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Årsredovisning 2019
Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och  

nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden
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2019 i sammandrag

Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge kommunfullmäktige en 
fullständig och rättvisande bild över kommunens finansiella ställning 
och utveckling. Nedan följer ett sammandrag.

grums kommun - 2019 i sammandrag

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för Grums kommun är 0,1 mkr och hela  
kommunkoncernen visar ett resultat på 1,8 mkr. För kommunen  
innebär det att årets resultat uppfyller balanskravet.

AVVIKELSER

Verksamheterna visar på nära 15 mkr sämre resultat än budget  
och den enskilt största avvikelsen är institutionsplaceringar inom 
omsorg om individ och familj.

Pensionskostnaderna blev nära 4 mkr högre än budgeterat. Denna 
post är väldigt svår att förutsäga men kostnaderna beror till stor del 
på att budgeten inte har varit i nivå med KPA:s prognoser. 

NETTOINVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar uppgår till 72,9 mkr, vilket är 53 mkr mer än 
föregående år. Den stora skillnaden förklaras av nybyggnationen av 
Södra skolan som står för nära 56 mkr av årets investeringar.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Vid årets slut var 662 personer tillsvidareanställda i Grums kommun, 
vilket är en ökning med 4 personer sedan 2018. Av de  
tillsvidareanställda är 85 procent kvinnor och 15 procent män.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron minskade till 6,94 procent av den sammanlagda  
ordinarie arbetstiden. Året innan låg den på 7,01 procent.

BEFOLKNINGEN

Grums kommun hade vid årets slut 9 047 invånare. Kommunens  
befolkning ökade med 31 personer. Antal inflyttade var 465  
personer och antal som flyttade ut var 486 personer. Födelsetalet 
var lägre än dödstalet och födelsenettot hamnade på –35 personer.

1,8  
MILJONER 
PLUS
Kommunkoncernen 
visar ett  resultat  
på 2 miljoner.
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förvaltningsberättelse - viktiga händelser under året

Viktiga händelser under året

Det ekonomiska läget i riket där högkonjunktur vänt mot  
normalkonjunktur har fått effekt såväl för Grums kommun som  
för övriga kommuner med mer ansträngd ekonomi.

YTTERLIGARE STATSBIDRAG 

Ett beslut om ny beräkning för kostnadsutjämningssystemet har 
behandlats under året och träder i kraft från 1 januari 2020, vilket då 
innebär drygt 1 mkr i ytterligare statsbidrag för Grums kommun.

De så kallade välfärdsmiljarderna för 2019 blev 276 tkr bättre än 
budgeterat. I samband med skatteväxlingen av länstrafiken,  
beslutades om en mellankommunal utjämning under de fem första 
åren som gradvis sänks. För 2019 motsvarar detta 630 tkr. 

BEFOLKNING

Befolkningen var under första delen av året lägre än vad man hade 
räknat med men landade till slut på 9 047 invånare. Det är en  
ökning med 31 personer jämfört med 31 december 2018. 

Att det ökar men samtidigt inte för kraftigt är positivt för Grums. Ur 
ett ekonomiskt perspektiv är ett stabilt befolkningstal att föredra, 
för att slippa allt för stora variationer av behov i våra verksamheter.

GRÖNT LÅN PÅ NY SKOLA

Nybyggnationen av den nya skoldelen vid Södra skolan har blivit 
beviljad rätt till grönt lån, vilket ger kommunen en lägre låneränta 
motsvarande cirka 165 tkr/år.

OMBYGGNATION KOMMUNHUS

Byte av ventilation har skett i kommunhuset och alla verksamheter 
har under arbetet varit utlokaliserade i andra lokaler. 

Det har samtidigt byggts en ny reception till omsorg om individ och 
familj samt nya besöksrum för att få en bättre och säkrare  
arbetsmiljö. I samband med detta har även kommunens reception 
byggts om och bytt namn till kontaktcenter.

 

Befolkningen
ökade med

31
personer jämfört med  
samma tidpunkt 2018
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förvaltningsberättelse - viktiga händelser under året

VART KOMMER PENGARNA IFRÅN?

VAD GÅR PENGARNA TILL?

Skatteintäkter  
57,6%

Avgifter  
8,0%

Övrigt   
0,5%

Statsbidrag  
32,0%

Försäljning  
1,9%

Personal  
61,5%

Tjänster  
25,9%

Material  
6,7%

Bidrag   
5,0%

Övrigt   
0,9%
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förvaltningsberättelse - övergripande resultat för året

Övergripande resultat för året

Årets resultat för Grums kommun är 0,1 mkr vilket är 11,4 mkr sämre 
än budgeterat. Resultatet motsvarar 0 % av skatter och statsbidrag. 
Vi uppfyller därmed inte det finansiella målet som ska ha ett resultat 
på 2,5 %. Jämfört med den senaste prognosen i oktober, är det  
däremot ett 0,8 mkr bättre resultat. 

GRUMS KOMMUN

Verksamheterna visar på 14,6 mkr sämre resultat än budget vilket är 
0,6 mkr sämre än oktoberprognosen. Den enskilt största avvikelsen 
för verksamheterna är institutionsplaceringar inom omsorg om  
individ och familj. 

Mer detaljerad information om verksamheterna samt måluppfyllelse 
framgår under avsnittet ”Verksamhetsberättelse”. 

Pensionskostnaderna blev 3,6 mkr högre än budgeterat. Denna post 
är väldigt svår att förutsäga men beror även till stor del på att  
budgeten inte har varit i nivå med KPA:s prognoser. 

Avskrivningarna visar på 0,8 mkr sämre resultat än budget då nya 
investeringar är fler än gamla som är färdigavskrivna. Den samman-
lagda kapitaltjänstkostnaden som innefattar både avskrivningar samt 
internränta avviker alltså också till följd av detta. Tillsammans med 
avvikelsen för personalomkostnadspålägget så ger det totalt  
+2,4 mkr bättre mot budget.

Skatter och statsbidrag visar på 2,7 mkr bättre resultat än budget. 
Finansnettot visar en positiv avvikelse på 2,5 mkr, då ränteläget är 
fortsatt lågt. 

100 000  
KRONOR 
+
Årets resultat 2019 för 
Grums kommun blev 
100 000 kronor.
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förvaltningsberättelse - övergripande resultat för året

År, tkr Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 2019

Summa verksamheternas nettokostnad -534 293 -548 859 -14 566
Finans pensioner internt kalk ers 21 041 19 836 -1 205

Verksamhetens nettokostnad före avskrivning
och rörelsestörande poster -513 252 -529 023 -15 771
Avskrivningar -16 300 -17 115 -815
Verksamhetens nettokostnader -529 552 -546 138 -16 586

Skatteintäkter 405 501 405 863 362
Statsbidrag 140 528 142 881 2 353
Finansiella intäkter 5 000 3 628 -1 372
Finansiella kostnader -10 000 -6 120 3 880
Resultat 11 477 114 -11 363
Avvikelse (-) sämre (+) bättre

Nettokostnadsandel % 94 96 2
Resultatandel i % av skatt o statsbidrag 2,1 0,0 -2,1

RESULTAT GRUMS KOMMUN
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förvaltningsberättelse - övergripande resultat för året

GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Grums Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
ägs av Grums kommun. Bolaget har till uppgift att inom Grums  
kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och  
tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva  
ordningar samt därmed förenlig verksamhet.

Grums Hyresbostäder AB har ett positivt resultat 2019 på 0,8 mkr, 
vilket är 1,3 mkr lägre än för 2018. Bolaget har haft höga kostnader 
för iordningställande av lägenheter på Järpegatan efter att  
Migrationsverket lämnat. Då många av dessa lägenheter inte blev 
klara för uthyrning under 2019, blev även hyresintäkterna lägre.

Trots hyresbortfallet för Migrationsverkets gamla lägenheter, har 
hyresintäkterna ökat med nära 0,2 mkr jämfört med föregående år. 
Detta beror bland annat på att bolaget i januari köpte 10 lägenheter 
på Gamla vägen 39-43.

STIFTELSEN GRUMS KOMMUNS HYRESBOSTÄDER

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder är ett allmännyttigt  
bostadsföretag som har till föremål till sin verksamhet att inom 
Grums kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill  
hörande kollektiva anordningar.

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder förvaltar i huvudsak 
specialbostäder för äldre och funktionsvariationer. Bostäderna hyrs 
av kommunens enhet för omsorg om äldre och omsorg om personer 
med funktionsvariationer. Viss uthyrning sker även till kommunens 
förskoleverksamhet.

Stiftelsen har ett positivt resultat 2019 på 1,1 mkr vilket är 0,7 mkr 
högre än för 2018.  Det positiva resultatet beror till stor del på att 
Stiftelsen har haft hyresintäkter som ej var budgeterade i samband 
med att kommunen hyrt Hotellgatan till Omsorg om individ och 
familj under renovering- och ombyggnation av kommunhuset.

KARLSTAD-GRUMS VATTENVERKSFÖRBUND

Karlstad-Grums Vattenverksförbund är ett kommunalförbund för 
vattenförsörjning. Förbundet ska leverera vatten med rätt kvalitet,  
i tillräcklig omfattning och så effektivt som möjligt.

Karlstad-Grums Vattenverksförbund har genererat ett överskott 
under året som avsatts i en investeringsfond, så ett nollresultat 
redovisas. Överskottet är planerat för projekt gällande ny PLC med 
display Mellerudstorp under 2020. Under 2019 upptog förbundet 
ett lån på 2 mkr av Karlstads kommun för att kunna betala för gjorda 
investeringar.

800 000  
KRONOR 
+
Årets resultat 2019 för 
Grums Hyresbostäder AB  
blev 800 000 kronor.

1,1 
MILJONER  
KRONOR 
+
Årets resultat 2019 för 
Stiftelsen Grums  
Hyresbostäder  
blev 1,1 mkr.
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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

förvaltningsberättelse - organisation och styrning

Organisation och styrning

En kommun är dels en politisk organisation som består av valda  
politiker och dels en förvaltningsorganisation som består av anställda 
medarbetare. Såhär ser vår politiska organisation ut.
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förvaltningsberättelse - organisation och styrning

Styrmodell 

För att på ett tydligt sätt beskriva kommunfullmäktiges  
viljeinriktning ska målstyrning användas. Samtliga verksamhetsmål 
och konkreta mål har den karaktären att de olika sektorerna och  
staben kan arbeta inom sitt eget område för att uppnå dem.

VISION
En vision är en kortfattad beskrivning över  
önskvärt framtida tillstånd. Kommunens vision 
fram till år 2030 är: ”Genom en skola i framkant, 
framgångsrika företagare och nya bostäder bygger 
vi hållbara broar till framtiden”.

MÅL 
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. God ekonomisk hushållning handlar 
ytterst om att utföra kostnadseffektiv och ända-
målsenlig verksamhet för skattebetalarnas pengar.

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

VISION  
2030 
Genom en skola i framkant,  
framgångsrika företagare  
och nya bostäder  
bygger vi hållbara broar  
till framtiden
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VERKSAMHETSMÅL
Verksamhetsmål fastställer vad som är viktigast  
att uppnå under den närmaste treårsperioden, 
för att på sikt nå den fastställda visionen. Läs mer 
under respektive funktion och sektor.

KONKRETA MÅL
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. 

FINANSIELLA MÅL
De finansiella målen ska visa kommunens  
ambitionsnivå med den finansiella utvecklingen.

• Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter  
  och statsbidrag.

• Den totala skuldbördan, inklusive ansvars- 
  förbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner  
  kronor årligen.

STYRNING
För att på ett tydligt sätt beskriva kommunfull-
mäktiges viljeinriktning ska målstyrning användas. 
Samtliga verksamhetsmål och konkreta mål har 
den karaktären att de olika sektorerna och staben 
kan arbeta inom sitt område för att uppnå dem. 

Kommunstyrelsen ska, för att beskriva vad som ska 
göras, arbeta med mål som är SMART,  
det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Rea-
listiska och Tidsatta.

Kommunfullmäktige fastställer:
Kommunens vision, verksamhetsmål och  
konkreta mål.

De olika sektorerna och staben fastställer:
På vilket sätt man inom och i samarbete mellan 
sektorerna och staben, ska arbeta med kommun-
styrelsens verksamhetsmål och konkreta mål för 
att förverkliga de olika målen på lång och kort sikt.

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

förvaltningsberättelse - organisation och styrning
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förvaltningsberättelse - personalanalys

Personalanalys

Personalanalysen syftar till att ge en aktuell och samlad bild av  
kommunens medarbetare. Viss statistik redovisar tillsvidareanställd 
personal medan en del av statistiken redovisar både tillsvidare- 
anställd personal samt personal med tidsbegränsad anställning.  

Antal tillsvidareanställda HELTID DELTID HELTID DELTID HELTID DELTID HELTID DELTID

Förskola 54 3 0 0 57 57 3 1 0 61
Grundskola 92 9 17 2 120 93 7 19 2 121
Barn & utbildning gemensamt 4 1 4 0 9 4 1 4 0 9
Totalt barn & utbildning 150 13 21 2 186 154 11 24 2 191

Fastighet 0 0 3 1 4 0 0 4 0 4
Gata 3 0 19 0 22 3 0 21 0 24
Kost & städ 26 11 0 0 37 30 11 0 0 41
Kultur & fritid 5 7 1 1 14 6 6 1 1 14
Samhällsbyggnad gemensamt 3 0 4 0 7 3 0 4 0 7
Totalt samhällsbyggnad 37 18 27 2 84 42 17 30 1 90

Arbetsmarknad 6 0 2 0 8 6 1 1 0 8
Funktionsstöd 29 38 5 2 74 33 32 5 2 72
Individ & familj 28 0 9 0 37 23 0 8 2 33
Äldreomsorg 61 141 0 6 208 66 136 1 4 207
Socialtjänst gemensamt 11 1 2 0 14 12 1 2 0 15
Totalt socialtjänst 135 180 18 8 341 140 170 17 8 335

Utveckling & förvaltning 25 5 17 0 47 27 5 14 0 46
Totalt utveckling & förvaltning 25 5 17 0 47 27 5 14 0 46

Totalt kommunen 347 216 83 12 658 363 203 85 11 662

PERSONALSTATISTIK
KVINNOR

2018-12-31
MÄN TOT KVINNOR

2019-12-31
MÄN TOT
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SÅ ÄR VÅR PERSONAL FÖRDELAD

Av Grums kommuns tillsvidareanställda är 85 % kvinnor och 15 % är män. De flesta av kommunens  
anställda arbetar inom barn och utbildning, funktionsstöd och äldreomsorg. Det är områden som  
traditionellt sett representeras av kvinnor vilket är den huvudsakliga förklaringen till den ojämna  
könsfördelningen. Männen är jämnt fördelade över kommunens olika sektorer, medan över 80 %  
av kvinnorna arbetar inom barn och utbildning samt socialtjänst. 

Andelen heltidsanställda medarbetare är 68 %, motsvarande andel för 2018 var 65 %.  
För kvinnor är andelen heltidsanställda 64 % och för män är andelen heltidsanställda 89 %. 

