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Detta dokument är kommunens viktigaste styrdokument. Här presenteras  
de arbetsområden som vi inom kommunen kommer att fokusera på och hur  
skattepengarna ska fördelas. Allt finns att även att läsa på grums.se/ekonomi
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Omvärldsanalys
och framtidsspaning

Vilka möjligheter och utmaningar ser vi framöver
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Omvärldsanalys och framtidsspaning
Aldrig har väl ett budgetår omfattats av så mycket oro och osäkerheter  
som nu. Efter två år med coronapandemi och de stora påfrestningar som  
det gett råder fortfarande stor osäkerhet kring utveckling av nya varianter  
och vaccinets effekter på dem. 

VI UTGÅR FRÅN PROGNOS FÖR LÅGKONJUNKTUR

Under våren har Rysslands krig mot Ukraina skapat ofattbart  
lidande och förstörelse i Ukraina vilket gett en stor påverkan  
på hela världsekonomin där flera restriktioner vidtagits  
i syfte att begränsa Rysslands möjligheter till fortsatt krigsföring. 

Både pandemin och kriget i Ukraina har varit två stora bidragande 
orsaker till att inflationen ökat kraftig. De stora nedstängningarna 
under pandemin gav brist på varor och tjänster vilket gjorde att 
efterfrågan var långt högre än utbudet och gav effekt att priserna 
pressades upp. 

Kriget i Ukraina har fått till följd att råvarupriser stigit kraftigt på 
främst olja, gas och vete. Ryssland tillhör världens största olje- och 
naturgasproducent. Ryssland och Ukraina står dessutom  
tillsammans för en tredjedel av världens spannmålsproduktion.  
Kriget mellan dessa två länder får därför stor effekt på marknaden 
som gör att råvarupriserna rusar i höjd. 

Alla dessa prisökningar bidrar till att inflationen når nivåer man inte 
varit i närheten av på många år. Riksbanken har för att motverka 
inflationen tvingats höja räntan kraftigt i flera steg för att ”kyla ner” 
ekonomin och få ner efterfrågan vilket i bästa fall då även får  
priserna att falla tillbaka på lägre nivåer och därmed sänka inflationen.

Budgeten för kommunen är baserad på den prognos som Sveriges 
kommuner och regioner tog fram i oktober 2022. Den prognosen 
vilar på att Sverige är på väg in i en längre lågkonjunktur som når 
normal nivå först mot slutet av 2025. Lågkonjunkturen befaras få 
effekten att sysselsättningen minskar.

omvärldsanalys och framtidsspaning

Budgeten för kommunen är  
baserad på den prognos som  
Sveriges kommuner och regioner 
tog fram i oktober 2022. Den 
prognosen vilar på att Sverige är 
på väg in i en längre lågkonjunktur 
som når normal nivå först mot 
slutet av 2025. 
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UTMANINGAR 

Den höga inflationen har ökat kommunens kostnader mer än vad 
skatteunderlaget ökat. Pensionskostnaderna blir en stor utmaning 
under 2023–2024 dels med anledning av ett dyrare pensionsavtal 
och dels för att pensionsskulden ökar när prisbasbeloppet höjs på 
grund av inflationen. 

Riksbankens räntehöjningar för att få ner inflationen förväntas få 
effekt under 2023 men prisnivåerna sjunker inte direkt inflationen 
minskar. Bedömningen är att varken priser eller räntor kommer falla 
tillbaka på de låga nivåer som varit fram till mitten av 2022.

Förutom den utmaning som inflationen och det allmänna världsläget 
orsakar har kommunen fortsatt en stor utmaning i den framtida 
kompetensförsörjningen. Demografiutvecklingen pekar på att färre 
kommer finnas inom arbetsför ålder för att ta hand om fler äldre. 
Eftersom rekryteringsbehovet ökar är det viktigt att kommunen som 
arbetsgivare kan konkurrera om arbetskraften, både med löner och 
arbetsvillkor. Det är viktigt att medarbetarna upplever att de har en 
bra arbetsmiljö och att kommunen kan få ner den höga sjukfrånvaron 
för att få medarbetare som stannar kvar då rekrytering kostar.

