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VÅRT VIKTIGASTE DOKUMENT
Här berättar vi hur Grums kommun planerar använda dina  
skattepengar. Här presenteras även de arbetsområden som vi inom 
kommunen kommer att fokusera på.

Detta dokument kompletteras av andra så kallade styrdokument som 
visar mer konkret hur arbetet ska genomföras. 

Allt finns att läsa på grums.se/ekonomi
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utmaningar

Omvärldsanalys och framtidsspaning

Efter över ett år med coronapandemin råder fortsatt osäkerhet  
kring utveckling av nya varianter och vaccinets effekter på dem.  
Vaccinering pågår som planerat och samhällen runtom i världen  
börjar därmed öppna upp.

Sveriges kommuner och regioner 
har baserat sin senaste prognos på 
att smittspridningen minskar,  
vaccineringen fortgår och  
restriktionerna mildras. 

En normalkonjunktur först år 2024  
är också en faktor som de räknar in. 

Det är denna prognos som  
budgeten för Grums kommun  
är baserad på. 

Hur mycket samhällsekonomin har 
påverkats eller kommer att  
påverkas av pandemin råder stor 
ovisshet kring vilket gör att  
prognoserna blir mycket osäkra. 

UTMANINGAR 

Förutom den utmaning som coronapandemin orsakar i hela världen 
och därmed även i Grums har kommunen fortsatt en stor utmaning  
i den framtida kompetensförsörjningen. Demografiutvecklingen  
pekar på att allt färre kommer finnas inom arbetsför ålder för att  
ta hand om allt fler äldre.

I Grums kommun har vi en hög medelålder på våra medarbetare 
vilket påverkar oss på olika sätt med bland annat stora pensions- 
avgångar framöver. Fram till år 2025 pensioneras ungefär 200 av 
våra medarbetare, i ett läge när det redan är svårt att rekrytera  
vissa yrkesgrupper som till exempel lärare och vårdpersonal. 

En annan effekt av hög medelålder är att antalet äldre ökar.  
Ökningen sker inte så snabbt men behovet av platser i särskild  
bostad kommer att öka redan från år 2025. År 2035 motsvarar  
det ökade behovet ett nytt boende i storlek som Järpegatan 5.

Eftersom vårt rekryteringsbehov ökar är det viktigt att vi som  
arbetsgivare kan konkurrera om arbetskraften, både med löner  
och arbetsvillkor. 

Det är också väldigt viktigt att våra medarbetare upplever att de  
har en bra arbetsmiljö och att vi kan minska den höga sjukfrånvaron 
som finns i kommunen. Det är viktigt att våra medarbetare vill  
stanna hos oss eftersom rekrytering kostar.

grums kommun
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Möjligheter

MÖJLIGHETER

Grums kommun har ett väldigt bra läge i regionen och vi har goda 
kommunikationer. Kommunen ingår i en större arbetsmarknads- 
region vilket är en möjlighet för både invånare och företagare.  
Näringslivet utvecklas positivt och företag investerar och växer.

Det pågående projektet ”Heltidsresan” där vi arbetar för att alla ska 
erbjudas heltid är en möjlighet som kommunen har för att bemöta 
demografiutvecklingen och därmed kompetensförsörjningen.

I Grums kommun har vi kompetenta och engagerade ledare och 
medarbetare med en vilja och förmåga att göra ett gott arbete. Det 
är en bra förutsättning inför de uppgifter vi har framför oss. Arbetet 
som pågår med förbättrade arbetsmiljörutiner bör på sikt leda till 
lägre sjukfrånvaro och samtidigt öka möjligheterna att behålla och 
attrahera personal. 

I kommunen finns bra lokaler för våra verksamheter och en  
planering för vad som behöver åtgärdas.

grums kommun
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grums kommun

Styrning

För att på ett tydligt sätt beskriva kommunfullmäktiges viljeinriktning 
används målstyrning. Målen utgår från kommunens styrmodell.  
Samtliga verksamhetsmål och konkreta mål har den karaktären att 
sektorerna och staben kan arbeta inom sitt område för att nå dem. 

1

2

3

4
Konkreta mål
Anger vad som är viktigast att uppnå under det  
kommande året för att på sikt kunna nå  
verksamhetsmålen och den fastställda visionen.  
Detta mål ska vara mätbart.

Verksamhetsmål & finansiella Mål
Fastställer vad som är viktigast att uppnå under den 
närmaste treårsperioden, för att på sikt nå övergripande 
mål och den fastställda visionen.

Övergripande mål
Strategiska frågor, som övergripande  
beskriver hur visionen ska uppnås.

Vision
Är en kortfattad beskrivning över  
önskvärt framtida tillstånd. 
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grums kommun

STYRMODELL

Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna  
förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten 
samt finansiella mål, med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål är kommunfullmäktiges sätt att styra utvecklingen i kommunen 
och dess bolag. 

• Kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som ska nås utifrån 
kommuninvånarnas perspektiv

• Kommunstyrelsens roll är att besluta vad som ska göras

• Verksamhetens roll är att bestämma hur det ska göras

Kommunfullmäktige fastställer 
kommunens vision, övergripande 
mål, finansiella mål, verksamhets-
mål och konkreta mål.

De olika sektorerna och staben 
fastställer på vilket sätt man inom 
och i samarbete mellan sektorerna 
och staben, ska arbeta med  
kommunstyrelsens verksamhets-
mål och konkreta mål för att kunna 
nå ett förverkligande av de olika 
målen på lång och kort sikt.

Utöver det som är formulerat 
som målstyrning gäller att de olika 
sektorerna och staben även ska 
bedrivas i enlighet med lagstiftning 
och gällande praxis. 
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grums kommun

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra  
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för  
skattebetalarnas pengar.

VISION 2030 

Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya  
bostäder bygger vi hållbara broar till framtiden.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Strategiska mål beskriver övergripande hur visionen ska uppnås.
• En attraktiv och jämställd kommun
• God service till medborgarna
• En trygg kommun att leva och bo i

FINANSIELLA MÅL 2020–2022

De finansiella målen ska visa kommunens ambitionsnivå med den  
finansiella utvecklingen under den närmaste treårsperioden. 

• Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag
• Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska  

minska med minst 2 miljoner kronor årligen
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
• Soliditeten ska inte sjunka sett ur ett femårsperspektiv

VERKSAMHETSMÅL 2020–2022

Verksamhetsmålen presenteras i respektive verksamhetsberättelse 
och fastställer vad som är viktigast att uppnå under den närmaste 
treårsperioden.

KONKRETA MÅL 2022

De konkreta målen presenteras i respektive verksamhetsberättelse 
och anger vad som viktigast att uppnå under det kommande året. 

VISION  
2030 
Genom en skola  
i framkant, framgångsrika 
företagare och nya  
bostäder bygger vi  
hållbara broar  
till framtiden
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Resultatplanen för åren 2022–2024 har beräknats utifrån ett  
resultatmål på 2,5 % av skatter och statsbidrag. Ramar år 2022 har 
räknats upp med motsvarande 2 %. Av detta har verksamheterna 
fått 75 % generellt för löne- och prisutveckling, medan resterande 
25 % har avsatts till politiska verksamhetsprioriteringar. 

Löneökningar är budgeterade till 2,5 % från 1 april 2022 och  
hyresökningar till 2 %.

Skatter och statsbidrag baseras på ett befolkningstal på 9 040  
invånare under hela planperioden 2022–2024. 

Skattesatsen är beräknad till 22,50 kronor vilket är samma nivå som 
2021. Nivå på skatter och statsbidrag utgår sen från Sveriges  
Kommuner och Regioners cirkulär 2021:23. 

Komplettering har gjorts för mellankommunal utjämning efter att 
regionen övertagit länstrafiken och skatteväxling gjordes för detta. 
Denna utjämning ger 250 tkr år 2022. År 2023 är sen sista året med 
denna utjämning och kommer då ske med 130 tkr. 

Finansiell översikt 

Pandemin pågår ännu och vilka effekter detta kommer att få på  
samhällsekonomin och därmed Grums kommun är fortsatt högst  
osäkert, främst gällande skatteintäkterna, då allt pekar på en  
konjunktur på normal nivå först år 2024.