CHEFSTÄTHET

Chefstätheten är motiverad att se över utifrån våra arbetsledares arbetssituation och belastning men 
också då en närvarande chef enligt nationell forskning är en viktig friskfaktor för medarbetarna.  
Analysen visar att chefstätheten är låg inom barn och utbildning, socialtjänst samt kost och städ, dessa 
verksamheter omfattar våra mest kvinnodominerande yrken. Jämförelsen mellan de olika  
verksamheterna påverkas också av respektive verksamhets stöd till chef i form av till exempel  
arbetsledare, samordnare och hur till exempel arbetet med vikarieanskaffning ser ut. 

förvaltningsberättelse - personalanalys

Chefstäthet samtliga  
anställda 2019-12-31

Antal 
chefer

Antal  
medarbetare Genomsnitt

Mån avl + PAN Tim avl Totalt Antal medarbetar per 
chef

Förskola 3 84 82 166 55

Grundskola 2* 143 58 201 100*
Barn & utbildning gemensamt 1 9+3 3 15 15
Totalt barn & utbildning 6 239 143 382 64*

Fastighet 1 4 1 5 5

Gata 1 27 0 27 27

Kost & städ 1 41 17 58 58

Kultur & fritid 1 15 26 41 41

Samhällsbyggnad gemensamt 1 7 0 7 7

Totalt samhällsbyggnad 5 94 44 138 28

Arbetsmarknad 1 30 1 31 31

Funktionsstöd 3 76+42 44 162 54

Individ och familj 2 36 14 50 25

Äldreomsorg 8 214 102 316 40

Socialtjänst gemensamt 1 16 2 18 18

Totalt socialtjänst 15 414 163 577 38

Utveckling & förvaltning 6 46 0 46 8

Totalt utveckling & förvatlning 6 46 0 46 8

* inom grundskolan finns 4 biträdande rektorer, varav 3 har personalansvar, som inte är medräknade i tabellen
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förvaltningsberättelse - personalanalys

REKRYTERINGSBEHOVET
Behovet att rekrytera uppstår dels till följd av pensionsavgångar och dels till följd av 
intern och extern rörlighet bland de anställda. Den interna och externa rörligheten kan 
arbetsgivaren påverka genom att vara en attraktiv arbetsgivare som bland annat erbjuder 
bra villkor, förmåner samt en trygg och utvecklande arbetsmiljö. 

Under de kommande sju åren har kommunen till följd av ovanstående pensionsavgångar 
behov av att rekrytera bland annat 6 boendestödjare, 37 undersköterskor, 8 städare  
och 15 förskollärare.

Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda är 48 år för kvinnor och 47 år för män.  
Medelåldern är relativt lika mellan kommunens olika verksamheter.

Förväntade pensionsavgångar

2020  2021  2022   2023   2024   2025   2026
18  22  35   29   44   23   36

Medelålder tillsvidareanställda KVINNOR MÄN TOT

Förskola 46  30 46
Grundskola 49 43 48
Barn & utbildning gemensamt 53 51 52
Totalt barn & utbildning 48 44 48

Fastighet 55 55
Gata 47 46 46
Kost & städ 48 48
Kultur & fritid 46 44 46
Samhällsbyggnad gemensamt 54 57 55
Totalt samhällsbyggnad 48 48 48

Arbetsmarknad 46 47 46
Funktionsstöd 47 48 47
Individ & familj 44 48
Äldreomsorg 48 39 48
Socialtjänst gemensamt 47 45 47
Totalt socialtjänst 47 46 47

Utveckling & förvaltning 46 51 47
Totalt utveckling & förvaltning 46 51 47

Totalt kommunen 48 47 47

Medelålder
kvinnor

48 år
Medelålder
män

47 år
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förvaltningsberättelse - personalanalys

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar har fortsatt att minska i relation till 
den totala sjukfrånvaron, vilket ger att det är arbetet med  
korttidsfrånvaron som nu behöver stärkas ytterligare samtidigt som 
arbetet med den längre sjukfrånvaron fortsatt behöver prioriteras. 

Statistik från Försäkringskassan visar att psykisk ohälsa, så som  
depressioner och stressrelaterade sjukdomar, står för drygt 50 %  
av den sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar för våra medarbetare.  
Under 2019 har mäns sjukfrånvaro ökat något jämfört med 2018 
medan kvinnors sjukfrånvaro minskat något. 

De verksamheter som har över 7 % sjukfrånvaro är förskola, gata, 
kost och städ, arbetsmarknad, funktionsstöd och äldreomsorg. 
Samtliga har sänkt sjukfrånvaron i jämförelse med 2018 - förutom 
förskola och arbetsmarknad. Detta visar att arbetet med att  
förbättra hälsa och arbetsmiljö ger ett positivt resultat. 

I verksamhet arbetsmarknad, där sjuktalen ökat markant sedan 
2018, ingår också arbetsmarknadsåtgärder vars verksamhet syftar 
till att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma 
sig egen försörjning. 

Det är glädjande att grundskolan har en i jämförelse med andra 
kommuner, relativt låg sjukfrånvaro i Grums kommun. 

Inom utveckling och förvaltning har också sjukfrånvaron sänkts och 
ligger nu relativt lågt.

I jämförelse med 2018 års resultat, konstateras att andelen av den 
totala sjukfrånvaron som utgörs av dag 1-28 har ökat, medan  
andelen som utgörs av mer än 29 dagar har minskat.

Sjuktalen har  
sänkts jämfört 
med 2018



18         ÅRSREDOVISNING 2019
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STATISTIK SJUKFRÅNVARO

Redovisningen nedan utgår från SKR:s obligatoriska sjukfrånvarostatistik; det innebär att redovisningen 
innehåller sju nyckeltal där frånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid.

Nyckeltal 1-7 enligt  
SKR:s nyckeltal i % 2018-01 till 2018-12 2019-01 till 2019-12

Sjukfrånvaro i % av ordinarie  
arbetstid (se respektive fotnot) KVINNOR MÄN TOT >60 DGR KVINNOR MÄN TOT >60 DGR

<29 år 4,14 2,81 3,77 10,97 5,01 1,92 4,275 20,66

30-49 år 6,06 2,65 5,30 25,87 5,66 4,31 5,376 24,46

>50 år 9,63 8,22 9,41 53,22 9,25 7,25 8,967 45,89

Totalt 7,59 4,67 7,01 41,72 7,353 5,124 6,941 37,082

1 Nyckeltal 1 = Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid
2 Nyckeltal 2 = Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)/total sjukfrånvarotid
3 Nyckeltal 3 = Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor
4 Nyckeltal 4 = Summa sjukfrånvarotid för män/sammanlagd ordinarie arbetstid för män
5 Nyckeltal 5 = Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre/ sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen
6 Nyckeltal 6 = Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år/ sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen
7 Nyckeltal 7 = Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre/ sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen

Total sjukfrånvaro i % samt per kön 2018-01 till 2018-12 2019-01 till 2019-12
Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid KVINNOR MÄN TOT KVINNOR MÄN TOT

Förskola 9,08 3,31 8,87 8,96 8,48 8,95
Grundskola 4,87 1,24 4,17 5,00 1,32 4,26
Barn & utbildning gemensamt 2,77 0 1,87 1,09 0,64 0,90
Totalt barn & utbildning 6,46 1,33 5,72 6,54 1,72 5,85

Fastighet - - - - - -
Gata 10,65 9,39 9,59 3,07 8,06 7,32
Kost & städ 12,82 0 12,82 11,77 0 11,77
Kultur & fritid 2,46 1,54 2,30 5,87 0,57 5,19
Samhällsbyggnad gemensamt 1,03 0,25 0,59 10,02 0,18 4,52
Totalt samhällsbyggnad 9,87 7,17 8,82 9,75 5,93 8,30

Arbetsmarknad 3,59 3,74 3,68 8,23 7,55 7,91
Funktionsstöd 11,01 4,31 10,37 8,90 10,29 9,04
Individ & familj 7,12 3,10 6,01 7,25 5,64 6,81
Äldreomsorg 9,01 14,00 9,17 8,36 5,32 8,27
Socialtjänst gemensamt 2,25 1,32 7,67 0,81 0,58 0,78
Totalt socialtjänst 8,44 4,80 7,84 8,01 6,87 7,86

Utveckling & förvaltning 2,50 5,59 3,61 1,78 5,41 2,98
Totalt utveckling & förvaltning 2,50 5,59 3,61 1,78 5,41 2,98

Totalt kommunen 7,59 4,67 7,01 7,35 5,12 6,94
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LÖN 

Orsaken till löneskillnaderna är flera, men den främsta orsaken är fortfarande att män och kvinnor  
i stor utsträckning arbetar med olika arbetsuppgifter som nationellt värderas olika. Såväl sakliga som 
osakliga löneskillnader har upptäckts i lönekartläggningen, där de senare behöver åtgärdas.

Sjukfrånvarostatistik, kort-/långtidsfrånvaro i procent 2019-01 – 2019-12
Total sjukfrånvaro karens, dag 2-14, dag 15-28 samt dag 29- / 
total sjukfrånvaro KARENS DAG 2-14 DAG 15-28 DAG 29 -

Förskola 3,51 26,37 7,67 62,37
Grundskola 3,00 35,25 4,54 57,22
Barn & utbildning gemensamt 0 36,11 47,22 16,67
Totalt barn & utbildning 3,30 30,49 6,55 59,66

Fastighet - - - -
Gata 1,32 23,30 2,73 72,64
Kost & städ 1,44 17,18 3,79 77,60
Kultur & fritid 3,93 28,66 7,85 59,57
Samhällsbyggnad gemensamt 1,55 4,20 0 94,25
Totalt samhällsbyggnad 1,65 19,72 3,72 74,91

Arbetsmarknad 1,96 28,97 2,54 66,53
Funktionsstöd 1,68 14,57 4,49 79,27
Individ & familj 1,93 14,75 4,12 79,19
Äldreomsorg 1,92 24,20 8,10 65,78
Socialtjänst gemensamt 0 27,66 0 72,34
Totalt socialtjänst 1,86 21,74 6,28 70,11

Utveckling & förvaltning 2,13 33,96 8,13 55,79
Totalt utveckling & förvaltning 2,13 33,96 8,13 55,79

Totalt kommunen 2,21  
(1,59)

24,04  
(21,47)

6,03  
(4,30)

67,72 
(72,64)

Medel- och medianlön per kön 2018-01 till 2018-12 2019-01 till 2019-12

KVINNOR MÄN KVINNOR I % 
AV MÄN

KVINNOR MÄN KVINNOR I % 
AV MÄN

Medellön 29 194 33 078 88,26% 29 831 33 451 89,18%

Medianlön 26 820 28 100 95,44% 27 437 29 400 93,32%

Funktioner med färre än 5 medarbetare redovisas inte med hänsyn till medarbetarna.
Siffror inom parantes anger resultat totalt kommunen 2018.
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förvaltningsberättelse - finansiell analys

Finansiell analys

Denna finansiella analys ska ses som en sammanfattning av de  
beskrivningar av finansiell utveckling och ställning i kommunen och 
koncernen Grums kommun. De ska läsas med våra redovisade  
räkenskaper i ”Ekonomisk redovisning”.

FINANSIELLA MÅL

1. Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag 

        Målet ej uppfyllt – Resultatet är 0 % för 2019

2. Den totala låneskulden, inklusive ansvarsförbindelsen, ska  
minska med minst 2 mkr årligen 
      Målet ej uppfyllt – I samband med nybyggnationen på  
Södra skolan har nyupplåning skett med 50 mkr under 2019.  
Kommunens långfristiga lån ökar därmed. Under 2020 kommer 
sen ytterligare 20 mkr att nyupplånas till samma projekt.  
Kommunens pensionsskuld i upptagen ansvarsförbindelse  
minskade däremot med 6,2 mkr.

3. God ekonomisk hushållning utifrån de verksamhetsmässiga  
perspektiven uppnås när de konkreta målen för varje område nås. 
      Målet delvis uppfyllt – De konkreta målen som fastställs för 
varje verksamhet är i huvudsak uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
En mer detaljerad redovisning finns i respektive verksamhets 
sammanställning.

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  
EXKLUSIVE AVSKRIVNINGAR

Resultatet visar hur mycket det bidrog till att skattefinansiera  
nettoinvesteringarna och att amortera på lån. Resultatet var 17,3 mkr, 
vilket är en sänkning med 11,9 mkr från 2018.

Resultatmål
för 2019 är  
inte uppfyllt
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LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgår till 47,2 mkr vilket är en ökning med 0,6 mkr 
sedan årsskiftet. Vi har stora investeringar framöver så likviditeten 
kommer att minska när dessa utbetalningar kommer att verkställas, 
samtidigt har vi en nyupplåning på 20 mkr som inkommer under 
våren 2020 i kassan. Vi har för närvarande inte utnyttjat vår  
checkkredit som är på 30 mkr. 

Ett mått på kommunens betalningsförmåga är balanslikviditeten. Det 
är ett mått som anger hur stor del av de kortfristiga skulderna som 
kan betalas i rätt tid. Den bör inte understiga 100 %. Kommunens 
balanslikviditet uppgår till 89 % men inkluderas den outnyttjade 
checkkrediten på 30 mkr så uppgår den till 116 %.

EGET KAPITAL

Det egna kapitalet består av anläggningskapital och rörelsekapital 
och uppgår till 99,4 mkr. Eget kapital är också skillnaden mellan 
tillgångar och skulder. Resultatet innebär att en ökad andel av de 
redovisade tillgångarna var finansierade med egna medel.

Årets resultat, vilket är detsamma som förändringen av kommunens 
eget kapital, är 0,1 mkr. Den budgeterade förändringen var 11,5 mkr. 
Resultatet var alltså 11,4 mkr sämre än budget. I resultatet ingår inga 
rörelsestörande poster.
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SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. 
Den anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. Den långsiktiga trenden är viktigare än soliditeten vid ett 
enskilt bokslutstillfälle. Om soliditeten försämras är det ett tecken 
på att kostnadsnivån bör sänkas. Soliditeten har minskat till 15,2 % 
jämfört med 16,7 % föregående år. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kommunens långfristiga lån uppgår i årsbokslutet till 433 mkr, 
varav 190 mkr är vidareutlånat till kommunens bolag och 1,5 mkr till 
Kommuninvest. Kommunens del har ökat under året med 50 mkr i 
samband med nybyggnationen på Södra Skolan. Ytterligare 20 mkr 
kommer att lånas upp under 2020 till samma projekt.

BALANSKRAVET

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunen ska ha balans 
mellan kostnader och intäkter. Årets resultat uppfyller balanskravet. 
Vi har heller inga underskott som ska återställas. Om balanskravet 
inte uppfylls ska kommunen återställa det egna kapitalet inom tre 
år. Det går att frångå detta krav om det finns ”synnerliga skäl” för att 
inte reglera ett negativt resultat. 

PENSIONER

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.
Pensionsförpliktelser i mkr  2018 2019

Avsatt till pensioner inklusive löneskatt 5 814    6 116

Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
som redovisas som ansvarsförbindelse

193 274    187 091

Summa pensionsförpliktelser  199 088     193 207    

Soliditetens utveckling i %
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VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 

Ett mått som har stor betydelse för kommunens ekonomi är hur 
verksamhetens nettokostnad, exklusive rörelsestörande poster,  
avskrivningar och finansnetto, utvecklas i förhållande till  
skatteintäkter och generella statsbidrag. Relationen, eller  
nettokostnadsandelen, visar hur mycket pengar kommunen kan 
lägga på verksamheten utan att behöva höja skatten. 