Ökningen av äldre gör också att behovet av platser i särskild bostad 
(SÄBO) kommer att öka. Grums Hyresbostäder AB bygger av den 
anledningen ett nytt SÄBO till kommunen som hyresgäst. Boendet 
förväntas stå klart 2026 och får då till följd en kraftigt ökad kostnad 
i kommunens budget.

omvärldsanalys och framtidsspaning

utmaningar
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omvärldsanalys och framtidsspaning

MÖJLIGHETER

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

I projektet ”Heltidsresan” arbetar man för att alla ska erbjudas  
heltid vilket är en möjlighet för kommunen att bemöta demografi- 
utvecklingen och därmed kompetensförsörjningen.

Det nya särskilda boendet kommer innebära samverkansmöjligheter 
och stordriftsfördelar där man kan dela resurser på helt andra sätt. 
Planering pågår redan för att ta vara på alla dessa möjligheter.

Förebyggande åtgärder har tagits fram för att hjälpa och stötta barn, 
unga och vuxna. Det finns ett IM-program (introduktionsprogram)  
i kommunen för att elever som gått ur grundskolan utan att ha nått  
målen ska få en individuell plan för att uppnå gymnasiebehörighet. 

En ny hemmaplanlösning för barn och unga kommer startas upp 
under 2023. Detta för att kunna förhindra placeringar i både  
familjehem och på institution och istället arbeta främjande och före-
byggande tillsammans med familj och andra aktörer på hemmaplan.

Sedan ett år tillbaka finns en hemmaplanlösning för vuxna med 
missbruksproblem, bestående av en öppenvårdsmottagning i egen 
regi där även stödboende kan erbjudas. Mottagningen ska fungera 
som ett alternativ på hemmaplan istället för placering på institution.

möjligheter
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Vision, mål och styrning
Det här vill vi uppnå
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Styrmodell
Grums kommuns styrmodell består av vår vision, gemensamma  
mål i vår strategiska plan, ramverk i form av lagar och  
styrande dokument samt vår värdegrund. Vi strävar efter  
att nå vår vision och bidra till en hållbar framtid.

vision, mål och styrning

1

2

3

4
VÄRDEGRUND
Värdegrunden beskriver vilka värderingar som  
leder oss. Genom att följa värdegrunden skapar  
vi förtroende hos invånarna, i näringslivet och  
hos alla medarbetare. Värdegrunden är  
utgångspunkt för de tjänster och den service  
som vi erbjuder invånarna.

LAGAR & STYRANDE DOKUMENT
Utgångspunkterna för styrning är lagar  
och författningar och den politiska viljan.  
Kommunens förtroendevalda har möjlighet  
att genom styrdokument beskriva hur de vill 
realisera den politiska viljan.

MÅL & FOKUSOMRÅDEN
Strategiska frågor, som övergripande  
beskriver hur visionen ska uppnås.

VISION
Är en kortfattad beskrivning över  
önskvärt framtida tillstånd. 

VARUMÄRKE
Vår varumärkesplattform visar de 
egenskaper och värden vi vill att 
omvärlden ska förknippa med  
platsen Grums kommun.
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vision, mål och styrning

KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRNING 

Vi på Grums kommun jobbar kontinuerligt mot vår vision 2030 
 med vår värdegrund och vårt varumärke. Vår vision beskriver  
vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag. 

Vår vision pekar ut vägen för det arbete som utförs inom hela  
organisationen. Syftet med Grums kommuns styrmodell är att följa 
upp och säkra kommunens kvalitet och ekonomi i enlighet med de 
politiska beslut och ambitionsnivåer som finns. I samband med  
kommunens årliga budgetarbete ska visionen mynna ut i mål och 
insatsområden. 

VÅR VÄRDEGRUND OCH VÅRT VARUMÄRKE

Värdegrunden beskriver vilka värderingar som leder oss.  
Grums kommun ska vara en välkomnande kommun där det råder  
engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.  
Genom att följa värdegrunden skapar vi förtroende hos  
invånarna, i näringslivet och hos alla medarbetare. 

Varumärkesplattformen visar de egenskaper och värden vi vill  
att omvärlden ska förknippa med Grums kommun. I kommunen  
får du livskvalitet. Ett brett föreningsliv skapar delaktighet och  
gemenskap. Det strategiska läget ger tillgång till en stor  
arbetsmarknad, en större stads nöjesutbud och har betydande  
logistiska fördelar. Det är vackert i våra olika kommundelar och  
vi har nära till natur, vatten och handel/service.