SKATT 
2022 
22,50 kronor, samma  
nivå som 2021

grums kommun
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Resultatbudget

Att göra en resultatbudget innebär att göra en planering över de 
intäkter och kostnader som kommer i framtiden. Kommunens  
finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva 
en god ekonomisk hushållning.

grums kommun

RESULTATBUDGET 2022 /PLAN 2023–2024

Benämning, tkr 2021 2022 2023 2024

Verksamheternas nettokostnad -563 316 -581 749 -588 843 -595 120

Finans pensioner internt kalk ersättningar* 24 000 9 900 9 700 4 300

Verksamhetens nettokostnad före  
avskrivningoch rörelsestörande poster -539 316 -571 849 -579 143 -590 820

Avskrivningar -20 100 -18 150 -18 858 -19 592

Verksamhetens nettokostnader -559 416 -589 999 -598 001 -610 412

Skatteintäkter 419 198 437 897 449 393 461 418

Statsbidrag 159 402 172 259 169 795 170 490

Finansiella intäkter 5 000 5 000 5 000 5 000

Finansiella kostnader -10 000 -10 000 -11 000 -11 000

Årets resultat 14 184 15 157 15 187 15 496

Nettokostnadsandel 93 94 94 93

Resultatandel i % av skatt och statsbidrag 2,5 2,5 2,5 2,5

Förutsättningar: skatter och bidrag 2022-2024 enligt SKR cirkulär 2021:23,  
nettokostnadsökning på 2 % 2022-2024, befolkningstalet 9 040 2022-2024, skattesats 22:50 2022-2024. 

*Raden ”Finans pensioner internt kalk ersättningar” för 2022 har minskat kraftigt jämfört med 2021  
då justering av internränta har gjorts till Sveriges Kommuner och Regioners rekommenderade nivå. 
Motsvarande minskning har gjorts för verksamhetens nettokostnader då det är en intern transaktion 
som inte ska påverka kommunens resultat.
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grums kommun

Driftbudget

Driftsbudget bygger främst vad kommunen får in i skatteintäkter och 
statsbidrag. Driftkostnader är exempelvis lön till kommunens  
anställda, inköp och lokalhyror. Driftsbudget är sådant som betalas  
ut löpande och belastar en kommuns resultat omgående.

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet, tkr Budget  
2022

Politisk verksamhet 3 630

Revision 566

Gemensam överförmyndarnämnd 1 679

Valnämnd 100

Utveckling och förvaltning 57 836

Barn och utbildning 220 171

Socialtjänst 240 326

Samhällsbyggnad 57 441

Summa 581 749
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grums kommun

Investeringsbudget

Precis som alla andra kommuner har Grums kommun två olika  
budgetar – en för investeringar och en för drift. Det går inte att flytta  
pengar mellan dessa två budgetar, utan de är helt separata. Lagar 
och rekommendationer styr vad som är en investering.

INVESTERINGSBUDGET 2022 /PLAN 2023–2024

Benämning, tkr Budget  
2022

Plan 
2023

Plan  
2024

Barn och utbildning 500 500 500

Socialtjänst   500    500 500

Samhällsbyggnad  20 650 16 050 13 800

Summa 21 650 17 050 14 800

En investering är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk och  
som har ett högre värde och en längre livslängd än en vanlig löpande kostnad.
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Politisk verksamhet
Kommunchef, Annika Lomarker
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politisk verksamhet

Politisk verksamhet 

En kommun är dels en politisk organisation som består av valda  
politiker och dels en förvaltningsorganisation som består av  
anställda medarbetare. Organisationsschemat visar  
Grums kommuns politiska organisation.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

UTSKOTT
Samhällsbyggnad

Revision

Jävsnämnd

ValnämndTillfälliga beredningar

UTSKOTT
Utbildning/Omsorg

GHAB
Styrelse

PLANERINGS-
UTSKOTT

Gemensam
överförmyndarnämnd

Värmlands dri�- 
och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Krisledningsnämnd
Karlstadsregionen

Karlstadsregionens 
Räddningstjänstförbund

Karlstad-Grums 
Va�enförbund
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politisk verksamhet

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Den politiska verksamheten omfattar kommunfullmäktige,  
kommunstyrelse, jävsnämnd samt de tre utskotten utbildnings- 
och omsorgsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och  
planeringsutskottet.  

Utskotten har i uppdrag att besluta i frågor som delegerats dem 
samt förbereda ärenden till kommunstyrelsen. Inom området ligger 
även valnämnden och revisionen.

Grums kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd  
tillsammans med Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner. 
Den gemensamma nämnden har sitt säte och kontor i Forshaga.  
50 % av kostnaden fördelas utifrån folkmängd och 50 % utifrån 
antal ärenden. Vidare betalar kommunen ersättning till  
uppdragstagare i Grums kommun.

Kommunen ingår också i Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, 
Värmlands drift- och servicenämnd, Hjälpmedelsnämnden,  
Krisledningsnämnden för Karlstadsregionen och Karlstad-Grums 
Vattenförbund.

Den politiska  
verksamheten ingår  
i olika samverkansformer 
inom kommunen samt 
mellan kommuner och 
regionen 
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Möjligheter

utmaningar

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

För den politiska verksamheten har följanden utmaningar  
och möjligheter identifierats.

UTMANINGAR

Den snabba digitaliseringen med anledning av pandemin har varit 
och är fortsatt en utmaning för att få fungerande politiska möten  
ur ett demokratiskt perspektiv.

Den politiska verksamheten påverkas precis som övriga områden 
inom kommunen av politiska beslut på nationell och regional nivå. 
Lagstiftningen är dessutom alltid överordnad politiska viljeinriktningar.

MÖJLIGHETER 

Den politiska verksamheten ingår redan idag i olika samverkansformer 
inom kommunen samt mellan kommuner och regionen. 

Teknikutvecklingen gör det möjligt till nya samarbetsformer  
med digitala handlingar och mötesformer.

politisk verksamhet
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politisk verksamhet

KONSEKVENSBESKRIVNING

Den politiska verksamheten får en höjning av budgetramen för att 
täcka sina kostnadsökningar som ej täcks av den generella  
ramjusteringen. Även revisionen få en höjning av budgetramen för 
att täcka sina ökade kostnader.

Den gemensamma överförmyndarnämndens ram är justerad utifrån 
det budgetunderlag som Forshaga kommun, som administrerar 
nämnden, har tagit fram.

RESURSFÖRDELNING

Kommunens löpande kostnader som till exempel löner, lokaler  
och material, fördelas i en driftbudget. 

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2020

 Budget  
2021

Budget  
2022

Kostnader  
2022

Intäkter  
2022

Politisk verksamhet  2 965     3 118     3 630     3 630     -      

Revision  506     528     566     566     -      

Gemensam överförmyndarnämnd  1 442     1 700     1 679     1 679     -      

Valnämnd  -       -       100     350     250    

Summa  4 913     5 346     5 975     6 225     250    

Den politiska  
verksamheten får en  
höjning av sin budget  
för att täcka  
kostnadsökningar
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Förvaltningsorganisation 
Kommunchef, Annika Lomarker
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Förvaltningsorganisation

I Grums kommun finns en förvaltning. Förvaltningen  
hanterar alla kommunens verksamheter och leds av  
kommunchefen. Förvaltningen utför det som politikerna  
i kommunstyrelsen beslutar om. 

förvaltningsorganisation

KOMMUNCHEF

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

UTVECKLING &
FÖRVALTNING

TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST



20         BUDGET 2022 /PLAN 2023–2024

Utveckling & förvaltning
Kommunchef, Annika Lomarker
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Utveckling och förvaltning 

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den 
politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna. Det 
handlar om stödfunktioner för administration, ekonomi,  
personal, IT, kommunikation, tillsyn och planering med mera. 

utveckling och förvaltning 

KOMMUNCHEF

EKONOMICHEF

EKONOMIFUNKTION

HR-CHEF

HR-FUNKTION

TILLVÄXTCHEF

TILLVÄXT- & TILLSYNSFUNKTION

IT-CHEF

IT-FUNKTION

ADMINISTRATIV CHEF

ADMINISTRATIV FUNKTION
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utveckling och förvaltning 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ekonomifunktionen ansvarar för den övergripande  
ekonomihanteringen med redovisning, bokslut och budget.  
Funktionen fungerar även som stöd till verksamheterna  
i ekonomiska frågor. 

HR-funktionen ansvarar för löneadministration, pensions- och 
försäkringsfrågor. Den fungerar även som ett stöd för den övriga 
organisationen i bland annat personal- och arbetsmiljöfrågor,  
rekrytering, kompetensutveckling samt lag- och avtalstolkning.