En nettokostnad som ökar snabbare än skatteintäkter och generella 
statsbidrag medför förr eller senare antingen skattehöjning eller 
neddragningar inom kommunens verksamheter. 2019 års andel var 
96 procent, vilket är två procent högre än 2018. Andelen var  
budgeterad till 94 procent. 

INVESTERINGAR

Årets investeringar uppgår till 72,9 mkr.  Stora investeringsprojekt 
som inte hann färdigställas under 2018 är överflyttade till 2019 års 
investeringsbudget. Flera år med höga investeringsnivåer har fått 
effekten att avskrivningarna ökar mer än vad tidigare års  
investeringar hinner skrivas av. Detta innebär en större  
driftpåverkan i verksamheterna.

Kommunen har påbörjat en av sina största investeringar någonsin  
i samband med nybyggnaden på Södra skolan. Projektet är beräknat 
till 83,4 mkr, varav nyupplåning sker med 70 mkr och resten  
finansieras med egna medel. Projektet är beviljat grönt lån som 
innebär att nybyggnationen uppfyller en rad miljökrav som ställs. 
Enligt plan ska inflyttning kunna ske hösten 2020.

RESULTATRÄKNING

Resultaträkningen visar hur det egna kapitalet förändras över tid 
och hur förändringen uppstått. Av resultaträkningen framgår att 
driftverksamhetens externa kostnader, exklusive avskrivningar och 
rörelsestörande poster, var 710 mkr och att intäkterna var 197 mkr. 
Skillnaden, 513 mkr, visar verksamheternas nettokostnader, som 
ökade med 7 mkr jämfört med föregående år.

BALANSRÄKNING

Balansräkningen beskriver sammansättningen av kommunens  
tillgångar och skulder. Dessa delas i sin tur upp i kortfristiga (med 
löptid på högst ett år) och långfristiga tillgångar och skulder.  
Balansomslutningen vid årets utgång var 655 mkr.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflödet uppdelat i löpande 
verksamhet, investeringar och finansiering. Analysens slutresultat är 
förändringen av likvida medel.
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ekonomisk redovisning - resultaträkning

tkr Grums kommun Sammanställd redovisning

Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2018 2019 2019 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 166 208 197 005 151 836 228 473 196 293

Verksamhetens kostnader 2 -672 562 -710 257 -680 859 -723 012 -714 499
Avskrivningar 3 -16 316 -16 300 -17 115 -22 171 -23 086

Verksamhetens nettokostnader -522 670 -529 552 -546 138 -516 710 -541 292

Skatteintäkter 4 400 326 405 501 405 863 400 326 405 863
Generellt statsbidrag och utjämning 5 136 996 140 528 142 881 136 996 142 881

Verksamhetens resultat 14 652 16 477 2 606 20 612 7 452

Finansiella intäkter 6 4 550 5 000 3 628 1 183 512
Finansiella kostnader 7 -6 350 -10 000 -6 120 -6 377 -6 160

Resultat efter finansiella poster 12 852 11 477 114 15 418 1 804

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 12 852 11 477 114 15 418 1 804

RESULTATRÄKNING
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tkr Grums kommun Sammanställd redovisning

Not Bokslut 
2018

Bokslut 
2019

Förändring Bokslut 
2018

Bokslut 
2019

Förändring

Anläggningstillgångar
Fastigheter & anläggningar 8 278 096 334 552 56 456 486 572 546 208 59 636
Maskiner & inventarier 9 17 200 15 543 -1 657 18 059 17 510 -549
Finansiella anläggningstillgångar 10 205 760 205 760 0 7 891 7 756 -135

Summa anläggningstillgångar 501 056 555 855 54 799 512 522 571 474 58 952

Omsättningstillgångar
Förråd 11 49 53 4 49 53 4
Kortfristiga fordringar 12 47 131 51 409 4 278 50 079 54 083 4 004
Likvida medel 13 46 618 47 242 624 69 673 69 243 -430
Summa omsättningstillgångar 93 798 98 704 4 906 119 801 123 379 3 578

SUMMA TILLGÅNGAR 594 854 654 559 59 705 632 323 694 853 62 530

Eget kapital 14 99 289 99 403 114 114 810 116 628 1 818
Därav årets resultat 12 852 114 -12 738 15 418 1 804 -13 614

Avsättningar
Avsättningar för pensioner mm 15 11 014 11 316 302 13 112 13 479 367

Skulder
Långfristiga skulder

16
383 

000 433 000 50 000 388 250 439 250 51 000
Kortfristiga skulder 17 101 551 110 840 9 289 116 151 125 496 9 345
Summa avsättningar och skulder 495 565 555 156 59 591 517 513 578 225 60 712
SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 594 854 654 559 59 705 632 323 694 853 62 530

Ansvarsförbindelser

Borgensåtagande 18 826 2 053 1 227 826 2 053 1 227
Borgensåtagande egna hem 19 16 11 -5 16 11 -5
Pensionsskuld som inte  
upptagits i balansräkningen 20 193 274 187 091 -6 183 193 761 187 561 -6 200
Kapitaltäckningsgaranti  
Grums Hyresbostäder AB 21 0 0 0 0 0 0
Finansiell leasing 22 0 0 0 0 0 0

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDE

tkr Grums kommun Sammanställd redovisning

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2018 2019 2018 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 12 852 114 15 418 1 804
Justering för av- och nedskrivningar 16 316 17 115 21 936 23 086
Justering för gjorda avsättningar 3 946 302 3 943 367
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 33 114 17 531 41 297 25 257

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 27 709 -4 278 27 829 -4 087
Ökning/minskning förråd 28 -5 28 -5
Ökning/minskning kortfristiga skulder -6 695 9 289 -6 272 8 591
Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 156 22 537 62 882 29 755

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -19 934 -72 880 -22 534 -83 173
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 351 967 351 1 796
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 656 0 656 0
Minskning av andra långfristiga fordringar 0 0 235 235
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 927 -71 913 -21 292 -81 142

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 50 000 0 50 000
Amortering av skuld 0 0 0 -26
Ökning av långfristiga fordringar 500 1 000
Minskning av långfristiga fordringar 1 467 0 1 490 -60
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 467 50 000 1 990 50 914

Årets kassaflöde 36 696 624 43 580 -473
Likvida medel vid årets början 9 922 46 618 26 093 69 673
Likvida medel vid årets slut 46 618 47 242 69 673 69 200
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ekonomisk redovisning - fem år i sammandrag

Ekonomiska nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019

Resultat efter finansnetto exkl avskrivningar 24 288 27 587 22 775 29 168 17 229

Resultat före extraordinära poster 9 294 12 697 7 151 12 852 114

Årets resultat 9 294 12 697 7 151 12 852 114

Nettokostnad andel av skatteintäkter och  
statsbidrag exklusive avskrivning 
och rörelsestörande poster i %

94 94 95 94 96

Finansnettots andel av skatteintäkter och 
statsbidrag i %

0,7 0,4 0,4 0,3 0,5

Avskrivningars andel av skatteintäkter och 
statsbidrag i %

3,1 3 3 3 3,1

Soliditet i % 11,6 13,7 14,8 16,7 15,2

- exklusive avsättning pensionsskuld 12,9 14 15,1 17,7 16,1

Balanslikviditet i % 79 82 78 92 89

Skulder i % av omslutning exklusive  
avsättning pensionsskuld

87 85 84 82 83

Skattesats

Kommunal 22,50 22,50 22,50 22,50 22,02
Region (fd Landsting) 11,20 11,20 11,20 11,20 11,68

Antal invånare 1 januari 8 958 8 945 9 063 9 011 9 016

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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ekonomisk redovisning - Driftredovisning

tkr Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

2018 2019 2019 2019 2019 2019

Politisk verksamhet  2 904     -       3 538     3 538     3 548     10    

Revision  456     -       542     542     520    -22    

Valnämnd  66     247     382     135     100    -35    

Gemensam överförmyndarnämnd  1 333     -       1 552     1 552     984    -568    

Utveckling och förvaltning  55 241     5 842     53 591     47 749     50 106     2 357    

Förskola  51 714     7 481     64 985     57 504     57 348    -156    

Grundskola  116 806     17 310     137 591     120 281     120 163    -118    

Gymnasieutbildning  35 542     2 688     41 317     38 629     34 871    -3 758    

Vuxenutbildning  3 664     1 914     5 715     3 801     3 301    -500    

Socialtjänst övergripande  3 719     19     3 862     3 843     3 822    -21    

Omsorg om äldre  111 790     21 081     139 216     118 135     114 463    -3 672    

Omsorg om personer med  
funktionsvariation  45 207     39 622     87 834     48 212     50 086     1 874    

Omsorg om individ och familj  44 856     19 356     76 444     57 088     45 163    -11 925    

Samhällsbyggnad övergripande  138     3 441     3 321    -120     885     1 005    

Kultur och fritid  20 339     3 129     24 358     21 229     21 947     718    

Kost och städ  1 338     23 077     24 169     1 092     1 177     85    

Fastighet  4 281     35 740     39 897     4 157     4 398     241    

Gata  21 506     51 437     72 929     21 492     21 411    -81    

Summa  520 900     232 384     781 243     548 859     534 293    -14 566    

DRIFTREDOVISNING
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ekonomisk redovisning - investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Brandvägg IT  17     78     61    

Bredbandsutbyggnad -286     614     900    

Summa utveckling och förvaltning -269     692     961    

Inventarier förskola  186     240     54    

Inventarier grundskola  191     260     69    

Summa barn och utbildning  377     500     123    

Taklyft Edsholm ÄBO  24     25     1    

Möbler ÄBO, Linden, Tvätt  59     90     31    

Vårdsängar ÄBO  75     91     16    

Träningscykel Edsholm ÄBO  18     25     7    

Ombygg kök Järpegatan ÄBO  53     70     17    

Elcyklar Hemtjänsten  42     48     6    

Elcyklar Rehab  28     32     4    

Möbler Basen  35     50     15    

Inventarier Familjecentralen  70     69    -1    

Summa Socialtjänst  404     500     96    

Oförutsett samhällsbyggnad  -       150     150    

Städmaskin  61     100     39    

Ombyggnad kommunhus  8 503     11 100     2 597    

Gruvan  217     214    -3    

Södra skolan  55 523     82 732     27 209    

Familjecentralen  1 508     2 468     960    

Utemiljö skolgårdar  503     500    -3    

Kommunens skolor  -       600     600    

Energiinvesteringar  -       500     500    

Jätteskolans kök  -       66     66    

Beläggning  859     1 000     141    

GC-väg Ringvägen  639     1 000     361    

Vägbelysning  446     500     54    

Bangård  845     2 000     1 155    

Avloppsreningsverk  176     998     822    

Dagvatten Nyängen  328     350     22    

VA-sanering Väsby  1 478     1 344    -134    

Energiinvestering gatuförråd  581     700     119    

Ridhus  705     700    -5    

Grums IP  -       200     200    

Summa Samhällsbyggnad  72 372     107 222     34 850    

Summa  72 884     108 914     36 030    
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ekonomisk redovisning - noter

NOT 1  verksamhetens intäkter i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Försäljningsintäkter 5 992 6 643 5 992 6 643

Taxor och avgifter 44 107 45 707 44 107 45 707

Hyror och arrenden 10 211 10 422 10 211 10 422

Bidrag 101 107 82 518 101 107 82 518

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4 415 5 641 4 415 5 641

Övriga intäkter 376 905 68 187 50 981

Summa 166 208 151 836 234 019 201 912

Avgår koncerninterna poster -5 546 -5 619

Summa 166 208 151 836 228 473 196 293

NOTER

NOT 2  verksamhetens kostnader i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Löner och sociala avgifter 379 173 387 928 379 173 387 928

Pensionskostnader 37 781 34 667 37 781 34 667

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 3 514 3 548 3 514 3 548

Bränsle, energi och vatten 13 442 14 329 13 442 14 329

Köp av huvudverksamhet 96 992 109 304 96 992 109 304

Lokal och markhyror 14 686 14 496 14 686 14 496

Övriga tjänster 10 280 9 571 10 280 9 571

Lämnade bidrag 40 855 34 371 40 855 34 371

Revisionskostnad granskning ÅR & delårsrapport 65 65 147 105

Övriga kostnader 75 839 72 645 139 322 119 105

Summa 672 627 680 924 736 192 727 384

Avgår koncerninterna poster -13 180 -12 885

Summa 672 627 680 924 723 012 714 499

NOT 3  avskrivningar i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Avskrivningar 16 316 17 115 22 171 23 086

Summa 16 316 17 115 22 171 23 086

NOT 4  skatteintäkter i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Kommunalskatt 402 202 409 532 402 202 409 532

Slutlig avräkning -1 329 -3 882 -1 329 -3 882

Preliminär avräkning -547 213 -547 213

Summa 400 326 405 863 400 326 405 863
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ekonomisk redovisning - noter

NOT 5 generella statsbidrag i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Utjämningsbidrag 119 310 123 206 119 310 123 206

LSS-utjämning 766 2 355 766 2 355

Fastighetsavgift 16 920 17 320 16 920 17 320

Summa 136 996 142 881 136 996 142 881

NOTER

NOT 6  finansiella intäkter i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Räntor på likvida medel 0 0 0 0

Räntor utlämnade lån 3 229 2 747 3 229 2 747

Övriga finansiella intäkter 1 321 881 1 321 881

Summa 4 550 3 628 4 550 3 628

Avgår koncerninterna poster -3 367 -3 116

Summa 4 550 3 628 1 183 512

NOT 7  finansiella kostnader i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Räntor på anläggningslån 6 132 5 814 6 132 5 814

Ränta på pensionsskuld 28 45 28 45

Förlust av finansiella anl tillg 0 0 0 0

Övr finansiella kostnader 190 261 244 341

Summa 6 350 6 120 6 404 6 200

Avgår koncerninterna poster -27 -40

Summa 6 350 6 120 6 377 6 160

NOT 8  fastigheter och anläggningar i tkr kommunen sammanställd redovisning

Genomsnittlig nyttjande period är 42 år 2018 2019 2018 2019

Ingående värde 273 147 278 096 484 306 486 561

Anskaffning 19 132 72 022 21 733 80 773

Avskrivning -13 831 -14 599 -19 115 -20 159

Försäljning -352 -967 -352 -967

Summa 278 096 334 552 486 572 546 208

Fördelning efter användningsområde

Markreserv 6 083 5 116

Verksamhetsfastigheter 136 577 196 856

Fastigheter för affärsverks 70 597 67 309

Publika fastigheter 63 789 64 271

Fastigheter för annan verks 1 050 1 000

Summa 278 096 334 552 0 0
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ekonomisk redovisning - noter

NOT 9 maskiner och inventarier i tkr kommunen sammanställd redovisning

Genomsnittlig nyttjande period är 22 år 2018 2019 2018 2019

Ingående värde 18 883 17 200 20 079 18 070

Anskaffning 802 859 802 859

Avskrivning -2 485 -2 516 -2 822 -1 419

Summa 17 200 15 543 18 059 17 510

NOTER

NOT 11  förråd i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Förråd simhall 49 53 49 53

Summa 49 53 49 53

NOT 12  kortfristiga fordringar i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Mervärdesskatt 4 113 5 136 4 113 5 136