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

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget 
för nästa år där det även ska framgå vilken skattesats som ska gälla 
och vilket resultat som beräknas vid budgetårets slut. Budgeten 
ska också innehålla en plan på totalt tre år där budgetåret ska vara 
periodens första år.

Kommunallagen säger även 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.  

Verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det 
finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära 
sina kostnader och inte behöva betala för vad tidigare generationer 
har förbrukat.

Mål är kommunfullmäktiges sätt att styra utvecklingen i kommunen 
och dess bolag. Grums kommunkoncern har ett mål-, resultat- och 
tillitsorienterat förhållningssätt. Det innebär i korthet att kommunen 
arbetar med ett begränsat antal mål och fokusområden samt att 
tillit råder till förvaltningsorganisationen att föreslå indikatorer för 
uppföljning.

Genom att fokusera på effekt och mätbara resultat har vi möjlighet 
att göra analyser, dra slutsatser och genomföra förbättringsåtgärder.

Kommunfullmäktige fastställer 
kommunens vision, mål och  
fokusområden.

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

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

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

Kommunstyrelsens roll är att  
besluta vad som ska göras.

Förvaltningsorganisationens roll  
är hur det ska göras.
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Mål och fokusområden
Grums kommun ska bli ett föredöme bland svenska kommuner  
när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska  
prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både  
platsens och kommunens resurser. 

vision, mål och styrning

TRE 
MÅL
Till varje mål har  
vi knutit ett antal  
fokusområden

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

För att nå visionen, möta våra utmaningar och få kraft  
i genomförandet har Grums kommun beslutat om tre  
kommunövergripande mål som gäller i hela kommunkoncernen.  
Till varje mål har vi knutit ett antal fokusområden. Vi mäter  
måluppfyllelse med hjälp av indikatorer. Det är nyckeltal som visar 
hur väl ett mål är uppfyllt. 

I vårt arbete för att utveckla Grums kommun ska vi utgå från våra 
förutsättningar, såväl styrkor som utmaningar. Flera av dessa finns 
identifierade gemensamt för hela Värmland i Värmlandsstrategin. 
Värmlandsstrategin i sin tur svarar mot de globala mål för ett  
hållbart samhälle som finns i Agenda 2030. På följande sidor kan  
du läsa mer om kommunens målarbete framöver och vilka inikatorer 
som vi använder oss av för att mäta vår måluppfyllelse. Vi ska vara 
medvetna om omvärldens påverkan, men också hur vi själva kan 
skapa möjligheter. 

Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är  
samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region  
och övriga aktörer nödvändigt. 

VÅRA TRE MÅL ÄR 

• En kostnadseffektiv kommun

• En kommun att utvecklas i

• En trygg och tilltalande kommun
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mål 1 — en kostnadseffektiv kommun

Mål 1 – En kostnadseffektiv kommun
Strategisk inriktning: God ekonomisk hushållning handlar ytterst  
om att utföra kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för  
skattebetalarnas pengar. För att hålla en god ekonomisk hushållning  
krävs ekonomiska mål och fokusområden.

• All verksamhet ska vara i ekonomisk balans

• Stärkt soliditet över en femårsperiod

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

• Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen,  
ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen

fokusområden

Grums kommun finansieras till stor del av inkomstskatt från våra 
invånare och det är vår uppgift att bedriva en verksamhet med  
våra invånares bästa i fokus. Våra ekonomiska mål visar vår  
ambitionsnivå med den finansiella utvecklingen under den  
närmaste treårsperioden. 

Soliditet är ett mått på vårt finansiella utrymmet på lång sikt och  
det är viktigt att soliditeten stärks. Vi måste planera för ett överskott 
för att kunna finansiera investeringar med egna medel och ha en 
buffert för oförutsedda händelser bland annat. 

För att nå det resultat vi vill krävs att alla kommunala verksamheter 
bedrivs inom den budgetram som de har tilldelats. Det är viktigt att 
planera och hitta lösningar för att verksamhetens, sektorns och  
kommunkoncernens ekonomi ska vara i balans. Vi ska ha en god 
ekonomisk hushållning och vara en kostnadseffektiv kommun.

det här vill vi uppnå
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mål 2  — en kommun att utvecklas i

Mål 2 – En kommun att utvecklas i
Strategisk inriktning: Vi vill skapa förutsättningar för att alla  
i Grums kommun ska uppleva livskvalitet under hela livet, oavsett  
var i livet man befinner sig. Med hållbarhet i fokus ska  
Grums kommun vara en kommun att utvecklas i.