Tillväxt- och tillsynsfunktionen ansvarar för näringsliv, turism,  
kommunens kontaktcenter, miljö- och byggärenden samt  
samhällsplanering och GIS-verksamhet (geografiskt  
informationssystem). Funktionen arbetar för att bidra till utveckling 
av Grums kommun.

Den administrativa funktionen är en central funktion i kommunen. 
Funktionen arbetar mellan politik, förvaltning och allmänhet och  
ansvarar för ärendehanteringen för kommunfullmäktige och  
kommunstyrelsen med dess utskott, kommunens interna och externa  
kommunikation, utredningar samt arkiv.

IT-funktionen ansvarar för service och utveckling av gemensamma 
datanätverk, intern och extern data/telekommunikation,  
kommungemensamma program och fast/mobil telefoni inklusive 
telefonväxel.

Utveckling och  
förvaltning består  
av de funktioner som  
stöttar den politiska  
organisationen,  
kommunchef  
och verksamheterna 
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utmaningar

utveckling och förvaltning 

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

Utveckling och förvaltnings olika funktioner påverkas av vad som 
händer runt om i Värmland, Sverige och världen. Därför är det 
viktigt att aktivt arbeta med omvärldsspaning på både lokal, regional 
och nationell nivå. 

För utveckling och förvaltning har följanden utmaningar  
och möjligheter identifierats.

UTMANINGAR

Tillväxt- och tillsynsfunktionen ser att krav och förväntningar från 
invånare och andra på service och tillgänglighet har ökat.  
Funktionen får kontinuerligt förfrågningar gällande mark för  
handel och industri. Kommunen äger mark vid Nyängen som inte 
är exploaterad men där finns inget utbyggt vatten- och avloppsnät 
vilket då kräver en stor investering. 

En stor utmaning för kommunen är även att få fram villatomter med 
ett attraktivt läge.

Administrativa funktionen står inför en ökad arbetsbelastning då  
år 2022 är ett valår. Ökade lagkrav inom bland annat arkiv,  
kommunikation och tillgänglighet är andra utmaningar. 

HR-funktionen ser liksom tidigare de främsta utmaningarna i den 
höga sjukfrånvaron och kompetensförsörjningen. Beträffande  
kompetensförsörjningen så visar undersökningar att behovet av 
arbetskraft inom kommunal verksamhet de närmaste åren förväntas 
bli större än antalet personer som kommer att finnas att rekrytera. 
Därför är det av största vikt att kommunen kan marknadsföra sig 
gentemot studenter som utbildar sig till yrken som finns i våra  
verksamheter. 

IT-funktionens utmaning är att flera tjänster och system behöver 
moderniseras för att uppfylla kraven på flexibilitet och tillgänglighet. 

Ekonomifunktionens stora utmaning är den osäkerhet som nu råder 
kring hur stor påverkan den pågående pandemin kommer ha på  
samhällsekonomin. Osäkerheten gör att det är svårt att få fram  
tillförlitliga prognoser och analyser som säkerställer en god  
framförhållning i den ekonomiska planeringen, vilket ligger till  
grund för vilken verksamhet man kan bedriva.
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Möjligheter

MÖJLIGHETER

Tillväxt- och tillsynsfunktionen arbetar aktivt med det goda  
värdskapet – något som är viktigt för att Grums kommun ska vara 
en attraktiv kommun att bo i, driva företag i och att besöka. Det är 
enkelt att ta kontakt med Grums kommun och våra medarbetare 
upplevs som professionella.

Det har aldrig funnits så många företag i Grums kommun som det 
finns nu. Att fortsätta att aktivt arbeta med det goda värdskapet ger 
ett gott företagsklimat och en möjlighet för kommunen  
att få fler företag att etablera sig här.

Den administrativa funktionen har många nya medarbetare och 
arbetar intensivt med att förbättra rutiner och arbetssätt. Arbetet 
med kommunens e-tjänster kan på sikt komma att underlätta  
arbetet i verksamheterna. 

Digitaliseringen inom olika områden, som har påskyndats av  
pandemin, innebär stora möjligheter för den digitala utvecklingen.

HR-funktionens arbete med sjukfrånvaron gynnas av den  
friskvårdsgrupp som bildats. Aktiviteter och olika hälsoteman varje 
månad har fått stor uppskattning. Införskaffandet av ett nytt  
bemanningssystem kommer, förutom effektivitetsvinster, kunna 
innebära en bättre arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

IT-funktionens arbete med olika uppgraderingar av IT-miljön kommer 
att öppna upp för nya funktioner och arbetssätt, exempelvis större  
möjligheter att kunna arbeta på distans och samverka med andra 
kommuner.

Ekonomifunktionens utveckling av ekonomisystemet säkerställer 
och underlättar drift och hantering av de ekonomiska  
transaktionerna. Den ökade digitaliseringen i övrigt minskar  
sårbarheten och skapar effektivare rutiner.

utveckling och förvaltning
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utveckling och förvaltning

Verksamhetsmål 2020–2022

Fastställer vad som är viktigast att uppnå  
under den närmaste treårsperioden, för att  
på sikt nå övergripande mål och visionen. 

Konkreta mål 2022

Mätbara mål som anger vad som är viktigast att 
uppnå under det kommande året för att på sikt 
kunna nå verksamhetsmålen och visionen. 

En attraktiv arbetsgivare

Stärkt stöd för ledare 
• Internutbildning för chefer vid minst ett tillfälle

Marknadsföra friskvårdsarbetet internt  
och externt
• Externt minst två gånger per år via press- 

meddelanden, sociala medier och grums.se

Hög tillgänglighet

Kommunstyrelsens diarium ska vara  
sökbart på grums.se

Uppföljning av tillgänglighet på telefon
• Rapportering sker till chef

Stärka varumärket

Lyfta platsen Grums kommun
• Reportage från kommunens orter i Vårt Grums
• Marknadsföra kommunen externt

Genom enkäter få in synpunkter på  
kommunens tillsynsarbete

MÅL FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING
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utveckling och förvaltning

KONSEKVENSBESKRIVNING

I årets budget finns tillskott för en central lönepott för att kunna  
påbörja arbetet med de justeringar som lönekartläggningen kommit  
fram till behöver göras. IT-funktionen har som ett led i den ökade  
digitaliseringen också fått ett tillskott för att kunna anställa  
ytterligare en IT-tekniker.

En omdisponering av budgetmedel har gjorts från och  
med 1 januari 2022 då byggnadsinspektör och  
miljö- och hälsoskyddsinspektörer flyttas från administrativa  
funktionen till tillväxt- och tillsynsfunktionen.

RESURSFÖRDELNING

Kommunens löpande kostnader som till exempel löner, lokaler  
och material, fördelas i en driftbudget. 

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2020

 Budget  
2021

Budget  
2022

Kostnader  
2022

Intäkter  
2022

Kommunövergripande  11 245     17 797     18 360     18 948     588    

Ekonomifunktionen  5 339     4 382     4 665     5 449     784    

HR-funktionen  7 229     6 971     8 573     8 757     184    

Administrativa funktionen  13 912     15 232     12 206     12 999     793    

IT-funktionen  7 061     6 942     7 437     7 996     559    

Tillväxt- och tillsynsfunktionen  5 232     4 768     6 595     8 165     1 570    

Summa  50 018     56 092     57 836     62 314     4 478    

IT-funktioner får ett  
tillskott för att kunna 
anställa ytterligare  
en IT-tekniker
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utveckling och förvaltning

Utveckling och förvaltning  Prognos  
2021

 Budget 
2022

Sjukfrånvaro i kommunen (%)  6,80     7,00    

Antal pensionsavgångar  10     11    

Antal företagsbesök  60     60    

Antal livsmedelsinspektioner  59     59    

Antal planerade tillsynstillfällen enligt miljöbalken  28     28    

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked  70     70    

NYCKELTAL
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Barn och utbildning
Barn- och utbildningschef, Thomas Nilsson
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barn och utbildning

Barn och utbildning 

I Grums kommun ansvarar barn och utbildning för kommunens  
förskolor, fritidshem, grundskolor, grundsärskola och  
vuxenutbildning. Kommunen har ingen egen gymnasieskola eller SFI. 
Inom sektorn jobbar även projektledare och IT-strateg.