Fakturafordringar 10 513 6 956 10 513 6 956

Utgiftsförskott/inkomstrest 18 212 22 517 18 212 22 517

Statsbidragsfordran 8 576 4 954 8 576 4 954

Övrigt 5 717 11 846 11 613 17 177

Summa 47 131 51 409 53 027 56 740

Avgår koncerninterna poster -2 948 -2 657

Summa 47 131 51 409 50 079 54 083

NOT 13  likvida medel i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Kassa, PG, BG 46 162 46 475 69 217 68 476

Skattekonto 456 767 456 767

Summa 46 618 47 242 69 673 69 243

NOT 10 finansiella anläggningstillgångar kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Långfristiga fordringar

Grums Hyresbostäder AB 140 500 140 500 96 196

Stiftelsen Grums hyresbos. 49 500 49 500 2 957 2 722

Kommuninvest 1 500 1 500 1 500 1 500

Aktier & andelar

Aktier & andelar 3 338 3 338 3 338 3 338

Grundfondskapital koncern 922 922

Aktier i koncern 10 000 10 000

Summa 205 760 205 760 7 891 7 756
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ekonomisk redovisning - noter

NOT 14 eget kapital i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Ingående eget kapital 86 437 99 289 99 392 114 824

Årets resultat 12 852 114 15 418 1 804

Summa 99 289 99 403 114 810 116 628

NOTER

NOT 15  avsättningar i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Summa ingående avsättning 1 241 4 398 1 241 4 398

Summa ingående avsättning förtroendevalda 202 301 202 301

Nya förpliktelser under året 3 647 561 3 709 621

Varav

Nyintjänad pension 3 501 408 3 563 468

Ränte och basbeloppsuppräkning 55 154 55 154

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0

Pension till efterlevande 89 0 89 0

Övrig post -121 -1 -121 -1

Årets utbetalningar -330 -338 -330 -338

Summa pensioner 4 760 4 922 4 822 4 982

Särskild löneskatt 1 054 1 194 1 068 1 208

Summa utgående avsättning 5 814 6 116 5 890 6 190

Aktualiseringsgrad 97 97

Specifikation till pensioner

Särskild avtalspension/ålderspension 0 0 0 0

Förmånsbestämd/kompl pension 0 0 0 0

Ålderspension 4 692 4 873 4 754 4 933

Pension till efterlevande 68 49 68 49

Summa pensioner 4 760 4 922 4 822 4 982

Löneskatt 1 054 1 194 1 068 1 208

Summa avsatt till pensioner 5 814 6 116 5 890 6 190

Utöver avsättningar till pensioner innehåller förpliktelsen en försäkring där kapitalet upgår till 20 401 tkr.  

Till försäkringen hör en överskottsfond som uppgår till 884 tkr.

Övriga avsättningar

Återställning deponier 5 200 5 200 5 200 5 200

Avsatt till investeringsfond 0 0 2 022 2 089

Summa 5 200 5 200 7 222 7 289



35         ÅRSREDOVISNING 2019

ekonomisk redovisning - noter

NOT 16 långfristiga skulder i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Ingående skuld 383 000 383 000 388 250 388 250

Nya lån 0 50 000 0 51 000

Amorteringar 0 0 0 0

Summa 383 000 433 000 388 250 439 250

NOTER

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna.  
För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar.  
På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. 

Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta  
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av  
styrelsen beslutad finanspolicy. 

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 380 MSEK (190) varav 190 MSEK (0) är  
forwardswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till  
3,81 år (1,39) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,35% (1,34). Marknadsvärdet på  
derivatavtalen uppgår till -10,1 MSEK (-13,5) varav -1,8  MSEK (0) avser forwardswapar.

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i för-
tid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället 
valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår 
till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bland annat innebärande att värdeför-
ändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation 
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och  
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via 
rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger  
strategier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende 
räntebindningen.

Belopp i tkr kommunen

2018 2019 

Inom 0-1 år 193 000 243 000

Inom 1-2 år 0 0

Inom 2-3 år 190 000 0

Inom 3-4 år 0 0

Inom 4-5 år 0 0

Inom 5-6 år 0 0

Inom 6-7 år 0 0

Inom 7-8 år 0 50 000

Inom 8-9 år 0 60 000

Inom 9-10 år 0 80 000

Summa 383 000 433 000

Kommunen agerar internbank åt bolagen i koncernen; Grums Hyresbostäder AB och Stiftelsen Grums Hyresbostäder. 
I tabellen ingår inte Karlstad-Grums Vattenverksförbund som har en långfristig skuld till Karlstad kommun.
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NOT 17 kortfristiga skulder i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Leverantörsskuld 17 514 26 022 17 514 26 022

Semesterlöneskuld 21 643 21 259 21 643 21 259

Uppl pensioner avg best del 12 678 11 803 12 678 11 803

Uppl löneskatt pensioner 9 652 16 576 9 652 16 576

Utgiftsrest/inkomstförskott 21 195 18 745 21 195 18 745

Arbetsgivareavgift 7 272 7 269 7 272 7 269

Anställdas skatter 6 269 6 186 6 269 6 186

Övrigt 5 328 2 980 34 528 32 054

Summa 101 551 110 840 130 751 139 914

Avgår koncerninterna poster -14 600 -14 418

Summa 101 551 110 840 116 151 125 496

NOTER

NOT 18 borgensåtaganden i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Fastighetsbolag 311 308 311 308

Folketshusföreningar 22 8 22 8

Bygdegårdsföreningar 0 1 250 0 1 250

Övriga 493 487 493 487

Summa 826 2 053 826 2 053

ekonomisk redovisning - noter

Grums kommun har i september 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för  
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner  
som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som  
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av  
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till  
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,  
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest  
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Grums kommuns ansvar enligt ovan nämnd  
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala  
förpliktelser till 460 925 942 tkr och totala tillgångar till 460 364 563 tkr. Kommunens andel av de  
totala förpliktelserna uppgick till 494 519 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
493 326 tkr.

NOT 19 borgensåtagande egna hem

Avser bostadsfinansiering via statliga lån.
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NOT 20 pensionskuld som inte tagits upp i balansräkningen kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

IB Ansvarsförbindelse 167 326 155 540 167 738 155 918

Aktualisering 0 0 0 0

Ränteuppräkning 1 037 1 136 1 037 1 136

Basbeloppsuppräkning 2 614 3 756 2 614 3 756

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrig post -6 769 -454 -6 769 -454

Utbetalningar -8 668 -9 414 -8 668 -9 414

UB Ansvarsförbindelse 155 540 150 564 155 952 150 942

Löneskatt 37 734 36 527 37 809 36 619

Summa 193 274 187 091 193 761 187 561

NOTER

ekonomisk redovisning - noter

NOT 21 kapitaltäckningsgaranti GHAB

Grums kommunfullmäktige beslutade 2010-06-17 § 42 att, som ägare till Grums Hyresbostäder AB förbinda sig att genom tillskott  
svara för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle minst uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

NOT 22 finansiell leasing

Finansiella leasingavtal saknas. Leasingavgifter avseende kontorsmaskiner och personbilar klassa som operationella  
leasingavtal.

NOT 23 nettoinvesteringar i tkr kommunen sammanställd redovisning

År 2018 2019 2018 2019

Bruttoinvesteringar 22 782 74 871 25 382 85 164

Investeringsbidrag -2 848 -1 991 -2 848 -1 991

Summa 19 934 72 880 22 534 83 173

Sedan 2014 ska komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas. Grums kommun tillämpar det på 
nya anläggningar från och med 2017. Under 2020 kommer övriga anläggningstillgångar att komponentindelas.
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ekonomisk redovisning - va-verksamheten

VA-VERKSAMHETEN

Den 1 januari 2007 trädde den nya VA-lagen i kraft. En del i lagen rör den ekonomiska redovisningen, 
så kallad särredovisning av VA-verksamheten. Syftet med särredovisningen är att man ska kunna se att 
självkostnadsprincipen tillämpas och att inga överuttag sker av taxekollektivet.

Redovisningen ska omfatta resultat- och balansräkning och innehåller dessutom noter och andra  
faktauppgifter. Balansräkningen bygger på att det egna kapitalet var noll i januari 2006 och att  
låneskulden baseras på anläggningstillgångarnas värde.

Fakta VA-Verksamheten

Anläggningar 2018 2019
Vattenverk (st) 3 3

Avloppsreningsverk (st) 4 4

Avloppspumpstationer (st) 34 38

Tryckstegringsstationer (st) 1 1

Vattentorn (st) 3 3

Vattenledningar ca (km) 165 165

Spillvattenledningar ca (km) 165 165

Dagvattenledningar ca (km) 85 85

Abonnenter ca (st) 2 500 2 500
Produktion
Inköp av vatten (kbm) 760 964 752 464
Egenproducerat vatten ca (kbm) 500 500
Försäljning vatten (kbm) 522 798 528 273
Taxa (vattenmätare 5 kbm)
Fast avgift (kr/år inkl moms) 3 444 3 506
Vatten och avlopp (kr/kbm inkl moms) 24:38 25:13
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ekonomisk redovisning - va-verksamheten

tkr

Not Bokslut Bokslut

2018 2019
Verksamhetens intäkter 1 21 795 22 647

Verksamhetens kostnader 2 -15 672 -15 886
Avskrivningar 3 -3 203 -3 212

Verksamheten nettokostnader 2 920 3 549

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader 4 -3 817 -3 662

Årets resultat -897 -113

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN

tkr

Not Bokslut Bokslut Förändring

2018 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Anläggningar 5 76 604 75 373 -1 231

Summa anläggningstillgångar 76 604 75 373 -1 231

SUMMA TILLGÅNGAR 76 604 75 373 -1 231

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER
Eget kapital 6 -6 599 -6 712 -113
Därav årets resultat -897 -113 784

Skulder
Långfristiga skulder 7 76 604 75 373 -1 231
Kortfristiga skulder 8 6 599 6 712 113
Summa avsättningar och skulder 83 203 82 085 -1 118

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 76 604 75 373 -1 231

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
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ekonomisk redovisning - va-verksamheten

NOT 1 VA-Verksamhetens intäkter i tkr 2018 2019

Brukningsavgifter 21 745 22 587

Övriga intäkter 50           60

Summa 21 795 22 647

NOTER VA-VERKSAMHETEN

NOT 2 VA-Verksamhetens kostnader i tkr 2018 2019

Inköp av vatten 2 376 2 704

Från kommunen fördelade kostnader* 1 550 1 550

Drift och underhåll ledningar 3 579      3 447

Avloppsreningsverk och pumpstationer 8 167      8 185

Summa 15 672 15 886

* Avser internt debiterad ersättning 
för gemensamma kostnader, dels från 
område gata och VA:s gemensamt 
bokförda kostnader och dels för  
kommunövergripande kostnader.

NOT 3 VA-Verksamhetens avskrivningar

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar

NOT 4 VA-Verksamhetens finansiella kostnader

Internräntan på anläggningstillgångarnas bokförda värde

NOT 5 VA-Verksamhetens anläggningar i tkr 2018 2019

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 150 559 152 884

Årets investeringar 2 325 1 981

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 152 884 154 865

Ingående ackumulerade avskrivningar 73 077          76 280

Årets planenliga avskrivningar 3 203            3 212

Utgående ackumulerade avskrivningar 76 280           79 492

Utgående planenligt restvärde 76 604 75 373

NOT 6 VA-Verksamhetens eget kapital i tkr 2018 2019

Ingående eget kapital 5 702           6 599

Årets resultat              897   113

Summa 6 599 6 712

NOT 7 VA-Verksamhetens långfristiga skulder

Lån av Grums kommun som motsvarar anläggningstillgångarnas bokförda värde

NOT 8 VA-Verksamhetens kortfristiga skulder

Avser avräkning med Grums kommun
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ekonomisk redovisning - Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaff-
ningsvärdet minus eventuella investeringsbidrag.

Förråd

Förråd liksom övriga omsättningstillgångar tas upp 
till anskaffningsvärdet.

Kapitalkostnader

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas  
ursprungliga anskaffningsvärde. Internräntan  
beräknas på bokfört värde.

Kostnads- och intäktsräntor
Räntorna periodiseras om de uppgår till väsentliga 
belopp. I övrigt sker redovisningen enligt kontant-
principen.

Leverantörsfakturor
Fakturor som kommit in efter årsskiftet,men som 
hänför sig till redovisningsåret, skuldbokförs där 
det är möjligt och belastar verksamhetsårets  
redovisning.

Löner
Löner, semesterersättningar och övriga  
löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden.

Sociala avgifter
Sociala avgifter bokförs i form av procentuella  
personalomkostnadspålägg i samband med  
löneredovisningen.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuld är bokförd som kortfristig 
skuld.

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
blandmetoden. Det innebär att skuld intjänad 
från och med 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen, medan skuld intjänad före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Huvuddelen 
av intjänandet från och med 1998 betalas ut som 
avgiftsbestämd ålderspension.
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ekonomisk redovisning - begreppsförklaringar

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Anläggningskapital

Anläggningskapitalet utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Det är tillgångar som är avsedda för  
stadigvarande bruk.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av  
anläggningstillgångar.

Balanslikviditet

Kortsiktig betalningsberedskap, förmågan att 
betala skulder i rätt tid.

Balansräkning

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen 
och hur den förändrats under året. Tillgångarna 
visar hur kommunen har använt sitt kapital  
respektive hur kapitalet har anskaffats.

Eget kapital

Den del av tillgångarna som är finansierad med 
egna medel kallas eget kapital. Det delas upp  
i rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto

Finansiella intäkter (räntor på likvida medel) 
minus finansiella kostnader (räntor på lån).

Kassaflödesanalys

Visar hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet har påverkat likvida medel.

Kapitalkostnad

Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristig skuld

Skuld med löptid kortare än ett år.

Nettokostnad

Verksamhetens driftkostnad efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder som de tillhör.

Resultaträkning

Visar hur det egna kapitalet har förändrats 
under året.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder.

Soliditet

Visar hur stor del av det totala kapitalet som 
är eget kapital.
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verksamhetsberättelse
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verksamhetsberättelse - förvaltningsorganisation

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. 

De tjänstemän som arbetar inom förvaltningen ger politikerna  
beslutsunderlag utifrån lagstiftningen och sin yrkeskunskap.

KOMMUNCHEF

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

UTVECKLING &
FÖRVALTNING

TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST
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verksamhetsberättelse - politisk verksamhet

Politisk verksamhet
Kommunchef, Annika Lomarker
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verksamhetsberättelse - politisk verksamhet

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten omfattar kommunfullmäktige,  
kommunstyrelse, jävsnämnd samt de tre utskotten utbildnings- och 
omsorgsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och planerings- 
utskottet. Inom området ligger även valnämnden och revisionen.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Den politiska verksamheten innefattar arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda.  
Här finns även kostnaderna för den gemensamma Överförmyndarnämnden som Grums ingår  
i tillsammans med Kils, Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner. 

Inom den politiska verksamheten finns också medel avsatta för externa granskningar som görs på 
uppdrag av kommunrevisionen.

För allmänna val och folkomröstningar ansvarar valnämnden. Med anledning av valen ska valmaterial 
beställas, vallokaler och röstningslokaler ordnas samt röstmottagare ska rekryteras och utbildas.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

En ny mandatperiod är påbörjad och utbildningar har genomförts för politiker inom olika områden 
vid flera tillfällen.

DRIFTBUDGET

Avvikelseförklaringar

Det prognostiserade överskottet för politisk verksamhet blev lägre på grund av mycket  
extrainsatta möten under året.