EN SKOLA FÖR ALLA

Vi ska bedriva en kommunal skola i framkant där alla elever ska  
nå uppsatta mål. Var och en oavsett bakgrund, familjeförhållande  
eller behov ska få den utbildning som krävs för att klara målen  
och kunna gå vidare till en gymnasieutbildning. Våra elever ska  
känna framtidstro.

HÖJA UTBILDNINGSNIVÅN 

Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för behovsanpassade 
utbildningsinsatser och livslångt lärande – från förskola till högre 
utbildning. Det är avgörande för personlig utveckling, friare och mer 
självständiga liv, men också för att matcha arbetsmarknadens behov 
av kompetens i en föränderlig värld. Vi behöver orientera oss i en 
allt mer digital värld och möta den med fungerande   

• En skola för alla

• Höja utbildningsnivån

• Stärka folkhälsan 

• Sociala behov i fokus

fokusområden

det här vill vi uppnå
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mål 2 — en kommun att utvecklas i

kompetensförsörjning. Därför prioriterar vi särskilt att höja den 
generella utbildningsnivån. Utbildningsnivån har en central  
betydelse för hälsa, välmående och delaktighet i samhället. De som 
saknar utbildning behöver ta första steget i utbildningskedjan och 
särskilt viktigt är det att fler går färdigt gymnasiet för möjlighet till 
arbete eller vidare studier.

Samtidigt behöver fler gå vidare till högre studier. Vi ser en  
efterfrågan från näringslivet på kompetens som vi inte kan bemöta. 
Om många tar ett steg till i utbildningskedjan kommer det få stora 
effekter på utvecklingen. Såväl medarbetare som invånare ska  
oavsett ålder uppmuntras till kompetensutveckling och få möjlighet 
att öka sin utbildningsnivå.

STÄRKA FOLKHÄLSAN 

Människorna är motorn i all utveckling. Att vi är friska och mår bra är 
grundläggande för personlig utveckling och ett mer självständigt liv. 
Varje invånare kunna ta en aktiv del av samhället och känna ett eget 
ansvar för sin egen hälsa. Grums kommun ska vara möjliggörare för 
den förmågan och möta upp med hjälp när den behövs.

Alla ska ha samma möjlighet till en god och jämlik hälsa och ett  
långt liv. Vi ska skapa likvärdiga villkor för invånare i hela kommunen.  

Våra invånares hälsa ska vara god. Skillnader i hälsa mellan olika 
grupper uttryckt i till exempel utbildning, inkomst eller  
yrke ska minska. 
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mål 2 — en kommun att utvecklas i

SOCIALA BEHOV I FOKUS

Vi ska i vårt arbete vara medvetna om för vem vi finns till och ge 
våra invånare bästa tänkbara förutsättningar för ett gott liv, oavsett 
vart i livet man befinner sig. Vi gör skillnad för Grumsborna varje 
dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.

Vi ser att många invånare i vår kommunen behöver ett utökat stöd 
från oss. På vissa områden sticker vi ut i jämförelse med andra  
kommuner. Det gör att vi behöver stärka vår dialog om dessa  
gemensamma utmaningar, om ansvar och roller mellan verksamheter, 
organisationer, men också om ansvarsfördelningen mellan individ 
och samhälle, det så kallade samhällskontraktet.

Vi ska arbeta för att organisationer på alla nivåer blir medvetna om 
strukturer och mönster som kan påverka individens möjligheter till 
hälsa och med det som underlag utveckla hur vi arbetar. Att sätta 
barn och ungas uppväxtvillkor i fokus är en grund men insatserna 
behöver spänna över hela livet, inte minst för att se och skapa  
möjligheter för äldre.