KOMMUNCHEF

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

BARN & UTBILDNING

Projektledare
IT-strateg

Grundskola 4–9
Grundsärskola
Träningsskola
Fritidshem

Förskola

Grundskola F–3
Grundsärskola
Fritidshem Vuxenutbildning, SFI

Gymnasieadministration
Kommunernas
aktivitetsansvar för
ungdomar
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barn och utbildning

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Förskola 
I organisationen finns förskolor, öppen förskola samt  
förskoleverksamhet i enskild regi. Förskola i åldrarna 1 till 5 år, är 
grunden i verksamheten. Resurser finns för barn i behov av stöd  
i form av specialpedagog, barnhälsoteam samt resurspersoner  
tillgängliga för specifika barngrupper. Sammanlagt finns det  
tio förskolor och en öppen förskola inom kommunal  
förskoleverksamhet. Utöver detta finns två förskolor i enskild regi.

Grundskola
I Grums kommun finns det tre kommunala grundskolor och två 
friskolor. Slottsbrons skola och Södra skolan har undervisning från 
förskoleklass till årskurs 3. Årskurserna 4–9 går på Jättestenskolan  
i Grums tätort. De två friskolorna i kommunen har undervisning från 
förskoleklass till årskurs 6. 

Grundsärskola finns på Södra skolan (förskoleklass till årskurs 3) och 
på Jättestenskolan (årskurs 4–9). På Jättestenskolans grundsärskola 
finns också träningsskola.

Som extra stöd till elever finns studie- och yrkesvägledarverksamhet, 
särskilt stöd, skolhälsovård och specialpedagogisk verksamhet.  
För barn med särskilda behov bedrivs obligatorisk särskola.  
Verksamheten bedrivs på Jättestenskolan och på Södra skolan. 

I kommunen 
finns det

10
förskolor och en öppen 
förskola samt två  
förskolor i enskild regi
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barn och utbildning

Gymnasium- och vuxenutbildning
Verksamheten bedrivs i sin helhet externt, vilket innebär att  
all form av gymnasieverksamhet och vuxenutbildning för elever  
folkbokförda i Grums kommun sker i andra kommuner och i  
fristående verksamheter. Allmän administration, ekonomi och  
uppföljning av elever finns inom kommunens egen organisation.

Inom gymnasieverksamheten finns störst andel elever i kommunal 
verksamhet inom samverkansområde Värmland. Även fristående 
skolor inom länet har en stor andel elever. En mindre del elever 
väljer skolalternativ utanför länet både inom kommunala och  
fristående verksamheter.

Vuxenutbildningen som består av grundläggande vuxenundervisning, 
gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen och SFI 
bedrivs i samarbete med Karlstad och Säffle. Även distansutbildning 
förekommer. 

Kommunernas aktivitetssansvar för ungdomar har till uppgift att 
aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte 
läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort 
sina gymnasiestudier och uppnått en examen.

Kommunen har ingen 
egen gymnasieskola 
eller SFI 
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utmaningar

Möjligheter

barn och utbildning

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) material Vägval för  
framtiden, listar flera viktiga trender. Några trender med särskilt 
stort värde för sektor barn och utbildning är:

• Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme

• Hårdare konkurrens om kompetens

• Minskad tillit

• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

• Ökat kommunalt fokus på integration

• Fler geopolitiska konflikter

 
UTMANINGAR

De närmaste åren bedöms lågkonjunkturen påverka verksamheten 
i form av begränsade budgetramar. Situationen kommer att kräva 
återhållsamhet och besparingar i verksamheten.

Minskat lokalt handlingsutrymme genom exempelvis riktade  
statsbidrag påverkar kommunens möjlighet till egna prioriteringar 
och riskerar att skapa en kortsiktighet i verksamheten.

Tillit är något som tar lång tid att bygga upp, men som mycket 
snabbt kan raseras. Brist på tillit kan skapa konflikter mellan  
vårdnadshavare och skola och som också kan ge ekonomiska  
effekter som ökade interkommunala ersättningar.

Den allt hårdare konkurrensen om kompentens innebär att det är 
svårt att rekrytera och behålla personal, vilket i förlängningen kan 
påverka kvalitén och måluppfyllelsen.

Med fler geopolitiska konflikter i världen är det rimligt att förutsätta 
ett fortsatt högt behov av välfärdstjänster såsom förskola och skola 
vilket skapar en osäkerhet vilken organisation kommunen  
har behov av.

MÖJLIGHETER

Digitaliseringen kan innebära ökade möjligheter och en mer effektiv 
verksamhet. Redan idag ligger sektor barn och utbildning långt fram  
i arbetet med anpassade läromedel och andra digitala resurser.
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barn och utbildning

FÖRSKOLA 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Goda pedagogiska förutsättningar  
och god arbetsmiljö

Två utbildningstillfällen genomförs för samtlig 
personal med fokus på  informations- och  
kommunikationsteknik (IKT)
• Att förskolan bidrar med tydliga och användbara 

mål till IKT-planen och att planen implementeras 
hos alla pedagoger

En trygg miljö

Hjärt-lungräddning HLR och brand 
• Att alla pedagoger ska få utbildning i HLR och 

brandövning för att kunna känna sig tryggare  
i arbetet med barnen

Fortsatt arbete kring NPF-problematik  
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)  
arbeta med tydlig lärmiljö
• Att alla avdelningar har ett basutbud av  

bildstöd i sina lokaler. Basutbudet består av 
bilder för: toalettbesök/handtvätt, påklädning 
och dagsschema

MÅL FÖR BARN OCH UTBILDNING

På följande sidor hittar du verksamhetsmål och konkreta mål för  
förskolan, grundskolan samt vår verksamhet för gymnasieskola  
och vuxenutbildning.
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barn och utbildning

GRUNDSKOLA 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Skapa tillgängliga lärmiljöer

Fortsatta utbildningsinsatser för personal  
inom NPF
• Riktad utbildning stadievis med fokus på  

tillitsfulla relationer och bemötande

• Utbildning om verktyg för lärande i relation  
till ovanstående förhållningssätt

Ökad måluppfyllelse

Utveckla möjligheten till distansutbildning
• Följs upp genom statistik över antalet elever 

som nyttjar detta samt resultatet

Utveckla läsutvecklingsplan för förskoleklass  
till årskurs 9
• Klar och implementerad läsår 22/23
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GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Utbildningsnivån i Grums kommun ska öka

Gymnasieskola

Förkorta antalet år obehöriga läser på något  
av introduktionsprogrammen (IM)
• Få till ett bättre samarbete och utbyte av  

information för våra elever som läser på  
fristående skolor

• Dialog med och större krav på att skolorna följer 
de lagar och regler som finns kring information 
till hemkommun

Vuxenutbildning

Förbättra kommunens studievägledning, för  
att nå upp till en tillgänglighet för vägledande 
samtal till 100%
• Tydlighet i studie- och yrkesvägledare (SYV) 

funktionens roll och uppgifter

Vuxenutbildning

Minska antalet sökande som efter att de fått ja 
av kommunen att läsa, ändå väljer att inte bör-
ja. Något som både tar administrationens tid i 
anspråk och kan göra att andra sökande som haft 
lägre prioritering får ett nej
• Större tydlighet vid vägledning och ansökningar 

att man förväntas börja läsa om man får ja av 
kommunen

Ökad måluppfyllelse

Gymnasieskola

Bättre kontakt med de skolor där vi har  
IM-elever när det gäller progression och mål

Vuxenutbildning

Minska antalet utskrivna från olika  
vuxenutbildningar
• Större tydlighet vid vägledning och  

ansökningar vad som krävs av de som börjar 
läsa. Kan få börja läsa i mindre omfattning, för 
att först visa att man kan läsa fullt därefter

barn och utbildning
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barn och utbildning

KONSEKVENSBESKRIVNING

Barn- och utbildningsverksamheten har förstärkts med resurser för 
interkommunala ersättningar inom grundskola och gymnasiet. Även 
inom grundsärskolan finns resursökningar inom  
personalområdet. Inom gymnasie- och vuxenutbildning har  
administrativa personalresurser ökats med en tjänst på 50 % för 
studie- och yrkesvägledare.

För att klara behovet av nämnda resursökningar och det  
sparuppdrag barn och utbildningsverksamheten har, krävs  
kostnadsbesparande åtgärder.

Inom förskoleverksamheten avvecklas en avdelning. 

Inom grundskoleverksamheten från förskoleklass till årskurs 3  
avvecklas en tjänst som fritidspedagog och en lärartjänst.

