesson (C). 

Sammanfattning 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för följande. 
Verksamheterna går 3,4 mkr bättre än juniprognosen. De visar dock 
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fortfarande sammantaget på en enorm negativ avvikelse på nära 20 mkr 
sämre resultat än budget. Den enskilt största avvikelsen finns inom 
socialtjänsten och omsorg om individ och familj som har en prognos på -18 
mkr om utvecklingen fortsätter att följa förra årets trend, och beror främst på 
institutionsplaceringar för vuxna samt barn och unga. 
Inom finansförvaltningen ligger en positiv avvikelse för bland annat 
kompensation höga sjuklönekostnader samt pensioner som också beräknas 
avvika positivt mot budgeterat.  
Avskrivningarna blir lägre då komponentindelning färdigställdes efter att 
budgeten var lagd. Detta innebär att den årliga kostnaden blir lägre då fler 
komponenter har en längre avskrivningstid än innan indelningen. 
Avskrivningarna påverkas även av att byggnationen på Södra skolan blev 
billigare.  
Med anledning av Coronapandemin råder stor osäkerhet i skatte- och 
statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner och tabellen 
ovan utgår från det som senast presenterades av dem 30 september.  
Kommunen har i delårsrapporten ett positivt resultat på 19,9 mkr som 
motsvarar 3,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en 
förbättring med 8,4 mkr från juniprognosen där största positiva 
förändringarna är inom verksamheterna och skatteintäkterna som står för ca 
3,5 mkr vardera. Grums kommun uppfyller det finansiella målet med ett 
resultat på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Delårsrapport 31 augusti 2021 Grums kommun 
Planeringsutskottet 2021-10-12 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson  
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§ 245     Dnr GKS/2021:793 

 
Delårsbokslut augusti 2021 Grums Hyresbostäder AB 
(GHAB)  
 
Förslag till beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Grums Hyresbostäder AB godkänns. 

Sammanfattning 
Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har ett resultat på +2,3 miljoner. Det har 
varit lägre el- och värmekostnader och mer intäkter på Järpegatan 3 som inte 
varit budgeterat. Prognosen visar på + 1,5 miljoner. Det är ett stabilt år med 
små plusposter utspritt.  

 

Beslutsunderlag 
GHAB 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
GHAB 
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§ 246     Dnr GKS/2021:794 

 
Delårsbokslut augusti 2021 Stiftelsen Grums kommuns 
hyresbostäder  
 
Förslag till beslut 
Delårsrapport 31 augusti 2021 för Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 
godkänns. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder visar ett resultat på 1,1, miljoner. I 
dagsläget saknas dock räntekostnaderna. Vidare har stiftelsen haft en lägre 
värmekostnad. Intäkter på Hotellgatan 22 var inte med i budgeten. Prognosen 
visar +400 000. 

 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 
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§ 247     Dnr GKS/2021:494 

 
Svar på motion om avgifter för tillsyn  
 
Förslag till beslut 
Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Judith Kisch (M) med flera har lämnat in en motion avgifter för tillsyn inom 
miljöbalkens område. Motionärerna vill bland annat att 2021 års 
tillsynsavgifter sänks med motsvarande halva avgiften för de företag som 
inte fått tillsyn 2020 samt att samtliga taxor inom området ska halveras när 
tillsyn uteblir. 

Administrativ chef Christina Olsson har utarbetat förslag till svar på 
motionen. Av svaret framgår bland annat att en ny taxa inom miljö- och 
hälsoskydd arbetas fram och att den uppstådda tillsynsskulden från 2020 
arbetas av under hösten 2021 och början av 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-06-07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Bilaga 1 Redovisning tillsyn 2020 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-13 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

 

Beslutet skickas till 
Motionärer 
Miljö-och hälsoskyddsinspektörer 
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§ 248     Dnr GKS/2021:765 

 
Samordningsförbundet Samspelet: Årsredovisning 
2020  
 
Förslag till beslut 
Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2019 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Jäv 
Anders Leander (S). Margareta Bergman tjänstgör. 

Ulrika Jacobs (M). Per Fransson (M) tjänstgör. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelse. Förbundet har 
finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, 
stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim 
samverkan i det vardagliga arbetet.  
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 med bilagor 
Revisionsrapport 2020 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Samspelet     
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