Förebyggande insatser är viktigt i de utmaningar vi möter i vår  
kommun. Vi ska ha en arbetsmarknadsenhet som kan ge stöd till de 
som behöver en väg in i arbetslivet. Insatser ska ges och  
försörjningsstöd ska ses som en tillfällig lösning och inte ett livslångt 
stöd. Vi ska också ha med oss dessa utmaningar i bemötande och 
mottagande. Den kundupplevda kvaliten ska vara hög i kontakt  
med Grums kommun.
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mål 2 — en kommun att utvecklas i

Indikator: Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven  
i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)

Beskrivning: Andel elever med godkänt betyg i alla äm-
nen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas 
på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt 
det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever 
som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Med 
lägeskommun avses elever i kommunala och fristående 
skolor i kommunen oberoende av var de är folkbok-
förda. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. 
Källa: Skolverket (Siris)

Indikator: Andel elever i årskurs 9 som uppnått  
kunskapskraven, med hänsyn till elevsammansättning 

Beskrivning: Detta mått visar Salsa - skolenhetens  
resultat av slutbetygen i årskurs 9 i andel som  
uppnått kunskapskraven (%) med hänsyn till  
elevsammansättning och faktorer såsom föräldrarnas  
utbildningsnivå, andel nyinvandrade, andel födda  
utomlands, andel med utländsk bakgrund samt  
andel pojkar.  Källa: Skolverket

Indikator: Invånare 25-64 år med eftergymnasial  
utbildning, andel (%)

Beskrivning: Invånare med eftergymnasial utbildning 
25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial 
utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt  
forskarutbildning. Källa: SCB.

Indikator: Ohälsotal, dagar

Beskrivning: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar 
med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,  
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från 
socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att  
summa dagar med sjukpenning, arbetsskade- 
sjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med  
aktivitets- och sjukersättning divideras med  
befolkningen i åldern 16-64 år.  
Källa: Försäkringskassan

Indikator: Kostnad barn- och ungdomsvård (kr/inv)

Beskrivning: Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och regioner för barn 
och ungdomsvård, dividerat med antal invånare  
i kommunen den 31/12. Avser vård och stöd som  
socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form 
av vård på hem för vård eller boende (HVB), familjehem, 
individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna 
insatser. Kostnader för den utredningsverksamhet som 
ligger till grund för insatserna redovisas inom respektive 
delverksamhet. Avser samtlig regi.  
Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag

Indikator: Kostnad missbruksvård vuxna (kr/inv)

Beskrivning: Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och regioner för  
missbrukarvård vuxna, dividerat med antal invånare 
totalt 31/12. Avser vård och omsorg i form av institutions-
vård, vård i familjehem, bistånd avseende boende och 
olika öppna insatser som socialtjänsten ger till vuxna 
personer som har missbruksproblem. Som vuxen person 
avses här person som är 21 år eller äldre. Avser samtlig 
regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag

Indikator: Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Beskrivning: Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, 
dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med netto-
kostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser 
kostnader för utredning och utbetalning av försörjnings-
stöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt 
(försörjningsstöd) enligt SoL. Avser samtlig regi. Källa: 
SCB:s Räkenskapssammandrag.

Indikator: Resultat vid avslut i kommunens  
arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%)

Beskrivning: Andel (%) av totalt antal deltagare som 
avslutats inom den kommunala arbetsmarknads- 
verksamhetens insatser som börjat arbeta eller  
studerat. Börjat arbeta avser osubventionerade och  
subventionerade anställningar på den reguljära  
arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning ska 
denna ha pågått minst en sammanhängande månad. 

Som arbete räknas inte kommunala arbetsmarknads- 
anställningar eftersom dessa anställningar kommit till  
för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit  
förbehållna en viss grupp arbetssökande. 

Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, 
folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha 
studier som avslutsorsak, måste studierna vara  
studiemedelsberättigad. 

Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen 
Kommunal arbetsmarknadsstatistik)

indikatorer som mäter mål 2
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Mål 3 – En trygg och tilltalande kommun
Strategisk inriktning: Grums ska vara en trygg och tilltalande  
kommun att verka och bo i. Oavsett om man redan bor här, är aktiv  
i föreningar, driver företag eller funderar på att flytta hit, ska man känna  
att Grums kommun är en kommun som vill växa och utvecklas. 

• Tillit, jämlikhet och god tillgänglighet
• Tidiga insatser
• Öka kultur- och fritidsverksamheter 
• Stärka landsbygden
• Det ska vara attraktivt att bo i Grums kommun
• Företagare i fokus

fokusområden

det här vill vi uppnå

TILLIT, JÄMLIKHET OCH GOD TILLGÄNGLIGHET

Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för  
att aktivt verka för att stimulera samverkan och bygga tillitsfulla  
relationer. Alla människor har samma värde och ska behandlas  
likvärdigt. De som använder kommunens tjänster avgör vad som  
är god service. Vi som kommun måste alltid utgå från ett  
kundperspektiv och betrakta kommunens verksamheter utifrån och 
in för att fokusera på det som är viktigt för de som kommunen finns 
till för. Vi ska ha korta och effektiva handläggningstider.