Budgeten för överförmyndarnämnden är för lågt satt och genererar ett underskott  
för året på 568 tkr. 

Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

Driftbudget i tkr 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Politisk verksamhet  2 904     -       3 538     3 538     3 548     10    
Revision  456     -       542     542     520    -22    

Valnämnd  66     247     382     135     100    -35    
Gemensam överförmyndarnämnd  1 333     -       1 552     1 552     984    -568    
Summa 4 795 247 6 013 5 767 5 152 -615

Uppföljning och prognos
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verksamhetsberättelse - utveckling och förvaltning

Utveckling & förvaltning
Kommunchef, Annika Lomarker
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verksamhetsberättelse - utveckling och förvaltning

Utveckling och förvaltning

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den 
politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna i de  
uppgifter som finns inom uppdraget.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Utveckling och förvaltning arbetar fram beslutsunderlag utifrån 
lagstiftning, erfarenhet och kompetens. Här finns stödfunktioner för 
ekonomi, HR, tillväxt, IT, kommunikation, bygg och miljö samt admi-
nistration.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Arbete med genomgång av kommunens datalicenser har påbörjats 
inom IT-funktionen vilket på sikt kommer att leda till ökade  
kostnader för kommunen.

Upphandlingar av leverantörer för både företagshälsovård och 
pensioner har pågått under perioden. Clarahälsan kommer även 
fortsättningsvis att vara vår leverantör av företagshälsovård.  
Upphandlingen av pensionsleverantör är ännu inte slutförd. 

Vårt nya samverkansavtal har implementerats och organisationen 
har börjat tillämpa den nya samverkansformen ”Lokal samverkans-
grupp” (LSG). 

Ett avtal om så kallad ”semesterväxling” blev klart i slutet av året. 
Avtalet började gälla vid årsskiftet och innebär en möjlighet att  
omvandla semesterdagstillägget till fler lediga dagar utöver den 
ordinarie semestern. 

Tillväxtfunktionen arrangerade för första gången en näringslivsmässa 
i uppehållsrummet på Jättestenskolan. Evenemanget var lyckat och 
blev uppskattat av både elever, lärare och företagare. Det kommer 
eventuellt även att genomföras 2020.

Grums kommun kom på andra plats i länet gällande företagsklimatet.

Grums kommun 
hade näst bäst 
företagsklimat  
i Värmland 2019



49         ÅRSREDOVISNING 2019

Avvikelseförklaring driftbudget
Under kommunövergripande ligger civilförsvaret som har en positiv avvikelse  
på 100 tkr. I övrigt har allmän återhållsamhet gällt vilket gett ytterligare 150 tkr  
i överskott.

Ekonomifunktionen har positiv avvikelse på löner med 150 tkr på grund av  
tjänstledigheter. I övrigt har även här allmän återhållsamhet gällt vilket givit 
ytterligare 70 tkr i överskott.

Inom HR-funktionen gav facklig verksamhet ett underskott på 70 tkr.  
Lönekostnaderna visar även de, en negativ avvikelse på 120 tkr då medarbetare 
med mycket sparad semester slutat. Av besparingsskäl användes inte de 200 tkr 
som avsatts för löneutjämnande åtgärder. Allmän återhållsamhet gav sedan  
ytterligare 40 tkr i överskott.

Inom administrativa funktionen visar lönekostnaderna på en positiv avvikelse 
med 300 tkr pga vakant arkivarie/registrator del av året. Bygglovsintäkter gav 400 
tkr i överskott och miljöintäkter gav 320 tkr i överskott mot budget. Färdtjänst visar 
en negativ avvikelse på 870 tkr både beroende på en för lågt satt budget samt  
ökade kostnader för verksamheten. Allmän återhållsamhet har även här givit en 
del besparingar men övriga kostnader där framförallt ärendehanteringssystem och 
kommunförsäkringar ingår, gör att man ändå överskrider budgeten med totalt 140 
tkr ytterligare.

Inom tillväxtfunktionen har föräldraledighet bidragit till lägre lönekostnader. I 
övrigt har allmän återhållsamhet gällt. Detta sammantaget gör att enheten visar ett 
överskott på 230 tkr.

IT-funktionen har haft en del sjukfrånvaro och därmed fått lägre personalkostnader 
med 400 tkr. Ett investeringsprojekt som blivit försenat, gör att kapitalkostnaderna 
inte redovisas förrän 2020 och ger därför ett överskott på 440 tkr under 2019. 
Projektet med att införa Windows 10 och Office 365, som skulle ha startat under 
hösten 2019 blev försenat och påbörjas inte förrän 2020, vilket resulterade i att 
licenskostnaderna på 600 tkr som var budgeterade för hösten, uteblev. 

På grund av kommunens ekonomiska läge har man varit återhållsam på  
driftskostnaderna vilket gav en besparing på ytterligare 150 tkr.

verksamhetsberättelse - utveckling och förvaltning

Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

Driftbudget i tkr 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Kommunövergripande  9 182     642     10 715     10 073     10 321     248    
Ekonomifunktion  5 235     776     5 788     5 012     5 236     224    

HR-funktion  8 037     252     7 930     7 678     7 730     52    
Administrativ funktion  21 537     2 416     16 231     13 815     13 826     11    
Tillväxtfunktion  7 286     1 463     5 639     4 176     4 407     231    
IT-funktion  3 964     293     7 288     6 995     8 586     1 591    
Summa  55 241     5 842     53 591     47 749     50 106     2 357    

DRIFTBUDGET

Uppföljning och prognos
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Avvikelseförklaring investeringsbudget

Avvikelsen för bredbandsuppbyggnaden har uppkommit på grund av att medfinansiering 
från Tillväxtverket och Region Värmland har inkommit på 2019 men avser kostnader som 
uppkommit 2018.

INVESTERINGSBUDGET

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Brandvägg IT  17     78     61    
Bredbandsutbyggnad -286     614     900    
Summa utveckling och förvaltning -269     692     961    

verksamhetsberättelse - utveckling och förvaltning

NYCKELTAL UTVECKLING & FÖRVALTNING
Tkr 2018 2019

Sjukfrånvaro i kommunen (%) 7,01 6,94 
Pågående rehabiliteringsåtgärder i kommunen 65 75,00 
Antal företagsbesök  60     60    
Antal livsmedelsinspektioner  1     51    
Antal tillsynstillfällen enligt miljöbalken  15     47    
Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked  77     60    
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verksamhetsberättelse - utveckling och förvaltning

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Ändamålsenliga administrativa system 
för att underlätta arbetet  
i verksamheterna

Fastställa tidplan i enlighet med upprättade IT-planer  
i samråd med verksamheterna 🔴 Målet ej uppfyllt 

Kommentar: Inbokningar med verksamheterna kommer ske löpande under hösten för att upprätta IT-planer. Under 2019 började vi införa en ny 
förvaltningsorganisation för kommunens IT-system som ej är klar ännu. I arbetet som ska göras inom projektet ingår det att ta fram förvaltningsplaner 
av IT-systemen vilket kommer att ske under 2020. Därmed fanns det inget behov att ta fram IT-planer redan under 2019 innan vi hade satt förvaltnings-
organisationen.

Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med friskare och nöjdare 
medarbetare

Sjukskrivningar ska minska till 5,75 % genom stärkt 
arbetsmiljöarbete. 🔴 Målet ej uppfyllt

Skapa fler personalförmåner och marknadsföra  
kommunen som en attraktiv arbetsgivare. ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att sänka sjuktalen är ett långsiktigt åtagande som kräver både tålamod och resurser. En bra grund har lagts i form av bland 
annat kommunens tredagars arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, personalvårdsronder med företagshälsovård och chefer samt andra 
riktade arbetsmiljöinsatser. Att medvetandegöra och tydliggöra ansvar samt rutiner i arbetsmiljöarbetet för både chefer, skyddsombud och  
medarbetare är viktigt och därför har en översyn och uppdatering av vår arbetsmiljöpolicy och våra styrdokument för det systematiska arbetsmiljöar-
betet genomförts. 

Kommentar: Förutom en rad insatser av friskvårdskaraktär har kommunen även i år representerats vid jobbmässan Hotspot på Karlstads universitet. 

Rättssäker och kompetent  
ärendehantering

Implementering av dokument- och  
ärendehanteringssystem. 🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: Det upphandlade gemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet för flera värmlandskommuner har försenats på grund av 
överklagande och har inte kunnat införas under året. Systemet kommer att införas under år 2020. 

Utveckla och stärka varumärket Grums  Kommunicera politiska beslut på grums.se ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Efter kommunfullmäktiges sammanträden har ett referat från mötet publicerats på grums.se. Referatet har även kompletterats med  
ärendelistan i sin helhet.

Utveckla samverkan mellan kommun 
och företag

Ta fram statistik på hur vi sköter telefonin. Enkät 
internt och externt under en månads tid varje år. 🔴 Målet ej uppfyllt

Använda enkäter vid evenemang som tillväxtfunktio-
nen arrangerar för att få en bild över hur deltagarna 
upplever bland annat bemötande och värdskap.

✅ Målet uppfyllt

Inom området integration ska enkäter och utvärde-
ringar göras kontinuerligt där även frågor om  
bemötande och värdskap ingår.

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Vi har inte möjlighet att ta fram statistik i vårt nuvarande system. När det nya telefonisystemet är på plats kommer vi däremot kunna ta 
fram statistik på hur vi sköter telefonin.

Kommentar: Tillväxtfunktionen har vid flertalet evenemang utvärderat hur deltagare upplevt evenemangen.

Kommentar: Tillväxtfunktionen har vid flertalet evenemang utvärderat hur deltagare upplevt evenemangen.

Bidra till ett öppet samhällsklimat Fortsatt medborgardialog genom  
deltagande i föreningsmöten. 🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: Diskussioner kommer att tas upp om i vilka frågor dialogen ska ske och på vilket sätt.

MÅLUPPFYLLELSE UTVECKLING OCH FÖRVALTNING
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verksamhetsberättelse - barn och utbildning

Barn och utbildning
Barn- och utbildningschef, Thomas Nilsson

53  VERKSAMHETSBESKRIVNING

54 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

55 DRIFTBUDGET

56 INVESTERINGSBUDGET

57 NYCKELTAL

58  MÅLUPPFYLLELSE



53         ÅRSREDOVISNING 2019

verksamhetsberättelse - barn och utbildning

Barn och utbildning

Barn- och utbildningssektorn är indelad i fyra ansvarsområden. Inom 
sektorn jobbar även projektledare, IT-strateg och avgiftshandläggare.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan 
ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 
omsorg. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 
andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.  
I samarbete med hemmet ska barnens utveckling till  
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

I kommunen finns nio förskolor: Borgvik, Åshammar, Svalan,  
Backvägen, Mossen (utökning förskolepaviljong del av år), Viljan, 
Kompassen, Slottsbron och Segmon. Dessutom finns  
Öppen förskola på Sveagatan 61.

Grundskola
Eleverna ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Skolan ska i samarbete med hemmen, främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Vid kommunens tre F–3-skolor samt vid kommunens 4–9-skola, 
finns fritidsverksamhet.

Skolorna i kommunen är Skruvstads skola årskurs F–3, Slottsbrons 
skola årskurs F–3, Södra skolan årskurs F–3 samt Jättestenskolan 
årskurs 4–9. Grundsärskola finns på Södra skolan årskurs 1-3 samt 
på Jättestenskolan årskurs 4-9.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Grums kommun bedriver ingen egen gymnasieverksamhet eller 
vuxenutbildning. Dessa båda verksamheter administreras genom 
det kommunala aktivitetsansvaret för unga (KAA) och  
ekonomifunktionen i kommunen. 

Jättestenskolan 
har cirka 450 
elever fördelade 
på 21 klasser
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Verksamheten från och med höstterminen präglades av förändringar som inte kunnat  
förutsägas i läsårsplanering eller i budgetarbetet för 2019. En förändring som bedöms 
hålla i sig ett antal år framåt är den ökade andelen gymnasieelever som går mer än 3 år  
i gymnasiet för att få gymnasieexamen. Situationen har påverkat kostnaderna under året 
och bedöms fortsatt ligga på en hög nivå ett antal år framåt. En större ökning av elever 
inom gymnasiesärskolan än förväntat, påverkar också kostnadsläget. 

En särskild utmaning har varit att hantera det stora intäktsbortfallet från och med  
höstterminen inom både grundskola och gymnasiet, på grund av minskningen av antalet 
asylsökande elever. Intäktsminskningen har kompenserats med minskning av framför allt 
personalresurser inom grundskolan. Resursminskningen har genomförts enligt plan. 

Förskola

Beläggningen i förskolan förväntas under läsår 19/20 ligga i nivå med läsår 18/19. Detta 
innebär att organisationen kommer att ligga över riktvärdet i beläggning i slutet av  
läsåret. Förskolan Järpen bytte under året namn till Kompassen och organiserades om 
till mer åldershomogena avdelningar. 

Förskolan har under året arbetat med den nya läroplanen Lpfö -18 samt i olika  
arbetsgrupper jobbat med olika utvecklingsprojekt där pedagogerna blivit mer delaktiga 
än tidigare. Förskolan har också tittat på hur man kan börja NPF-anpassa sin verksamhet.

Grundskola

Grundskolan har arbetat med en handlingsplan/utvecklingsplan för digitalisering under 
året. Planen ska revideras i perspektivet F–9, då elevernas digitala kunskaper utvecklas 
positivt i och med tidig tillgång till teknik. Kollegialt lärande fortsätter enligt plan. 

Arbetet med kulturplanen har färdigställts. Kulturplanen ska ge alla elever en möjlighet 
att få ett smakprov på olika kulturella inslag som finns i vårt samhälle. Grundskolan har 
haft möjlighet att köpa in NPF-anpassade möbler och hjälpmedel till några klassrum 

verksamhetsberättelse - barn och utbildning
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på skolorna vilket möjliggjorts då en liten del av statsbidraget Likvärdig skola kunnat 
användas till detta. 

På kommunens årskurs 4–9 skola har ett resurscentrum skapats för att ge alla elever 
individuellt pedagogiskt stöd för att uppnå bästa resultat efter sin förmåga. 

Efterfrågan på mer resurser för att kunna utveckla arbetet än mer för elever i behov 
av särskilt stöd är stor bland skolans personal. Denna grupp av elever upplevs öka allt 
mer liksom de pedagogiska utmaningarna. De särskilda behoven bland eleverna varierar 
mellan läs- och skrivsvårigheter, neuropsykologiska funktionshinder och problematik av 
social karaktär. Det senare visar sig oftast på mellan- och högstadiet och tar sig uttryck 
som uppgivenhet i skolarbetet och även utåtagerande beteende.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Inom gymnasiet har ökningen av elever som går i gymnasiet längre än 3 år, en koppling 
till invandringen 2015-2016 och gymnasieskolans regelverk.

Vuxenutbildningen står inför många nya förändringar och förutsättningar. Störst  
påverkansfaktor är att externa bidrag (Skolverket, Migrationsverket) har minskat  
samtidigt som elevantalet förväntas vara oförändrat. Fortsatt bedöms stort behov av  
utbildningsplatser, framför allt inom yrkesvux.