Inom grundskoleverksamheten årskurs 4–9 avvecklas två  
lärartjänster från hösttermin 2022 och tjänsten som skolvärdinna 
från höstterminen 2021.

Utifrån ett konsekvensperspektiv bedöms verksamheten ha goda 
möjligheter att klara bedömda kostnadsnivåer för interkommunala 
ersättningar. En kvalitetshöjning kring studie- och yrkesvägledning 
förväntas då resurserna ökas inom detta område.

Utmaningen under året är att bibehålla samma kvalitetsnivå  
i undervisningen i grundskolan trots viss personalminskning framför 
allt vad gäller stöd till elever med särskilda behov.

RESURSFÖRDELNING

Kommunens löpande kostnader som till exempel löner, lokaler  
och material, fördelas i en driftbudget. 

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2020

 Budget  
2021

Budget  
2022

Kostnader  
2022

Intäkter  
2022

Förskola  59 041     59 060     55 700     62 490     6 790    

Grundskola  122 849     127 546     118 479     123 700     5 221    

Gymnasieutbildning  39 282     40 888     41 253     42 393     1 140    

Vuxenutbildning  4 393     4 423     4 739     6 139     1 400    

Summa  225 565     231 917     220 171     234 722     14 551    

Inom grundskole- 
verksamheten årskurs  
4–9 avvecklas två  
lärartjänster från  
hösttermin 2022 och 
tjänsten som skolvärdinna 
från höstterminen 2021
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barn och utbildning

Förskola och grundskola  Prognos  
2021

 Budget  
2022

Förskola barn per avdelning (medel) 16 16

Förskola andel tjänster med pedagogisk högskolexamen 45 64

Förskola kostnad kr/inskrivet barn 123 936 Beslut dec 21

Förskola marknadsandel 90 % 87 %

Grundskola meritvärde årkurs 9 (läsår 18/19–19/20) 223,4 208

Grundskola NPF-klassrum 15 15

Grundskolan medelkostnad elev 93 908 Beslut dec 21

Grundskola marknadsandel 82 % 81 %

NYCKELTAL

Gymnasieskola och vuxenutbildning  Prognos  
2021

 Budget  
2022

Gymnasiet inskrivna elever 275 279

Gymnasiet varav inskrivna asylsökande 2 1

Vuxenutbildning registrerade elever 135 140

SFI-registrerade elever 104 90
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barn och utbildning

INVESTERINGSBUDGET
Kommunens planerade nyinvesteringar (nya anläggningar) samt  
reinvesteringar (större underhållskostnader av befintliga anläggningar)  
specificeras i en investeringsbudget och projekten inom  
barn och utbildning anges i tabellen nedan.

Benämning, tkr N/R Budget  
2022

Budget  
2023

Budget  
2024

Förskola: ljuddämpande åtgärder  N  100    

Förskola: möbler personalrum  N  75    

Grundskola F–3: uteförråd Slottsbron  N  75    

Grundskola F–3: matsalsmöbler  N  125    

Grundskola 4–9: lärararbetsplatser  N  125    

Summa  500     500     500    

N=Nyinvestering R=Reinvestering

KONSEKVENSBESKRIVNING
Investeringsbudget bedöms som tillräcklig. Dock kan behov uppstå  
under året att omfördela viss del av investeringsutrymmet.
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Socialtjänst 
Socialchef, Lotta Österlund Jansson
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socialtjänst 

Socialtjänst

Socialtjänstsektorn är indelad i olika områden.  
Till sektorn hör även medicinskt ansvarig sjuksköterska,  
socialt ansvarig samordnare/IT-strateg  
och avgiftshandläggare. 

KOMMUNCHEF

SOCIALCHEF

SOCIALTJÄNST

Omsorg om äldre

Omsorg om 
personer med 
funktionsvariation 

Omsorg om individ 
och familj

Arbetsmarknadsenhet
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socialtjänst

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Omsorg om äldre
Kommunen har 100 särskilda boendeplatser för äldre, fördelat på 
fyra enheter. Enheterna är Edsholms äldrebostäder, Järpegatans 
äldrebostäder, Karlbergs äldrebostäder och Segmons äldrebostäder. 
48 lägenheter av dessa är avsedda för personer med  
demenssjukdom. 

Korttidsenheten Linden har tio platser för korttidsplacering och väx-
elvård. Vårdplanering till och från enheten sker tillsammans  
med biståndshandläggare, distriktssköterska och arbetsterapeut 
/sjukgymnast.

Hemtjänsten består av de fyra enheterna Segmon, Orrby, Karlberg 
och Värmskog. Hemtjänstpersonal arbetar dagtid. Nattetid finns det 
en nattpatrull tillgänglig med hela kommunen som arbetsfält. 

Till hemtjänsten hör även servicegruppen, som arbetar dagtid  
måndag till fredag och utför inköp, städ och tvätt. De ansvarar även 
för att installera och avinstallera trygghetslarm, tillsynskameror och  
phonirolås (nyckelfri hemtjänst) hos våra kunder.

Dagverksamheten Violen vänder sig till personer med demenssjuk-
dom. Syfte med verksamheten är att erbjuda social samvaro,  
individanpassade aktiviteter och att erbjuda anhöriga en tillfällig 
avlastning. Verksamheten har öppet två dagar i veckan.

I kommunen 
finns det

100
särskilda boendeplatser 
för äldre
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socialtjänst 

Kommunsjuksköterskorna är i tjänst dygnet runt och ansvarar för 
sjukvård i hemmet till personer, sju år och äldre, och till personer 
som bor i särskild bostad. 

Kommunrehab består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälp-
medelsassistent. De har ansvar för rehabilitering i ordinärt boende, 
på särskilt boende, korttidsboende, bostad med särskild service 
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade) och olika träningsgrupper på kommunrehab. De 
ansvarar även för hjälpmedelshantering och bostadsanpassning.

Omsorg om personer med funktionsvariation
I kommunen finns tre bostäder med särskild service: Åsgatan,  
Åshammar och Floravägen med olika inriktning. Åsgatans  
servicebostad bedrivs i två grupper i två hus. I ett av husen arbetar 
personalen också med externt boendestöd.

Daglig verksamhet, enligt LSS, är belägen på Sveagatan 61 och  
sysselsätter personer med varierande funktionsvariation.  
I verksamheten utförs bland annat arbeten åt olika företag i länet.

Personlig assistans, enligt LSS, omfattar personer som har en  
bestående fysisk eller psykisk funktionsvariation. 

För vuxna med psykisk funktionsvariation finns boendestöd  
(särskilt anpassad form av hjälp i hemmet), sysselsättning, hälso- och 
sjukvård via kommunen. Vi erbjuder även ett antal lägenheter där 
kunderna får boendestöd dag- och kvällstid.

Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika typer av insatser som  
syftar till att främja individers väg mot arbete eller studier.  
Samverkar med både externa och interna aktörer.

Omsorg om individ och familj
Omsorg om individ och familj omfattar all myndighetsutövning inom 
SoL (Socialtjänstlagen), LVU (lagen med särskilda  
bestämmelser om vård av unga), LVM (lagen om vård av  
missbrukare), LSS, biståndsbedömning, ekonomiskt bistånd,  
vuxen- och barnavård. 

Därtill erbjuds förebyggande insatser, familjebehandling,  
fältverksamhet, gruppverksamhet och personligt stöd. 

Inom individ- och familjeomsorgen ingår även flyktingmottagande. 

Familjecentralen är en samordning av resurser mellan omsorg om 
individ och familj, sektor barn och utbildning och Region Värmland. 
Verksamheten är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och 
stödjande samt riktar sig mot föräldrar och barn. 

3 
bostäder 

med särskild 
service, finns 
i kommunen
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socialtjänst

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal arbetar  
gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas  
Heltidsresan och drivs mellan 2016–2024. Socialtjänstens olika  
verksamheter påverkas framöver av  
coronapandemin. 

Omsorg om äldre
Den rådande situationen med en spridning av covid-19 påverkar  
hela samhället, även äldreomsorgen. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal arbetar  
gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas  
Heltidsresan och drivs mellan 2016–2024. För att heltidsarbete  
ska kunna bli norm krävs en grundläggande förändring  
i verksamheternas organisering. 

Dagens teknik ger möjligheter till att utveckla och effektivisera och 
bidrar till människors självständighet, delaktighet och inflytande.  
Digitaliseringen kommer genomsyra hela vårt samhälle och förändra 
det i grunden.