TIDIGA INSATSER 

Vi ska vara det självklara valet för dialog om man ska bygga, starta 
företag eller förening. Vi ska stötta våra invånare tidigt i livet och vi 
ska fånga upp om särskilda insatser behövs. Vi ska också samverka 
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med externa aktörer för att tidigt motverka både ohälsa,  
droganvändning och kriminalitet. Fokus ska i alla verksamheter ligga 
på tidiga insatser. Vi ska arbeta gemensamt som en kommun oavsett 
vilken sektor vi tillhör för att främja tidiga insatser i vår kommun. 
Oavsett verksamhet ska tidiga insatser finnas med för att vara en 
trygg och tilltalande kommun.

ÖKA KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHETER

En aktiv fritid främjar hälsa, självkänsla och självförtroende. Att  
ingå i ett socialt sammanhang ger positiva effekter på andra delar  
i samhället såsom skola och arbetsliv. I Grums kommun ska vi verka 
för att utöka kultur- och fritidsverksamheter. Det ger ökad  
livskvalitet och stärkt folkhälsa. 

STÄRKA LANDSBYGDEN

Landsbygder och städer är en del av samma helhet och det  
komplexa samspel som finns där emellan kräver god tillgänglighet, 
kontinuerlig samverkan och lärande över kommun-, läns- och  
landsgränser. Alla delar i Grums kommun är viktiga för att  
kommunen som helhet ska leva, frodas och växa. 

Allt från grönområden, bostadsområden, vägar, företag och  
föreningsliv samt kommunala verksamheter. Tillsammans kan vi  
möta invånarnas behov, locka till oss nya och skapa långsiktigt  
attraktiva livsmiljöer.
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DET SKA VARA ATTRAKTIVT ATT BO I GRUMS KOMMUN

Hur våra livsmiljöer är utformade och om de upplevs som  
attraktiva har betydelse för hur vi trivs och om vi väljer att stanna 
kvar på en plats. Det är också betydelsefullt för att locka både  
besökare och inflyttare. Flera områden och sektorer behöver  
samverka för att vi ska lyckas skapa det attraktiva samhälle vi vill ha. 
För att det ska vara attraktivt att bo i Grums behövs nya områden 
att bo på i hela kommunen. Det är viktigt att våra invånare känner 
god service, tillit och trygghet oavsett vart i livets skede man  
befinner sig. Att vi vårdar vår natur och grönområden och att det 
finns nya platser att flytta till i kommunen. Att vi gemensamt arbetar 
för att motverka både missbruk och kriminalitet. Service och tilliten 
mellan invånare och kommunen ska vara hög. 

FÖRETAGARE I FOKUS

De små och medelstora företagen i Värmland står för den största 
sysselsättningstillväxten. Genom ett gott företagsklimat behåller  
och stärker vi de företag vi redan har, samtidigt som vi också  
stimulerar till fler entreprenörer och växande företag. Genom att 
vara lösningsorienterade och se företagarnas utmaningar kan vi 
möta dem för bättre möjligheter. Framför allt ska vi se möjligheter 
hos individen för att fler som vill ska kunna driva företag.  
Grums kommun ska vara det självklara valet att starta och driva  
företag i. Vi ska fortsätta hålla den höga nivå som vi har idag och 
stötta de som vill starta, driva och utveckla sin verksamhet. 
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Indikator: Svenskt Näringslivs ranking, placering

Beskrivning: Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 
30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina 
respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en 
bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. 
Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en 
ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 
kommuner. Källa: Företagklimat.se

Indikator: Anmälda stöld och tillgreppsbrott,  
antal/1 000 invånare

Beskrivning: Uppgifterna har hämtats från Brottsföre-
byggande rådets officiella kriminalstatistik och belyser 
brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och 
handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminal-
vård. 

Brott som inte anmäls kommer därför inte med  
i kriminalstatistiken. Brott som har ägt rum tidigare, 
men anmälts under redovisningsåret finns med  
i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men 
begåtts utomlands. 

I mindre omfattning finns även anmälda brott som i 
senare utredning inte visar sig vara brott redovisad. 

I brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott ingår stöld, 
tillgrepp av fordon, stöld ur och från fordon, inbrotts-
stöld, stöld och snatteri, stöld av vapen, ammunition 
och sprängämnen, övriga stöldbrott (kap. 8) samt rån 
inklusive grovt rån. 

Antalet anmälda brott har sedan justerats med  
uppgifter från SCB om befolkningen i respektive 
kommun. Statistiken redovisas efter den kommun där 
brottet har begåtts (brottsplats). Uppgifterna gäller för 
perioden år T-2 till år T. Källa: BRÅ och SCB

Indikator: Medborgarundersökningen - Kommunen 
är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

Beskrivning: Andel som har svarat ”Mycket bra” eller 
”Ganska bra” på frågan ”Vad tycker du om din kommun 
som en plats att bo och leva på?” i SCB:s medborgar- 
undersökning. De som har svarat ”Ingen åsikt” har 
exkluderats. Källa: SCB:s medborgarundersökning

Indikator: Kostnad kulturverksamhet, kr/invånare

Beskrivning: Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och regioner inom 
kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musik- 
skola etc) per invånare den 31/12. Avser stöd till  
studieorganisationer, allmän kulturverksamhet,  
bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig 
regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag

Indikator: Kostnad fritidsverksamhet, kr/invånare

Beskrivning: Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och regioner inom  
fritidsområdet, dividerat med antal invånare 31/12, 
Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och  
fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig 
regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Indikator: Nystartade företag, antal/1 000 invånare 
(16-64 år)

Beskrivning: Antal nystartade företag delat med tusen 
invånare 16-64 år. Ett nystartat företag definieras 
enligt Eurostat rekommendation som ett helt nystartat 
företag frånräknat olika former av ombildningar av 
existerade företag. Enskilda näringsidkare vilka inte 
registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. Data 
bygger på bearbetningar av SCB:s företagsregister. 
Källa: Tillväxtanalys

Indikator: Fastighetspris småhus, kr/kvm

Beskrivning: För beräkning av kvadratmeterpriset för 
småhus (typkod 220), för helårsboende har respektive 
enskilt köp använts. Avser småhus för permanent- 
boende. Definitionen av vad som räknas som  
permanentboende resp. fritidshus ändrades något år 
2015 vilket kan påverka jämförelser över tid.  
Källa: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB

Indikator: Bruttoregionprodukt kommun (BRP),  
1 000 kr/invånare

Beskrivning: BRP dividerat med antal invånare i det 
geografiska området. Bruttoregionprodukt (BRP)  
är den regionala motsvarigheten till brutto- 
nationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden 
av all produktion av varor och tjänster i en region. 
Nyckeltalet visar den ekonomiska utvecklingen inom 
det geografiska området.  
Källa: SCB

Indikatorer som mäter mål 3
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Ekonomiska  
förutsättningar  

och budget
Vilka förutsättningar har Grums kommun inför 2023
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Budgetprocessens årshjul
Budgetprocessen löper under hela året på olika sätt och kan delas in i olika stadier, 
förarbete, beslut, genomförande och uppföljning. Parallellt sker även uppföljning 
av innevarande års budget som redovisas till kommunstyrelsen. Delårsrapport och 
årsbokslut överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige varje år.

förarbete

uppföljnin
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beslut

budgetdo
ku

m
en

t o
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h
 verksamhetsplaner

Årsbokslut

Tidsplan för budgetarbetet 
och budgetförutsättningar

Budgetseminarium

Budgetberedningar

Budgeten beslutas

Eventuella justeringar av 
budgetbeslut som togs i 
juni för 2024-2026

Budgetdokumentet  
publiceras på grums.se
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FÖRARBETE

Under december till januari presenteras tidsplan och  
budgetförutsättningar för år 2024-2026.

I mars överlämnar kommunstyrelsen årsbokslut 2022 till kommun-
fullmäktige vilket då även används som underlag i budgetprocessen 
för kommande år.

Under april anordnas ett budgetseminarium där man gör omvärlds-
analyser och ser på statistik och jämför kommunen med andra. Vid 
detta tillfälle ser man även över styrmodell och mål för kommande 
budgetår.

I maj är sedan budgetberedningar inför kommunstyrelsens beslut. 
Vid dessa tillfällen presenteras de budgetförutsättningar som gäller 
samt hur demografin förändrats. Verksamheterna beskriver sina 
utmaningar och möjligheter och vilka verksamhetsbehov man har. 
Utifrån de resurser som finns presenteras även förslag över de pri-
oriteringar och verksamhetsförändringar man ser behöver göras för 
att få en ekonomi i balans.