Grums kommuns elever som påbörjar ett nationellt program på gymnasieskolan tar 
gymnasieexamen efter tre år i större utsträckning än riksgenomsnittet. När det gäller 
elever som börjar på individuellt program, IM, finns problem mad avhopp. Kommunens 
KAA enhet arbetar aktivt med dessa elever och lyckas relativt väl att få dessa elever att 
återgå i studier.

verksamhetsberättelse - barn och utbildning

Avvikelseförklaring driftbudget

Förskola

Förskoleverksamhetens underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för vikarier på 
en av förskolans avdelningar.  Även de interkommunala ersättningarna (kostnader) för 
fristående förskolor inom kommunen har ökat. 

Motsvarande kostnader för förskoleverksamhet utanför kommunen har minskat, då ett 
större antal familjer än tidigare valt förskoleplats i kommunens egen  
förskoleverksamhet. Intäktssidan ger överskott inom området avgifter för  
förskola/barnomsorg. Anledningen är den ökade mängden barn i förskolan. 

Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

Driftbudget i tkr 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Förskola  51 714     7 481     64 985     57 504     57 348    -156    
Grundskola  116 806     17 310     137 591     120 281     120 163    -118    

Gymnasieutbildning  35 542     2 688     41 317     38 629     34 871    -3 758    
Vuxenutbildning  3 664     1 914     5 715     3 801     3 301    -500    
Summa  207 726     29 393     249 608     220 215     215 683    -4 532    

DRIFTBUDGET

Uppföljning och prognos
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Avvikelseförklaring driftbudget 

Grundskola

Grundskoleverksamhetens underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för  
interkommunala ersättningar (kostnader). Kostnadsökningarna beror på en ökad 
mängd elever som väljer skolalternativ utanför kommunens egen verksamhet.  
Friskolorna inom kommunen och Thoréns friskola i Karlstad, är de skolor som fått 
störst ökning av elever från Grums kommun.

I redovisningen finns avvikelser (underskott kostnader/överskott intäkter) på grund av 
att del av verksamheten är finansierad med statsbidrag som ej budgeteras. Situationen  
påverkar inte nettoresultatet.

Gymnasieutbildning

Huvuddelen av barn- och utbildningsverksamhetens underskott ligger inom  
gymnasieverksamheten. Ett antal faktorer påverkar situationen. En del som ger ökade 
kostnader är att en större mängd elever än tidigare går längre i skolan än 3 år. 

Nyanlända utgör en del av ökningen då det visat sig att denna elevkategori oftast  
behöver mer tid för att klara gymnasiet.

Ökning av antalet gymnasiesärelever är en annan del som påverkar resultatet. En  
anledning till att ökningen blivit större än bedömt, är att fler elever från läsår 18/19   
i grundsärskolans årskurs 9 valt att gå direkt till gymnasiesärskola i stället för att gå 
kvar i grundsärkola ett extra år. En annan anledning till elevökningen är inflyttning från 
annan kommun och flyktingmottagning.

Vuxenutbildning

Huvudanledningen till vuxenutbildningens underskott, är ett fortsatt högt antal elever 
som studerar inom SFI samtidigt som en större del av eleverna lämnar  
etableringsperioden. Ekonomiskt ger detta effekten att större andel av kostnaderna 
måste finansieras av kommunen till skillnad från tidigare då utbildningen kunde  
finansieras med det så kallade schablonbidraget från Migrationsverket.

Underskottet dämpas något av ett mindre elevantal inom gymnasievux än  
bedömt. Minskningen beror i huvudsak på avhopp av studier, vilket ger 
ytterligare 40 tkr i överskott.

verksamhetsberättelse - barn och utbildning

Avvikelseförklaring investeringsbudget

Överskottet beror på att vissa planerade investeringar inte uppfyllde krav och kriterier för 
investering enligt redovisningslagen. Inköpen har genomförts men finansierats med  
verksamhetens driftbudget.

INVESTERINGSBUDGET

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Inventarier förskola  186     240     54    

Inventarier grundskola  191     260     69    

Summa  377     500     123    
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NYCKELTAL FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

Tkr 2018 2019

Förskola barn per avdelning (medel) 16 15
Förskola andel tj. ped. högskolex. 50 42
Förskola kostnad kr/inskr. barn 108 252 113 196
Förskola marknadsandel 81% 84%
Grundskola meritvärde åk 9 206 203,4
Grundskola antal NPF-klassrum 0 3
Grundskola medelkostnad elev 85 536 85 968
Grundskola marknadsandel 87% 85%

NYCKELTAL GYMNASIET, VUXENUTBILDNING OCH SFI

Tkr 2018 2019

Gymnasiet inskrivna elever 291 281
Gymnasiet varav inskrivna asylsök. 39 5
Vuxenutbildning registrerade elever 149 139
SFI registrerade elever 120 108
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Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Tidiga insatser för barn i behov av 
särskilt stöd

Alla avdelningar ska ha tillgång till  
specialpedagogresurs utifrån behov.       Målet är delvis uppfyllt 

Kommentar: Nya rutiner för prioritetsbedömningar kring barns behov har tagits fram och implementerats hos pedagogerna. Specialpedagogerna 
jobbar behovsstyrt över hela organisationen och prioriterar det mest akuta först. En utvecklingspedagog på 50% har tillsats för kartläggning och  
observation i barngrupperna.

Utveckla den inre och yttre miljön Utveckla förskolornas utegårdar med bland 
annat solskyddsmiljöer.       Målet är delvis uppfyllt 

Kommentar: Arbete pågår med större satsning på en förskola i taget. 

Varje barn ska få möjlighet att  
stimuleras och utvecklas i sitt lärande

Digitaliseringen: Utarbeta en handlingsplan/
utvecklingsplan med perspektivet förskola/F–9. 
Fastslå kompetensutveckling, elevplaner och 
resurstilldelning enligt prioriterad lista.

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Planen är framtagen men ännu inte implementerad i verksamheten fullt ut. Arbetet pågår där förskolans IKT grupp håller samman arbetet 
kring kompetensutveckling och införande av olika system.

MÅLUPPFYLLELSE FÖRSKOLA
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Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Undervisningen är professionell och 
stimulerande och följer den tekniska 
utvecklingen

Utarbeta en handlingsplan/utvecklingsplan  
för digitalisering med perspektivet F—9  ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: En handlingsplan/utvecklingsplan för digitalisering finns. Planen ska revideras i perspektivet F—9 då elevernas digitala kunskaper  
utvecklas positivt i och med tidig tillgång till teknik. Kollegialt lärande fortsätter enligt plan.

Alla elever ska vara behöriga till  
gymnasieskolan

 Behålla de kompetenta resurser vi har så att 
alla elever F—9 ska få individuellt pedagogiskt 
stöd för att uppnå bästa resultat efter sin 
förmåga.

Årskurs F—3:  
✅ Målet är uppfyllt

Årskurs 4—9:  
      Målet är delvis uppfyllt

Kommentar årskurs F—3: Behöriga lärare har kunnat rekryteras. Året har präglats av en liten personalomsättning vilket skapar möjlighet till kompetens-
höjning och möjligheter till pedagogiskt stöd.

Kommentar årskurs 4—9: Svårigheter finns att rekrytera behöriga lärare. Särskilt svårt är det att rekrytera lärare i ma, no och språk. Lärarbrist råder i 
hela regionen. Situationen skapar svårigheter att fullt ut ge individuellt pedagogiskt stöd i alla situationer.

 Alla elever ska vara trygga i skolan

Utifrån resultatet från SKL:s enkät - trygghet 
och trivsel och skolans egna enkäter ska  
grundskolan vara kvar på minst samma höga 
nivå och därmed lägga fokus på värdegrundsar-
bete och trivsel i skolan. 

      Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Värdegrundsarbetet ingår som en naturlig del i all undervisning och i rastaktiviteter. Satsningen på Trivselledare har gett god effekt.  
Arbetet med trivsel och studiero genom att utrusta och öka kompetensen inom NPF-området har gett positiv effekt. F-3 uppfyller målet, för 4-9  
kvarstår arbete.

MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLA

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Utbildningsnivån i Grums ökar

Förstärkt information om vikten av och möjlig-
heter till utbildning. ✅ Målet uppfyllt

Ökad andel som kompletterar slutbetyg från  
gymnasiet eller grundskolan för att möjliggöra  
fortsatta studier.

🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: Information når ut till fler individer, framför allt genom samverkan inom YrkesVux Värmland. 

Kommentar: En bidragande orsak är att andelen människor som har arbete har ökat de senaste åren och därav minskat behov av studier.

Fler klarar gymnasiet med tre års 
studier

Fortsatt uppföljning av frånvaro för att minska 
risken för avhopp. ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Information och förebyggande åtgärder har vidtagits. 

Alla ungdomar 16–25 år ska finnas i 
studier eller annan aktivitet

I samarbete med arbetsmarknadsenheten öka 
andel praktikplatser både inom och utanför 
den kommunala verksamheten. 

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Arbetsmarknadsenheten har tagit emot fler ungdomar 2019 än tidigare.

MÅLUPPFYLLELSE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING
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Socialtjänst

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Socialtjänsten består av omsorgen om äldre, omsorgen om personer 
med funktionsvariation, arbetsmarknadsenheten och omsorgen om 
individ och familj.

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. 49 lägenheter av dessa är avsedda för personer med 
demenssjukdom. Särskilt boende för äldre är, till för personer som 
behöver mer omsorg än vad hemtjänsten kan ge.

Korttidsenheten Linden är till för vård och rehabilitering av kunder 
som inte kan återvända till sin bostad efter sjukhusvistelse,  
i avvaktan på annat boende eller växelvård, som är en planerad  
avlastning av närstående. Under tiden som kunderna vistas  
i korttidsvård, sker regelbunden uppföljning och utvärdering för att 
kunden så snart som möjligt ska kunna återvända till sitt egna hem. 
i avvaktan på annat boende eller plats för avlastning av närstående. 
Linden har tio korttidsplatser samt ytterligare två platser som tillhör 
mottagningsteamets kunder.

Från november 2019 består hemtjänsten av fyra enheter som  
består av Segmon, Orrby, Karlberg och Värmskog. Från att ha haft 
en central planeringsenhet kommer nu planeringen att ske på varje 
enhet. Detta för att få större inblick och närhet till  
hemtjänstpersonalen. 

Hemtjänsten är till för de kunder som på grund av  
funktionsvariation eller ålder har svårt att klara av de dagliga  
sysslorna i sitt hem. Genom kommunen kan kunder få stöd för att 
klara sin vardag. Det kan vara personlig omvårdnad eller olika ser-

Nytt för 2019 är 
att hemtjänsten 
nu består av fyra 
enheter
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viceinsatser som en kund behöver hjälp med. Hemtjänstens servicegrupp ansvarar 
även för att installera och avinstallera trygghetslarm, tillsynskameror och phonirolås 
(nyckelfri hemtjänst) hos våra kunder. 

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 hjälpmedelsassistent 
som 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
Personer som har en funktionsvariation har rätt att få stöd och service för att  
kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I Grums kommun 
finns tre bostäder med särskild service: Åsgatan, Åshammar och Floravägen med 
olika inriktning. 

Daglig verksamhet, enligt LSS, sysselsätter personer med varierande  
funktionsvariation. I verksamheten utförs bland annat arbeten åt olika företag  
i länet. 

Personlig assistans omfattar personer som har en bestående fysisk eller psykisk 
funktionsvariation. För att bli beviljad personlig assistans, ska man uppfylla  
följande kriterier som omfattas av LSS: 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsvariation efter hjärnskada  
i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsvariation, som inte beror på normalt 
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åldrande. Funktionsvariation ska vara så pass stor att den orsakar betydande 
svårigheter i det dagliga livet.

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

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika typer av insatser som syftar till att främja 
individers väg mot arbete eller studier. 

Omsorg om individ och familj
Personer som har behov av stöd och hjälp kan vända sig till omsorgen om individ 
och familj. Det kan handla om till exempel problem i familjerelationer, oro för 
barn, missbruk eller behov av ekonomiskt stöd.

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 samt  
stödboende för ensamkommande barn. 

Familjecentralen är en samverkan mellan Grums kommun och Region Värmland 
för stöd till familjer. Här bedrivs en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, 
tidigt förebyggande och stödjande. Det är en mötesplats där kommunens invånare 
knyter kontakter, hämtar kunskap och får råd och stöd i föräldrarollen. Här finns 
ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande  
socialtjänst och öppen förskola samlat på ett och samma ställe.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Omsorg om äldre

Mellan hösten 2015 och 2018 har kommunen årligen fått cirka 2,3 mkr 
i stimulansmedel från Socialstyrelsen för att satsa på ökad bemanning inom  
äldreomsorgen. I och med den nya regeringen uteblev detta bidrag.

Regeringen har, som en satsning i vårändringsbudgeten, däremot tagit beslut att 
ge stimulansbidrag till äldreomsorgen, varav Grums blev tilldelade 0,6 mkr 2019. 
Detta bidrag minskar underskottet för äldreomsorgen 2019.

Omsorg om personer med funktionsvariation

Minskade ersättningar till kommuner från Arbetsförmedlingen har lett till  
minskade intäkter för bland annat extratjänster. Andra halvåret 2019 började vi 
se effekten av dessa minskade ersättningar. Den stora förändringen kommer att 
märkas först 2020.
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Omsorg om individ och familj

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är några av de myndigheter som minskat 
sina ersättningar till kommunerna, vilket i sin tur har lett till att kommunerna fått 
minska sina kostnader och avsluta tjänster som är intäktsfinansierade. Vi har tidigare 
under året befarat att detta skulle leda till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
skulle öka under senare delen av året. Bokslutet visar att kommunen, vid årets slut, 
fick ett underskott för ekonomiskt bistånd.

Flera nya institutionsplaceringar/omfattande insatser och flera förlängningar av 
befintliga placeringar, inom IFO (Individ och familj), sedan budgetuppföljningen per 
den 31 oktober, gör att underskottet sedan dess ökat ytterligare.

Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

Driftbudget i tkr 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Socialtjänst övergripande  3 719     19     3 862     3 843     3 822    -21    
Omsorg om äldre  111 790     21 081     139 216     118 135     114 463    -3 672    

Omsorg om personer med funk-
tionsvariation  45 207     39 622     87 834     48 212     50 086     1 874    
Omsorg om individ och familj  44 856     19 356     76 444     57 088     45 163    -11 925    
Summa  205 572     80 078     307 356     227 278     213 534    -13 744    

Avvikelseförklaringar

Socialtjänst övergripande
De gemensamma anslagen har fördelats inom socialtjänsten under året.

Omsorg om äldre
Sedan årets början har regeringen, som en satsning i vårändringsbudgeten, tagit 
beslut att ge stimulansbidrag till äldreomsorgen, varav Grums blev tilldelade 0,6 mkr 
2019. Detta bidrag minskade underskottet för äldreomsorgen 2019.

Magsjuka på både kommunens äldrebostäder (mars och april) och inom hemtjänst 
(januari och februari) bland både kunder och personal, har medfört höga kostnader 
för kvalificerad övertid, extrapersonal nattetid och vikarier. 

Förutom ovanstående, har det utöver budget, varit ovanligt mycket extra insatser 
inom kommunens äldrebostäder. Det beror bland annat på att flera kunder har haft  
omfattande omvårdnadsbehov samt hot -och våldtendenser. Totalt blev  
underskottet inom särskilt boende cirka 960 tkr 2019.