Mellan 2018 och 2027 kommer antalet personer inom åldersgruppen 
80 år och äldre, att öka med 30 % i Grums kommun. Antalet  
personer i arbetsför ålder kommer att minska under denna period 
med 5 %. 
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socialtjänst

Omsorg om personer med funktionsvariation
Vi ser ett ökat behov av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och 
service) inom omsorg om personer med funktionsvariation. Det kan 
i framtiden innebära att kommunen måste utöka antalet platser på 
kommunens grupp- och servicebostäder.

Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadsenheten påverkas fortfarande av covid-19.  
Kommunen ser redan nu en avmattning på arbetsmarknaden och 
att ungdomsarbetslösheten ökar markant. Det är en stor utmaning 
och kommer att vara en belastning under en längre tid framöver för 
samhället. 

Omsorg om individ och familj
Vi ser en oroväckande ökning av institutions- och  
familjehemsplaceringar inom omsorgen om individ och familj. 

En organisationsförändring är nödvändig för att vi ska kunna möta det 
ökade behovet av stöd och omsorg som finns bland våra invånare.

Vi kan konstatera att kommunen har en markant ökning av  
orosanmälningar gällande våld i nära relationer jämfört med tidigare  
år. Inom omsorgen om individ och familj ser vi att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ökar som en följd av covid-19. Kommunen  
befarar även att konsekvensen av den ekonomiska utsattheten 
leder till en ökning av psykisk ohälsa och social utsatthet.

En rapport från Arbetsförmedlingen 
visar att 18 % av personerna i ålders-
gruppen 16–24 år var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen i mars 2021.  
I februari var samma siffra 10 %. 
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socialtjänst

UTMANINGAR

• Demografi – kommunens invånare blir allt äldre. Det påverkar 
såväl hemtjänst som särskilda bostäder och hemsjukvård

• Politiska beslut - påverkar, både nationellt, regionalt och lokalt

• Kompetensförsörjningen – det är svårt att rekrytera vissa  
yrkesgrupper

• Tillit – minskar bland yngre

• Integrationsfrågor – om integrationen fungerar dåligt blir det  
stora kostnader för kommun och individer

• Konsekvenserna av covid-19

• Samordning mellan kommun och region kring utsatta  
målgrupper. Vem ska bära kostnaden?

• Heltidsresan – organisationsförändring

MÖJLIGHETER

• Utveckling av arbetsmiljö – översyn av arbetsfördelning  
mellan olika arbetsgrupper

• Ny teknik – effektiviserar verksamheter och möjliggör goda  
levnadsvillkor för kunder

• Hög tillit – ger ett mer rättvist samhälle och kostnaden minskar

• Integration – en fungerande arbetsmarknadsenhet möjliggör att 
individer kommer ut i både sysselsättning, studier och arbete

• Samverkan mellan kommunens interna sektorer

• Samverkan mellan kommun och region

• Förebygga och främja tidiga insatser för att undvika stora  
kostnader för externa placeringar

utmaningar

Möjligheter
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socialtjänst

MÅL FÖR SOCIALTJÄNSTEN

På följande sidor hittar du verksamhetsmål och konkreta mål för  
omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsvariation,  
arbetsmarknadsenheten och omsorg om individ och familj.

OMSORG OM ÄLDRE 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

En trygg och tillgänglig äldreomsorg

Arbeta med kommunens värdegrund
• Läggs in på agendan att prata värdegrund vid 

minst fyra tillfällen av alla APT under 2022

Heltidsresan
• Öka andelen heltidstjänster till 90 %

Ge kunden personcentrerad omvårdnad
• Äldreomsorgens medarbetare ska ha deltagit  

i minst fyra utbildningstillfällen under 2022 som 
handlar om god och nära vård

• Kund ska möta högst tolv olika  
hemtjänstpersonal inom en 14-dagarsperiod

Möjlighet till en aktiv och meningsfull  
tillvaro för kunden

Att varje kund ska ha en uppdaterad  
genomförandeplan
• Detta mäts var sjätte månad

Kontaktmannaskap
• 100 % av kunderna ska ha kontaktpersoner
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socialtjänst

 
Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Öka tillgängligheten och delaktigheten  
oavsett funktionsvariation

Öka tillgängligheten digitalt
• Genom enkätundersökning som skickas till  

våra kunder, ta reda på upplevelsen av  
tillgängligheten av information digitalt  
på grums.se

Fler fritidsaktiviteter

Anordna och erbjuda minst två aktiviteter  
för kunder med personlig assistans inom  
kommunen såsom bingokväll eller  
rullstolsgympa

Skapa forum för personer med psykisk ohälsa 
att ses, såsom gruppromenader

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION

ARBETSMARKNADSENHET

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Bredda verksamheten för att få fler  
i sysselsättning

Utveckla verksamheten Hantverket som är en 
ny verksamhet inom daglig verksamhet, samt 
marknadsföra den för att nå kunder som inte 
tar del av den dagliga verksamhet vi har idag

• Minst fyra kunder ska ha påbörjat sin  
verksamhet i Hantverket

Skapa förutsättningar för människor att  
bli självförsörjande

Arbetsmarknadsenheten och omsorg om  
individ och familj arbetar tillsammans för att 
personer som inte står till arbetsmarknadens 
förfogande får en adekvat försörjning 

• Öka från 15 personer som var inskrivna 2020  
till 20 personer som går från försörjning via  
ekonomiskt bistånd till arbete via extratjänst 
eller växla försörjningsstöd  
(arbetsmarknadsenhetens åtgärder)
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socialtjänst

OMSORG OM INDIVID OCH FAMILJ 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Verka för kostnadseffektiva hemmaplanslösningar

Se över organisationen för att arbeta för  
hemmaplanslösningar som matchar  
kundernas behov

• Starta upp ett gemensamt boendestödsteam till 
kunder med samsjuklighet (både missbruk och 
psykisk ohälsa)

• Öka resurser riktat till barn och unga och deras 
vårdnadshavare som har behov av stöd så att 
barn kan få en trygg uppväxt. 

• Erbjuda samtalsstöd av beroendeterapeut och 
samtalskonsulent 

Arbeta förebyggande mot social utslagning

Arbetsmarknadsenheten och omsorg om  
individ och familj arbetar tillsammans för att 
personer som inte står till arbetsmarknadens 
förfogande får en adekvat försörjning 

• Öka från 15 personer som var inskrivna 2020  
till 20 personer som går från försörjning via  
ekonomiskt bistånd till arbete via extratjänst 
eller växla försörjningsstöd  
(arbetsmarknadsenhetens åtgärder) 

Utveckla förebyggande arbete tillsammans  
med regionen och skolan
• Erbjuda föräldrastödsutbildning

Arbeta med teman kring förebyggande  
arbete riktat till barn och unga och deras  
vårdnadshavare 
• Månadsvis kommer olika teman att läggas  

ut på Grums kommuns Facebook
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Sektorns områden består till stor del av lagstyrda verksamheter, 
vilka kommunen inte kan påverka. 

Socialtjänsten lade inför budgetberedningen upp vissa yrkanden  
om kostnadsökningar som tidigare lett till underskott inom sektorn. 

En höjd kostintäkt inom särskild bostad och Linden från 125 till 130 
kr/dygn är en besparingsåtgärd då många andra kommuner ligger 
högre i kostnad. Det kan resultera i negativa reaktioner från kunder.

Socialtjänsten har ett ökat behov av elcyklar, som är billigare, mer 
miljövänligt och bidrar till ökad hälsa. Detta medför att bilparken  
kan minskas. 

Grums kommun har under de senaste åren drastiskt ökat antalet 
externa familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar. En 
extern placering kostar mellan 2 000 till 6 000 kr/dygn. Det ökade 
antalet placeringar leder till kraftigt ökade kostnader som inte ryms 
inom budgetram, vilket har bidragit till att sektor socialtjänst har fått 
utökad ram inför 2022.

Ny verksamhet för öppenvårdsmottagning har beviljats.  
Arbetsmarknadskonsulenterna och projektledare kommer att flytta 
in i familjecentralens lokaler. Lokalen för arbetsmarknadsenheten på 
Sveaplan, har därmed sagts upp. Socialtjänsten har även beviljats en 
familjebehandlare till öppenvården för barn och unga för att arbeta 
förebyggande i familjer, så att externa placeringar kan undvikas. 