Extra resurser på Linden för att bemanna upp kvällar, helger och ibland dagtid på 
grund av oroliga kunder. Total kostnad utöver budget 2019 blev cirka 440 tkr.

I hela hemtjänsten har det varit personalbrist; svårt att få tag på behörig personal 
och speciellt om det varit kortare pass, vilket har lett till att ordinarie personal har 
gått in och arbetat extra för kvalificerad övertid. Under perioden har det varit flera 
nya inskolningar och bredvidgång som medfört kostnader utöver budget. Antalet 

DRIFTBUDGET

Uppföljning och prognos
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biståndsbedömda besök inom hemtjänsten har varit högt under hela 2019. För att 
kunna tillgodose alla beslut har det krävts extra personal dagtid och kvällstid,  
utöver budget. Ökat antal kunder, många dubbelbemanningar samt ökade insatser 
hos kund är orsaker till utökningen. Flera dubbelbemanningar och täta besök på 
landsbygden, vilket medfört långa restider. Under sommaren och hösten har antalet 
kunder ökat ytterligare, samt flera kunder har fått beviljat ökat antal hemtjänsttimmar. 
Underskottet hamnade på cirka 2,5 mkr.

Nattpatrullen har haft behov av tre personal varje natt sedan 2015. Två av dessa  
tjänster har tidigare täckts av statsbidraget för ökad bemanning, men då detta  
statsbidrag har uteblivit, har det saknats budget för två personal hela året. Total 
kostnad utöver budget för detta, 2019, är cirka 670 tkr. 

Den nya ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”  
trädde i kraft 1 januari 2018. Samverkanslagen innebär att kommunernas betalnings-
ansvar för utskrivningsklara patienter träder i kraft efter tre dygn i stället för som 
tidigare fem. För varje dygn som patienterna är kvar på sjukhus efter dessa tre dygn 
belastas kommunen med en kostnad på 7 100 kr. Under året har Grums kommun 
haft en kostnad för 43 dygn, vilket motsvarar cirka 205 tkr över budget 2019.

Omsorg om personer med funktionsvariation
Flera kunder inom personlig assistans har inte använt alla sina beviljade  
assistanstimmar, vilket har lett till att intäkterna blivit lägre, men även  
personalkostnaderna har minskat avsevärt. 

När budget för 2019 sattes var prognossiffran för schablonbeloppet inom personlig 
assistans från Försäkringskassan 295 kr/tim. Det beslutades senare till 299,80 kr/tim, 
vilket gett stora skillnader både på intäkts- och kostnadssidan, men främst i form av 
ökade intäkter. 

Gruppbostäder och boendestöd hamnade på ett överskott 2019, mycket tack vare 
ett återhållsamt tänk.

Omsorg om individ och familj
Kostnaderna för institutionsvård vuxna har ökat ytterligare sedan föregående  
prognos och översteg budget 2019 med 5 mkr. Orsaker till placeringarna har bland 
annat varit kriminalitet och psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Alla beslut 
är tagna i utskott. 

Institutionsvård för barn och unga ökade kraftigt 2019, budgeten överskreds med  
6,5 mkr. Orsaker till placeringar har varit eget beteende, våld i nära relationer, stora 
brister i föräldraförmåga och missbruk. Kommunen har dessutom under året haft 
flertalet föräldrar placerade på utredningshem tillsammans med sina barn, som 
genererat en dygnskostnad per individ, vilket bidragit till det stora underskottet. Alla 
beslut är tagna i utskott. 

Kostnaderna för familjehemsplacerade barn och unga blev lägre än budget 2019. 
Överskottet motsvarande cirka 1,9 mkr. 

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger på ungefär samma nivå som åren 2017 och 
2018. Dock ser vi att budgeten för denna typ av kostnad ligger för lågt, vilket för med 
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sig att vi måste höja budgetramen för ekonomiskt bistånd till år 2021 med  
cirka 500 tkr för att komma i budgetbalans kommande år. För 2019 blev det ett 
underskott mot ram med cirka 600 tkr.

Vid 2019 års utgång återstår 19 ungdomar inskrivna på stödboende Järpegatan. 
Den från 2011 (februari) drivna HVB-verksamheten lades ner under december 
månad 2019. Återstoden av mottagande av ensamkommande barn utgörs  
därefter av ett stödboende med personal. 

Av de 19 ungdomarna i stödboendeverksamheten bor 15 i kommunens  
lägenheter och fyra är externt placerade. Under 2019 skrevs 16 ungdomar  
ut ur verksamheten. Underskottet för HVB/stödboende Järpegatan blev  
cirka 1 mkr 2019. Från Migrationsverket utebliven schablonersättning,  
indragen ersättning vid placering, svenska medborgarskap och  
familjeåterföreningar är parametrar, som försämrar resultatet utifrån lagd  
ekonomisk prognos 2019.

Avvikelseförklaring investeringsbudget

Utfallet för investeringarna inom socialtjänsten 2019 blev lägre än budget, tack vare en ökad 
kostnadsmedvetenhet hos chefer.

INVESTERINGSBUDGET

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Taklyft Edsholm ÄBO  24     25     1    
Möbler ÄBO, Linden, Tvätt  59     90     31    
Vårdsängar ÄBO  75     91     16    
Träningscykel Edsholm ÄBO  18     25     7    
Ombygg kök Järpegatan ÄBO  53     70     17    
Elcyklar Hemtjänsten  42     48     6    
Elcyklar Rehab  28     32     4    
Möbler Basen  35     50     15    
Inventarier Familjecentralen  70     69    -1    
Summa  404     500     96    
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Ovanstående nyckeltal speglar socialtjänstens resultat 2019. 

Med 17 914 fler beviljade hemtjänsttimmar än 2018, gör det grunden till att  
hemtjänsten fått sätta in fler extra personal, extra turer och fler dubbelbemanningar 
under året.  Dessa extra insatser gör att hemtjänsten (inklusive nattpatrullen) totalt 
gör ett underskott på drygt 3 mkr.

Antalet institutionsplaceringar har under 2019 ökat kraftigt gentemot föregående år, 
vilket syns i avvikelseförklaringarna ovan. Den del som ökat mest är placeringar av 
barn och unga, vilket resulterade i att budgeten överskreds med cirka 6,5 mkr. Antalet 
vuxna på institution har också ökat och resulterar i ett underskott mot budget på cirka 
5 mkr. 

När det gäller familjehemsplaceringar har antalet minskat något, vilket också leder  
till att resultatet hamnar på ett överskott mot budget.

NYCKELTAL SOCIALTJÄNST

Tkr 2018 2019

Antal hemtjänsttimmar (verkställd tid sol+hsl)  76 174     94 088    
Antal biståndsbedömda beslut enligt SOL  745     722    
Antal biståndsbedömda beslut enligt LSS  59     82    
Antal familjehemsplacerade barn och unga  23     20    
Antal institutionsplacerade barn och unga  9     36    
Antal institutionsplacerade vuxna  18     26    
Antalet beslut på DV (daglig verksamhet) enligt LSS  40     41    
Antalet personer med fysisk sysselsättning på DV  36     35    
Antalet personer på DV med extern placering  4     6    
Antalet personer på DV som har beslut, men inte verkställt  -       2    
Beläggning på korttidsboende Linden (i procent)  106     100    
Beläggning på SÄBO (i procent)  99     98    
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Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Kompetensutveckling för medarbetare

Tillsammans med område kost och städ  
utveckla bra måltider inom äldreomsorgen 
utifrån Livsmedelsverkets råd  
”Bra måltider i äldreomsorgen”.

✅ Målet uppfyllt 

Kommentar:  Violen lagar mat med kunderna. (Hemsjukvård, Kommunrehab, anhörigstöd utgår). På Edsholms, Järpegatans och Segmons äldrebostäder 
lagar personalen kundernas mat. Karlberg köper in luncher och Linden köper lunch och kvällsmål från kost-och städenheten.

Ökad trygghet och trivsel för personer 
med insatser Öka användningen av digitala hjälpmedel. ✅ Målet uppfyllt 

Kommentar: Målet är uppfyllt. APPVA är infört inom hemsjukvården, SÄBO och Linden. Trådlöst nätverk, Wifi, installerad på samtliga  
särskilda boenden.

Utveckling av aktiviteter för våra 
kunder

Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för 
personer med demens. ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Det är öppet två dagar i veckan, måndag och torsdag. Kundunderlag finns. Aktiviteter utförs. Tjänsteskrivelse lämnades in gällande ökade 
öppettider från och med 2020, men avslogs. 

MÅLUPPFYLLELSE OMSORG OM ÄLDRE

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Inget uttalat Minst 25 personer ska gå från försörjningsstöd 
till egen försörjning via arbetsmarknadsenheten. 🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar:  Arbetet försvåras då man avskaffat extratjänster.

Inget uttalat

Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda  
feriepraktik under sommarperioden för  
ungdomar som fyller 15 och 16 år med  
fullständigt personnummer och som är  
folkbokförda i kommunen.

✅ Målet uppfyllt 

Kommentar: Alla som sökte 2019 fick feriepraktik och generellt sett är ungdomarna nöjda med sin praktik.

Inget uttalat

Ha en utarbetad åtgärdsplan tillsammans med 
Individ och familjeomsorgen för de personer 
som lämnar någon typ av institutionsplacering, 
t.ex. behandlingshem.

✅ Målet uppfyllt

Kommentar:  Fungerar i praktiken. 

MÅLUPPFYLLELSE ARBETSMARKNADSENHETEN
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Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Öka tillgängligheten och delaktigheten 
oavsett funktionsnedsättning

Utöka aktiviteter och sysselsättning för att 
möta behov utifrån personkretstillhörighet. ✅ Målet uppfyllt 

Kommentar:  Inom Fritidsverksamheten arbetar vi kontinuerligt med att anpassa och utveckla våra egna aktiviteter. Vi har ökat samarbetet och  
samverkan med FUB, där har vi nu införlivat FUB´s aktiviteter i vårt månadsblad. En viktig åtgärd för att undvika att vi arrangerar aktiviteter samtidig. 
Detta har tidigare satt kunderna i en lojalitetskonflikt.

 Kompetensutveckling för medarbetare Fortsatt utbildningssatsning inom  
autismspektrat.        Målet är delvis uppfyllt 

Kommentar: Det finns fortfarande ett stort behov av en större satsning på utbildning till all ordinarie personal inom autism.  
I dagsläget finns inte dessa resurser. 

 Öka utbudet av sysselsättning
Alla kommunala verksamheter ska inventera  
sin möjlighet att erbjuda någon form av  
sysselsättning.

🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: Avsaknad av resurser är grunden till att arbetet inte är genomfört.

MÅLUPPFYLLELSE OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Utveckla det förebyggande arbetet för 
barn och unga

Skapa mötesplats för alla medborgare  
i kommunen. ✅ Målet uppfyllt 

Kommentar:  Familjecentralen startades 2019-03-13 som ett samarbete mellan Grums kommun och Region Värmland.

Öka insatserna för den enskildes  
psykosociala hälsa

Minska den psykiska ohälsan och öka  
välbefinnandet i ålder 16-29 år.        Målet är delvis uppfyllt 

Stötta enskilda och familjer där konflikter och 
våld påverkar familjens livssituation negativt. ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Kartläggning sker i nuläget genom att områdeschef är med i olika styrgrupper och arbetsgrupper kring samverkan. Vi ser över de avtal 
som finns redan idag för att kunna implementera dem på bästa sätt i både kommun och region. Områdeschef är med i Suicidprevention i Värmland. 
Även SKR-projekt som mynnat ut i ett samarbete med regionen och en arbetsgrupp som kartlagt den psykiska hälsan, haft djupintervjuer och fått fram 
underliggande faktorer. Arbete med detta fortgår.

Kommentar: En grupp som specialiserar sig på våld i nära relationer finns inom omsorg om individ och familj (IFO). De ska under året boka in utbilning 
för andra verksamheter inom kommunen. Samarbete med Krismottagning för män. Ifo sprider information om deras arbete och vilket stöd invånarna 
kan få hos dem. 

Utveckla arbetsformer så att så många 
som möjligt kommer i sysselsättning

Minska behovet av ekonomiskt bistånd för 
ungdomar upp till 30 år. 🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: AF har under våren stått under en svår process då omorganisation skett och, med den, stora nedskärningar. Arbetsmarknadsenheten 
(AME) och IFO arbetar tillsammans i ett gemensamt digitalt dokumentationssystem. Även kontakt med gymnasie- och vuxenutbildning. Kontakt sker i 
TRIS (tidig rehabilitering i samverkan) med samtliga parter. Möten varje vecka med TRIS-ansvarig på respektive arbetsplats. Detta har varit bra, då man 
i ett tidigare skede kan samverka kring en person för att mobilisera insatser.

MÅLUPPFYLLELSE OMSORG INDIVID OCH FAMILJ
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Samhällsbyggnad 
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Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadssektorn är indelad i olika områden. Till sektorn hör 
även stadsarkitet, planingenjör och verksamhetsutvecklare GIS.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Sektor samhällsbyggnad innefattar verksamhetsområden för  
fastighet, gata, kost och städ, kultur och fritid samt samhällsbyggnad 
övergripande.

Samhällsbyggnad övergripande
Denna verksamhet är ny efter genomförd omorganisation 2018. Den 
innefattar teknisk chef, plan- och GIS-verksamhet (samhällsplane-
ring), skogsfastigheter och arrenden.

Plan- och GIS-verksamheten (geografiskt informationssystem)  
ansvarar bland annat för detaljplaner, lantmäteriärenden, kommu-
nens primärkarta, interaktiva kartor och kommunens översiktsplan.

Kultur och fritid
Verksamhetsområdet innefattar bibliotek, kultur, badhus, sporthall, 
idrottsanläggningar, båthamnar, badplatser, motionsspår, friluftsliv, 
vandringsleder och fritidsgård. I verksamheten ingår bidrag till en 
rad olika organisationer och föreningar, inklusive bidrag för skötsel 
och drift av idrottsanläggningar. Kultur- och fritidschef har även  
samordningsansvar för folkhälsofrågor i Grums kommun.

Kost och städ
Kost- och städområdet ansvarar för matproduktion och städning 
inom Grums kommun.

Kostenheten har två tillagningskök, 14 mottagningskök och ett  
serveringskök. Centralköket på Jättestenskolan lagar mat till alla 
skolor och förskolor utom Borgviks förskola (som har eget  
tillagningskök), samt till en del av kommunens äldreomsorg.

Städenheten ansvarar för städning i kommunens fastigheter och för 
några externa kunder. Totalt städas cirka 24 000 kvadratmeter varje 
vardag, fördelade på 30 städobjekt.

Städenheten  
städar 24 000 
kvm varje vardag
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Fastighet
Område fastighet ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende  
kommunens fastighetsbestånd.

Gata
Område gata ansvarar för ett flertal verksamheter, bland annat skötsel av gator, 
vägar och utemiljö, snöröjning, dricksvatten och avlopp, skog, avfallshantering, 
maskinpark och verkstad. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Samhällsbyggnad övergripande
Plan och GIS-verksamheten (GIS=Geografiskt informationssystem) ansvarar bland 
annat för detaljplaner, lantmäteriärenden, kommunens primärkarta, interaktiva 
kartor och kommunens översiktsplan. 

Planverksamheten ska ha överblick över bostadsbehovet och god beredskap för 
att etablera nya, attraktiva bostadsområden. Den ska också kunna ge  
exploateringsmöjligheter för handel och småindustri. I uppdraget ingår även  
rådgivning, att svara på remisser, omvärldsbevakning för den fysiska planeringen 
och att se till att planeringsunderlag från Länsstyrelsen och andra statliga  
myndigheter hålls uppdaterade. 

Under 2019 arbetade planverksamheten med fyra detaljplaner och som berört 
områden för industri, handel, bostäder, hamn och järnväg.  
Bland annat färdigställdes detaljplan inom projektet Grums bangård. 

GIS-verksamheten omfattar produktion av geografisk information, lägeskontroll 
och beställning av mätningsuppdrag. Verksamheten omfattar även förvaltning och 
drift av kommunens kartmaterial samt tekniskt stöd och drift, avseende egna  
datasystem (ArcGIS, Geosecma) och andras datasystem (VA-banken).

Under 2019 har arbetet med att ta fram publika karttjänster fortsatt i form av  
infokartor. Arbetet har fortsatt med digitalisering av detaljplaner tillsammans  
planverksamheten.

Under 2019 har utökad adressättning ägt rum inom kommunen, där alla adresser 
har fått en numrering.
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Kultur och fritid
Projektet Stärkta bibliotek har resulterat i att fler samarbeten har påbörjats om hur 
biblioteket kan nå ut till nya målgrupper och verksamheter i kommunen. Ny ansökan 
för projektet har beviljats för 2020 av Kulturrådet.

I maj invigdes sju konstverk till minne av Sven-Erik Magnusson. Konstverken har 
tagits fram i samarbete med hans familj, konstnären Bo Jonzon och Grums  
kommun.

Inom projektet Samverkan Folkhälsa, som sker i samarbete med SKR och Region 
Värmland, fortgår kartläggningen. Flera insikter att arbeta vidare med har  
kommit fram. Projektet fortsätter under 2020. Kultur- och fritidschefen sitter med  
i arbetsgruppen Ungdomsliv i Nya perspektiv. Nya perspektiv består av  
förtroendevalda och tjänstemän och är en samverkan mellan 16 kommuner och 
Region Värmland utifrån ett hälsoperspektiv.

En ny mountainbikebana har anlagts intill elljusspåret vid Grums IP.  
Grums ridklubb har fått nya omklädningsrum samt ny belysning vid utemanegen. En 
ny ljudanläggning har installerats i ishallen. Grums bad- och sporthall har fått en ny 
målning i entrén. Konstnär är SuperG, Robert Forsberg. 

Fritidsgården har idag en välfungerad verksamhet som sker i samarbete med skola, 
socialtjänst samt andra aktörer. Fritidsgården är en välbesökt plats av  
ungdomar. Ytterligare satsningar har skett under sommarlovet, tack vare bidraget 
för sommarlovsaktiviteter. Fritidsgården har bland annat besökt Liseberg, Boda 
borg och anordnat Familjedagen. Fritidsgården har också haft öppet under julafton 
och mellandagarna.
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Kost och städ
Kost och städområdet har fokus på att arbeta klimatsmart. Under hösten har  
utbildning i vegetarisk samt klimatsmart matlagning genomförts. Det finns ett  
vegetariskt alternativ i skolrestaurangerna varje dag. En dag i veckan är helvegetarisk. 
Största delen av det nötkött som köps in är från Värmland och totalt är 98 % av  
köttinköpen svenskt kött. Matsvinnet mäts fyra gånger per år under två veckor. Från 
mätningen i maj till mätningen i oktober i år hade kökssvinn och serveringssvinn  
minskat 1,7 % vilket motsvarar 85 tkr och en vinst för miljön. Städenheten fortsätter 
arbetet med att använda metoder som kräver minimalt med kemikalier och väljer oftast 
miljömärkt plast.                                                                                                                             

Fastighet
Område fastighet har haft stort fokus på investeringsprojekten under året. Uppfö-
randet av en ny skolbyggnad på Södra skolan har pågått under 2019. Projektet löper 
på enligt uppsatt tidsplan och beräknas vara klart sommaren 2020. Ombyggnation av 
kommunhusets entreplan och ventilationssystem startades upp under sommaren. 

För att möjliggöra ombyggnationen har de verksamheter som normalt finns i huset 
funnits i tillfälliga lokaler i Grums och Slottsbron. Återflytten till kommunhuset  
kommer att vara genomförd under februari 2020.

Gata
Första kvartalet var besvärligt vad gäller vintervägunderhåll. Ett flertal större snöfall 
och temperaturväxlingar gav stora bekymmer med ishalka och det medförde  
kostnader som överskrider budget för snö- och halkbekämpning på landsbygden. 

Ett flertal projekt genomfördes under året, både i egen regi och med hjälp av  
upphandlade entreprenörer. Bbland annat slutfördes byte av VA-ledningar på Väsby, 
byggnation gång- och cykelväg längs Ringvägen samt över Östermalmbron ner mot 
Gruvöns bruk. Förebyggande åtgärder och ett strukturerat uppföljningsarbete har 
inneburit att skador på fastigheter vid avloppsstopp eller pumphaverier har undvikits 
under året. Eldningsoljan har ersatts med värmepump på gatuförrådet.
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Avvikelseförklaringar

Samhällsbyggnad övergripande
Skogen gav ett överskott på 541 tkr med anledning av ett avverkningsuppdrag.

Kostnaderna på samhällsplanering är 440 tkr lägre än budget, på grund av lägre 
personalkostnader än beräknat.

Kultur och fritid
Område kultur och fritid har ett överskott på 718 tkr. 

Överskottet beror på återhållsamhet i verksamheterna under 2019 samt att  
biblioteket inte har haft full bemanning. Vidare har kultur och fritid erhållit statliga 
bidrag för olika satsningar vilket påverkat resultatet positivt.

Kost och städ
Område kost och städ har ett överskott på 85 tkr. 

Kostenheten har ett underskott som orsakas av höga sjukskrivningstal samt att en 
särskild satsning gjordes på löner. 

Städenheten gav ett överskott. En förnyad kemteknisk upphandling samt att  
intäkterna ökat är bakomliggande faktorer till överskottet.

Fastighet
Område fastighet har ett överskott på 241 tkr.

Område fastighet har försökt begränsa de icke akuta inköpen efter uppmaningen 
detta i kombination med ett milt avslut på året har medfört ett plusresultat för 
område fastighet. 

Gata
Område gata har ett underskott på 81 tkr.

Vid de prognoser som gjorts under året har bedömningen varit att bidragen från 
Trafikverket för vintervägsunderhåll på landsbygden, inte skulle räcka till.  
Därmed har prognosen visat ett underskott på 500 tkr varav 250 tkr skulle täckas 
av område gatas driftbudget. Det blev ett milt avslut på 2019 och underskottet 
kunde därför till stor del täckas av driftbudgeten för snö- och halkbekämpning. 

Netto Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

Driftbudget i tkr 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Samhällsbyggnad övergripande  138     3 441     3 321    -120     885     1 005    
Kultur och fritid  20 339     3 129     24 358     21 229     21 947     718    

Kost och städ  1 338     23 077     24 169     1 092     1 177     85    
Fastighet  4 281     35 740     39 897     4 157     4 398     241    
Gata  21 506     51 437     72 929     21 492     21 411    -81    
Summa  47 602     116 824     164 674     47 850     49 818     1 968    

DRIFTBUDGET

Uppföljning och prognos
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Avvikelseförklaring investeringsbudget

VA-saneringen i Väsby blev lite dyrare än beräknat på grund besvärliga markförhållanden 
som inte kunde förutses.

Projekt som fortlöper och där del av budget kommer att föras över till 2020 är följande; 
energiinvestering gatuförråd, ombyggnad kommunhus, Södra skolan, bangård samt åtgärder 
avloppsreningsverk.

INVESTERINGSBUDGET

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Oförutsett samhällsbyggnad  -       150     150    
Städmaskin  61     100     39    
Ombyggnad kommunhus  8 503     11 100     2 597    
Gruvan  217     214    -3    
Södra skolan  55 523     82 732     27 209    
Familjecentralen  1 508     2 468     960    
Utemiljö skolgårdar  503     500    -3    
Kommunens skolor  -       600     600    
Energiinvesteringar  -       500     500    
Jätteskolans kök  -       66     66    
Beläggning  859     1 000     141    
GC-väg Ringvägen  639     1 000     361    
Vägbelysning  446     500     54    
Bangård  845     2 000     1 155    
Avloppsreningsverk  176     998     822    
Dagvatten Nyängen  328     350     22    
VA sanering Väsby  1 478     1 344    -134    
Energiinvestering gatuförråd  581     700     119    
Ridhus  705     700    -5    
Grums IP  -       200     200    
Summa  72 372     107 222     34 850    

NYCKELTAL SAMHÄLLSBYGGNAD

Tkr 2018 2019

Antal utlån, samtliga media, bibliotek  60 384     47 470    
Antal betalda besök på bad och sport  33 794     30 088    
Antal besök på fritidsgården  3 500     4 755    
Antal lunchportioner per dag  1 508     1 509    
Antal specialkoster  281     87    
Antal städtimmar  2 780     2 867    
Kostnad för skadegörelse i tkr  73     160    
Antal vattenläckor  27     36    
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Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Samverka med föreningar och andra 
aktörer för att skapa goda förutsätt-
ningar för ett varierat och rikt utbud 
inom kultur och fritid

Öka kulturaktiviteter genom möjlighet att söka 
verksamhetsbidrag till föreningar.  ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Flera externa aktörer har startat upp tillfällig verksamhet (1-2år) i samarbete med Kultur och fritid.

Aktiviteter och verksamheter ska vara 
tillgängliga och attraktiva för boende 
och besökare

Genomföra aktiviteter/projekt utifrån  
framtagen utvecklingsplan för Grums IP. ✅ Målet är uppfyllt

Upprätta utvecklingsplaner för  
fritidsanläggningarna i kommunen. ✅ Målet är uppfyllt

Kommentar: En mountainbikebana har anlagts längs elljusspåret i Grums. Banan är framtagen i samarbete med cykelföreningen Skruvstad.  
Banan är en del i utvecklingsplanen för Grums IP.

Kommentar: En genomgång av kommunala fritidsanläggningar är genomförd.

 Ökad folkhälsa
Förbättrade folkhälsotal med särskilt fokus på 
åldersgrupper identifierade i pågående projekt 
tillsammans med SKR och Region Värmland.  

🔴 Målet ej uppfyllt

Kommentar: Målet är långsiktigt och pågår under en längre tid.

MÅLUPPFYLLELSE KULTUR OCH FRTID

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Alla matgäster ska känna matglädje och 
må bra av maten

Utveckla elevernas matråd för ökad  
kundnöjdhet. ✅ Målet uppfyllt

Tillsammans med äldreomsorgen utveckla bra 
måltider utifrån Livsmedelsverkets råd  
”Bra måltider i äldreomsorgen”.

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Jättestens matråd har på hemkunskapslektionerna tagit fram förslag på vegetariska recept som testas tillsammans med kostpersonal. 
Det recept som får bäst betyg tas sedan in på skolmatsedeln och serveras till alla skolor och förskolor. 

Kommentar: Utbildning har genomförts för all hemtjänstpersonal om bra livsmedelsval för äldre och hur en bra måltid kan lagas på kort tid.

Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp 
och drift

Arbeta med fortsatt godkänd miljödiplomering 
för städverksamheten. ✅ Målet uppfyllt

Utarbeta en plan för att nå nationellt mål 2030 
om 60 % ekologiska livsmedel i maten i  
offentlig sektor.  

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Revision utförd med godkänt resultat.  Tre städmaskiner är inköpta som används med twisterrondell och utan kemikalier med  
bra resultat.

Kommentar: Kostenheten har deltagit i ett utbildningsprogram om att arbeta mer klimatsmart i köken. Programmet subventionerades av  
Jordbruksverket. Redovisning av planen gjordes för politiker och berörda tjänstemän i maj. Under september har kockarna utbildats i klimatsmart 
ekonomisk matlagning enligt detta koncept.  

MÅLUPPFYLLELSE KOST OCH STÄD
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Funktionella fastigheter för  
kommunens verksamhet Genomföra ombyggnaden av kommunhuset.        Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Ombyggnation av kommunhuset pågår och blir klart under februari 2020. 

Planera underhåll av kommunens 
fastigheter

Utreda vilka fastigheter som är lämpliga för 
solpaneler. ✅ Målet är uppfyllt

Kommentar: Utredning av vilka hus som är lämpliga för solpaneler är utförd. Tak som är lämpliga är i de fastigheter där vi har verksamhet under hela 
året. Mest lämpade objekt är kommunhuset, Edsholms äldreboende samt utbyggnad av befintliga paneler på bad- och sporthallen som även levererar 
el till Jättestenskolan. Utökad utredning bör genomföras för att undersöka om befintlig takläggläggning bör bytas innan eventuella paneler monteras. 

Skapa skol- och förskolemiljöer för 
framtida lärande

Utveckla förskolornas utegårdar med bland 
annat solskyddsmiljöer.       Målet är delvis uppfyllt

Utreda trafiklösningen på Jättestenskolan. ✅ Målet är uppfyllt

Kommentar: Arbetet med utegårdarna pågår. En stor satsning på förskolan Kompassen med ny lekutrusning och solskyddssegel har genomförts. Vidare 
har solskyddssegel satts upp på förskoleavdelningen Junibacken i Slottsbron. Solskydd är inköpta och skall monteras på Mossens förskola under våren 
2020. Arbetet kommer att fortgå då andra typer av solskydd bör beaktas till exempel skuggning från trädplanteringar.

Kommentar: Område gata och område fastighet har undersökt alternativ plats för lämning och hämtning av elever som åker buss till skolan. Ett  
alternativ är att bussen svänger in på Skogsgatan och stannar vid gång- och cykelvägen som går in på skolans område. Detta förutsätter att en  
avstigningsplats byggs så att bussarna inte står i vägen för övrig trafik, bland annat krävs sprängning. Kostnad för byggnation är inte med i utredningen.

MÅLUPPFYLLELSE FASTIGHET

Verksamhetsmål Konkreta mål 2019 Måluppfyllelse    

Den estetiska miljön ska stärkas Fortsatt satsning på utemiljön i kommunen ✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Reparation har gjorts av ett flertal amplar och ljusbollar. Ljuscylindrar till Östermalmsbron har köpts in.

 Tryggare trafikmiljöer
Utföra åtgärder för hastighetsdämpande och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i kommunens 
tätorter.

✅ Målet uppfyllt

Kommentar: Under 2019 har gång- och cykelväg byggts längs Ringvägen och över Östermalmsbron ner mot Gruvöns bruk. Mätning och visning av 
hastighet med digitala tavlor har ägt rum på ett flertal gator i kommunen. Att synliggöra hastigheten för förare är ett effektivt sätt att sänka hastighet. 
En hastighetstavla som visar om man kör för fort har satts upp i Jättestenskolans 30 km/h-område.

 Utveckla den egna verksamheten till 
att utföra projekt i egen regi

Fortsätta ta fram vattenskyddsområde för 
Borgvik och Värmskog, det mesta i egen regi.       Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Arbete med vattenskyddsområde pågår, detta är ett stort projekt som kommer att ta ett flertal år att slutföra.

MÅLUPPFYLLELSE GATA

verksamhetsberättelse - samhällsbyggnad
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