Kostnaden för de privata familjehemmen är betydligt lägre än en 
extern placering. Egna jourhem är en lösning som sänker kostnaden 
för placeringar. Tack vare samarbete med våra kranskommuner blir 
jourhemmen en kostnadseffektiv lösning. 

socialtjänst

RESURSFÖRDELNING

Kommunens löpande kostnader som till exempel löner, lokaler  
och material, fördelas i en driftbudget. 

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2020

 Budget  
2021

Budget  
2022

Kostnader  
2022

Intäkter  
2022

Socialtjänst övergripande  4 490    23 968  29 600     29 600     -      

Omsorg om äldre  116 883    106 522  106 192     125 782     19 590    

Omsorg om personer med  
funktionsvariation

 51 039    45 070  46 849     78 425     31 576    

Omsorg om individ och familj  66 057    49 623  57 685     59 584     1 899    

Summa  238 469     225 183     240 326     293 391     53 065    

Tack vare samarbete  
med våra kranskommuner 
blir jourhemmen en  
kostnadseffektiv lösning
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socialtjänst

Att vara heltidsarvoderat familjehem skulle även kunna vara mer  
attraktivt än den vanliga lösningen, där man oftast har ett annat  
arbete kombinerat med familjehemsuppdraget. Svårigheten kan 
vara att hitta lämpliga jourhem. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Kommunen ser en 
ökning av personer med diagnoser som inte får fortsatt ersättningar 
från Försäkringskassan, som därmed hänvisas till socialtjänsten.  
Effekterna av covid-19 märks i form av att allt fler söker om  
ekonomiskt bistånd. Inför 2022 har ökad ram för ekonomiskt  
bistånd beviljats.

Det finns ett stort behov att se över kommunens äldrebostäder, 
framförallt Segmon, som är vår minsta enhet. En mindre enhet är 
mer sårbar när det gäller personalresurser, speciellt då kunder har 
stora omvårdnadsbehov. Ett större boende ger fler möjligheter att 
samverka mellan avdelningarna, ”nollvika” samt gå upp och ner  
i beredskap när det behövs avseende personaltäthet.  
Representanter ut kommunledningsgruppen ser över hur ett  
framtida äldreboende ska se ut för att tillgodose  
kommuninvånarnas behov nu och i framtiden. 

Att anlita vikariepoolen är dyrare än att ta in externa vikarier. En 
avveckling av vikariepoolen kommer leda till mindre kostnader 
för verksamheterna. Socialtjänsten arbetar för att införa heltid som 
norm. Socialtjänsten kommer att jobba med heltidsscheman och 
arbeta för en heltidsorganisation istället för en deltidsorganisation. 
Heltidsschema innebär att alla medarbetare arbetar fler arbetspass. 
De pass som blir övertaliga kallas resurspass och ska täcka frånvaro 
och sjukdom.

Socialtjänsten ser över riktlinjer inom biståndsenheten och  
möjlighet till digitala insatser. Genom att genomlysa verksamhetens 
riktlinjer så strukturerar och tydliggör man vad kommuninvånarna 
kan få för insatser inom äldreomsorgen. En arbetsgrupp är utsedd 
för att undersöka vilka insatser som kan utföras digitalt. Det digitala 
arbetssättet bidrar till en höjd patientsäkerhet kring delegeringar, 
snabba uppföljningar och färre avvikelser. Digitala insatser kan leda 
till rädsla och otrygghet hos kund då de får färre fysiska besök.

Socialtjänsten ser  
över riktlinjer inom  
biståndsenheten och  
möjlighet till digitala  
insatser
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Socialtjänst  Prognos  
2021

 Budget  
2022

Antal hemtjänsttimmar (verkställd tid SOL+HSL) 75 000  75 000    

Antal biståndsbedömda beslut enligt SOL 700  700    

Antal biståndsbedömda beslut enligt LSS 80  80    

Antal familjehemsplacerade barn och unga 30  35    

Antal institutionsplacerade barn och unga 9  7    

Antal institutionsplacerade vuxna 5  5    

Antalet beslut på DV (daglig verksamhet) enligt LSS 42  44    

Antalet personer med fysisk sysselsättning på DV 35  37    

Antalet personer på DV med extern placering 5  5    

Antalet personer på DV som har beslut, men inte verkställt  -       -      

Beläggning på korttidsboende Linden (i procent) 100  100    

Beläggning på SÄBO (i procent) 98  98    

NYCKELTAL
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socialtjänst

INVESTERINGSBUDGET
Kommunens planerade nyinvesteringar (nya anläggningar) samt reinvesteringar (större  
underhållskostnader av befintliga anläggningar) specificeras i en investeringsbudget och projekten  
inom socialtjänst anges i tabellen nedan.

Benämning, tkr N/R Budget  
2022

Budget  
2023

Budget  
2024

Vårdsängar (Edsholm, Järpegatan, Segmon, Linden och Karlberg)  N  130    

Taklyft (Edsholm och daglig verksamhet)  N  60    

Medicinskåp (Karlberg och Järpegatan)  N  74    

Möbler Järpegatans äldrebostäder  N  25    

Elcyklar hemtjänsten  N  60    

Möbler Linden  N  51    

Elcyklar boendestöd  N  30    

Möbler daglig verksamhet  N  40    

Inventarier Hotellgatan öppenvårdsmottagning  N  30    

Inventarier socialtjänsten  N  500     500    

Summa  500     500     500    

N=Nyinvestering R=Reinvestering
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Samhällsbyggnad
Teknisk chef, Jonas Gunnberg
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samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadssektorn innefattar följande områden; 
kultur och fritid, kost och lokalvård,  
fastighet, gata samt  
samhällsbyggnad övergripande.

KOMMUNCHEF

TEKNISK CHEF

SAMHÄLLSBYGGNAD

Fastighet

Gata

Kost & lokalvård

Kultur & fritid
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samhällsbyggnad

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kultur och fritid
Verksamhetsområdet innefattar bibliotek, kultur, badhus, sporthall, 
folkhälsa, idrottsanläggningar, samlingslokaler, båthamnar,  
badplatser, motionsspår, friluftsliv, vandringsleder och fritidsgård.  
I verksamheten ingår bidrag till olika organisationer och föreningar, 
inklusive bidrag för skötsel och drift av idrottsanläggningar.

Kost och lokalvård
Kost och lokalvård ansvarar för matproduktion och lokalvård  
inom Grums kommun.

Kostenheten har två tillagningskök och tretton mottagningskök. 
Centralköket på Jättestenskolan lagar mat till alla skolor och  
förskolor utom Borgviks förskola (som har eget tillagningskök),  
samt till en del av kommunens äldreomsorg.

Lokalvårdsenheten ansvarar för lokalvård i kommunens fastigheter 
och för några externa kunder. 

Fastighet
Område fastighet ansvarar för drift, underhåll och investeringar 
avseende kommunens fastighetsbestånd.

I kommunen finns  
badhus, fritidsgård  
och bibliotek
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Gata
Område gata ansvarar bland annat för skötsel av gator, vägar och 
utemiljö, snöröjning, dricksvatten och avlopp, skog, avfallshantering, 
maskinpark, fordon och verkstad.

Samhällsbyggnad övergripande
Här ingår teknisk chef, skogsfastigheter och arrenden.

Område gata ansvarar 
för drift, skötsel  
och underhåll av  
kommunens  
gator och vägar
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OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING 

Samhällsbyggnadssektorn har identifierat följande  
utmaningar och möjligheter. 

UTMANINGAR

• Lagstiftning inom respektive kompetensområde

• Politiska beslut på nationell och regional nivå

• Klimatpåverkan

• Energipriser

• Folkhälsoutmaningar

• Nationella och regionala mål till exempel  
klimatmål, folkhälsomål

• Kompetensförsörjning

• Digitaliseringsprocessen

• Färre ideella krafter generellt i samhället

• Utbyggnad av kollektivtrafik

• Socioekonomiska utmaningar

• Omvärldsläge med planering för höjd beredskap

• Ökade krav nationellt på kommunen utan  
ekonomisk kompensation

• Hantering och efterspel med anledning av covid-19

MÖJLIGHETER

• Samverkan inom kommunen samt mellan kommuner  
till exempel inom Karlstadsregionen

• Övergång till klimatsmart kost leder oftast till bättre hälsa

• Ökat inköp av närproducerade livsmedel gör oss mindre  
sårbara vid en kris

• Teknikutveckling och tekniska hjälpmedel till exempel inom  
fastighetsdrift för effektivare energianvändning

• Positiv utveckling vad gäller industri och infrastruktur

• Bidrag och medfinansiering för att kunna  
genomföra projekt

• Ökad attraktivitet som boendeort

• Digitalisering

utmaningar

Möjligheter
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MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Här hittar du verksamhetsmål och konkreta mål för fastighet,  
gata, kost och lokalvård samt kultur och fritid.

KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Friskare invånare och utvecklad folkhälsa

Öka tillgängligheten i utegymmet 
Grums idrottspark
• Arbeta fram en handlingsplan med åtgärder  

för att öka tillgängligheten i utegymmet,  
Grums idrottspark

En jämställd kultur- och fritidsverksamhet

Ett nytt regelverk tas fram som reglerar  
ekonomiskt stöd till föreningar med verksamhet 
i Grums kommun
• Arbeta fram ett nytt regelverk med hjälp av 

information från genomförd genomlysning  
och kartläggning

Ökat valdeltagande i valet 2022 jämfört med 
tidigare val
• Inför valet 2022 kommer biblioteket driva  

demokratifrågor mer aktivt, internt, lokalt och  
i samverkan med Region Värmland, i syfte att 
öka valdeltagandet. Demokratiprojektet  
kommer att genomföras eftersom Kulturrådet 
beviljat ansökan under våren 2021
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KOST OCH LOKALVÅRD

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

All upphandling bör genomföras på sådant sätt  
att kommunens närmiljö och närproducerat  
gynnas

Skriva avtal med minst en närproducent  
av livsmedel
• Avtal tecknas under 2022

Alla matgäster ska känna matglädje  
och må bra av maten

100 % av närvarande eleverna i skolan  
ska äta skollunch. 

• Servera en tilltalande och näringsrik lunch  
enligt livsmedelsverkets rekommendationer  
i dialog med matråden

• Utveckla recepten för de vegetariska rätterna

• Fortsätta skapa en trivsam miljö  
i skolrestaurangen

• Serveringspersonal ska bemöta matgästerna  
väl och uppmuntra till att äta varierat
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FASTIGHET 

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Vid renovering och nybyggnation bör miljö och 
hållbarhetstänket beaktas

Minskad vattenförbrukning i våra  
kommunala fastigheter 
• Genomgång och byte av utrustning som  

förbrukar mer vatten än nödvändigt och på så 
sätt minska klimatpåverkan (vatten och energi)

Välskötta kommunala fastigheter
Förbättring inomhusklimat inom skolan
• Byte av ventilation i byggnader inom skolan 

enligt plan

GATA

Verksamhetsmål 2020–2022 Konkreta mål 2022

Klimatanpassa fordonsparken

Utreda alternativa bränslen för fordonsparken
• Kartlägga möjligheten till att övergå till  

HVO100 eller motsvarande för vår  
fordonspark med dieselbränsle

Tilltalande och trygga utemiljöer

Förbättra trafiksäkerhet för  
oskyddade trafikanter
• Genomföra de åtgärder som får statlig  

medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande  
åtgärder på kommunala gator och vägar

Införa källsortering av avfall
Utifrån antaget inriktningsbeslut påbörja  
införandet av källsortering av matavfall
• I samverkan påbörja det praktiska arbetet

samhällsbyggnad
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Område kultur och fritid har fått ett tillskott på 80 tkr för att kunna 
hålla en god standard på våra badplatser.

Område gata har fått ett tillskott på 330 tkr för att åter kunna  
anställa säsongspersonal och på så sätt kunna hålla en god kvalitet 
på utemiljöarbete och tillse att kommunens mark hålls i ett bra och 
säkert skick.

Område gata har också tilldelats 67 tkr för att kunna hålla  
gatubelysningen tänd dygnets mörka timmar fredagar och lördagar.

RESURSFÖRDELNING

Kommunens löpande kostnader som till exempel löner, lokaler  
och material, fördelas i en driftbudget. 

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2020

 Budget  
2021

Budget  
2022

Kostnader  
2022

Intäkter  
2022

Kultur och fritid  21 264     20 574     19 514     21 599     2 085    

Kost och lokalvård  1 365     193     169     23 669     23 500    

Fastighet  593     2 725     13 036     56 064     43 028    

Gata  21 060     22 068     21 207     62 757     41 550    

Samhällsbyggnad övergripande -987     1 362     3 515     3 785     270    

Summa  43 295     46 922     57 441     167 874     110 433    

Område gata har fått  

67 000
för att kunna hålla  
gatubelysningen tänd 
dygnets mörka timmar 
fredagar och lördagar
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Samhällsbyggnad  Prognos  
2021

 Budget  
2022

Antal utlån, samtliga media, bibliotek  60 500     60 500    

Antal betalda besök på bad och sport  33 000     33 000    

Antal besök på fritidsgården  4 500     4 200    

Antal lunchportioner/dag  1 500     1 500    

Antal specialkoster/dag  85     85    

Antal städtimmar/månad  2 750     2 750    

Kostnad för skadegörelse i tkr  100     100    

Egenproducerad elenergi, Mwh  50     50    

Hushållsavfall till förbränning kg/invånare  255     255    

NYCKELTAL
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INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023–2024

Benämning, tkr N/R Budget  
2022

Budget  
2023

Budget  
2024

Bad- och sporthall  R  2 000     2 000    
Jättestenskolans kök  R  500    
Skolor/förskolor utemiljö  R  250    
Edsholms äldreboende takbyte  R  1 000    
Energiinvesteringar solceller Kompassens förskola  N  250    
Reservkraftaggregat  N  500    
Ventilation Södra skolan hus 1  R  500    
Arbetsfordon utbyte  R  500     500     250    
Beläggning  R  1 000     1 000     1 000    
VA sanering  R  1 500     2 000     2 000    
VA sanering och relining Åshammar  R  900    
VA elektroniska mätare och styrsystem  R  200    
VA system driftövervakning  R  1 500    
Gatubelysning  R  300     100     100    
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Karlslundsgatan  N  150    
Oljeavskiljare gatuförrådet  N  200    
Städmaskiner  N  100     100     100    
Tillgänglighetsanpassning Hasseldalen  N  150    
Billerudhallen kylanläggning  R  8 000    
Oförutsedda händelser samhällsbyggnad  N  150     150     150    
Förskolan Kompassen kök  R  500    
Edsholms äldreboende fönsterbyte  R  800    
Takbyte biblioteks- och kommunhus  R  2 000    
Byte av storköksutrustning  R  200     200    
Byte av undercentraler fjärrvärme  R  200    
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  N  500     500    
Ombyggnad återvinningscentralen  R  2 000    
Uppdatering maskinpark  R  1 000     1 000    
Utbyte konstgräsplan Grums idrottspark  R  3 000    
Ventilation fritidsgården  R  1 000    
Ventilation bibliotekshus  R  3 000    
Förskolan Kompassen fönsterbyte  R  500    
Solceller biblioteks- och kommunhus  N  500    
Bibliotek utlåningsmaskiner  R  500    
Ishallen omklädningsrum  R  3 000    
Medfinans hållplatser (Orrby och Solbergsg ärende från KS mars 2021)  R  1 000    
Summa  20 650     16 050     13 800    

N=Nyinvestering R=Reinvestering
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KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR INVESTERINGSPLAN

Det som har störst påverkan på sektor samhällsbyggnad är  
kapitalkostnaderna som uppstår till följd av investeringarna som 
görs. Från och med 2022 görs justering av budgetramar med  
motsvarande belopp som kapitalkostnaderna förändras. 

Nettoeffekten drabbar därmed kommunen centralt och ingen  
enskild verksamhet. För verksamheterna innebär det alltså att de 
inte behöver finansiera ökade kapitalkostnader på bekostnad av 
andra delar inom området.

Nedanstående tabell visar preliminärt beräknad ökning av årlig  
kapitalkostnad. Kapitalkostnad för investeringar som ej slutförs  
2021 utan blir färdiga först 2022 tillkommer för 2023.

Kapitalkostnader 2023  2024 2025

Kultur och fritid  489     180     235    

Kost och lokalvård  11     11     11    

Fastighet  330     382     307    

Gata  280     279     209    

Övergripande samhällsbyggnad  16     16     16    

Totalt  1 126     868     778    
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