BESLUT

I juni sker beslut om budget 2024 samt plan 2025-2026 efter att 
facklig samverkan först har ägt rum. Beslutet innefattar resultat-, 
drift- och investeringsbudget. Utöver detta beslutas även om mål 
och nyckeltal samt vilken skattesats som ska gälla. 

GENOMFÖRANDE

Under perioden från beslutet i juni fram till slutet på november 
arbetar verksamheterna med att ta fram sina verksamhetsplaner 
utifrån budgetbeslutet. 

Under oktober sker en ny budgetberedning för att stämma av om 
budgetförutsättningarna förändrats så markant att en justering av  
tidigare beslut behöver göras i kommunfullmäktige i november.  
Innan nytt beslut fattas sker även en ny facklig samverkan i så fall.

Inför årsskiftet publiceras ett samlat budgetdokument för budget 
2024 plan 2025-2026 på grums.se

UPPFÖLJNING

Uppföljningar sker vid sex tillfällen varje år i kommunstyrelsen 
 (per 31 mars, 30 april, 30 juni, delårsrapport 31 augusti, 31 oktober 
och årsbokslut 31 december) där en ekonomi- och verksamhets- 
uppföljning presenteras med helårsprognos. 

Delårsrapporten och årsbokslutet överlämnas sen av  
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och i de dokumenten  
ingår även uppföljning av mål och nyckeltal.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Delårsrapporten och årsbokslutet 
överlämnas av  

kommunstyrelsen till  
kommunfullmäktige och i de  

dokumenten ingår även uppföljning 
av mål och nyckeltal. 
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Finansiell översikt
Budgeten för 2023 och planen för 2024–2025 uppfyller balanskravet.  
Kommunen har hittills gjort fem miljoner kronor i avsättning till  
resultatutjämningsreserv (RUR) och budgeterar inte för att göra någon  
reservering till eller disponering från RUR under planperioden.

BALANSKRAVSUTREDNING

Benämning, mkr  2023

Årets resultat 3,0

- reducering av samtliga realisationsvinster

+ justering för realisationsvinster enligt undatagsmöjlighet

+ justering för realisationsförsluster enligt undantagsmöjlighet

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-/+ justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- reservering av  medel till resultatutjämningsreserv

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 3,0

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Benämning, mkr  2023

Ingående balans 5,0

+ medel till resultatutjämningsreserv

- medel från resultatutjämningsreserv

Utgående balans 5,0
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Resultatet för 2023 är budgeterat till 0,5 % av skatter och generella 
statsbidrag vilket är ett tillfälligt avsteg från kommunens resultatmål 
på 2,5 %. Resultatplanen för 2024-2025 är däremot på 2,5 % igen. 

Det procentuella resultatet motsvarar hur stor del av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag som finns kvar i överskott.

Ett årligt resultatöverskott av skatteintäkter och generella  
statsbidrag är ett krav enligt kommunallagen och nödvändigt för att 
säkerställa ekonomisk stabilitet över tid och möjliggöra nödvändiga 
investeringar. Den främsta anledningen till det tillfälliga avsteget 
från resultatmålet är den kraftigt ökade pensionskostnaden som 
dels beror på att ett nytt pensionsavtal träder i kraft 2023 men  
framförallt på den enormt höga inflationen som påverkar  
pensionskostnadsberäkningarna. 

Ramar för verksamheterna år 2023 har räknats upp med motsvarande 
2 %. Av detta har 75 % fördelats generellt för löne- och prisutveckling, 
medan resterande 25 % har avsatts till politiska verksamhets- 
prioriteringar. Löneökningar är budgeterade till 2,4 % från 1 april 
2023 och hyresökningar till 3 %. För detta har alltså ingen specifik 
kompensation skett utan ska inrymmas inom den generellt  
uppräknade ramen. Då ramuppräkningen är lägre än kostnads- 
ökningarna har särskilda yrkanden och besparingsförslag  
presenterats av verksamheterna inför budgetbeslutet.

Vi har 614  
MILJONER
kronor till drift av  
verksamheter år 2023
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Skatter och generella statsbidrag baseras på ett befolkningstal på 
9 090 invånare för 2023 och 9 070 för 2024-2025. Skattesatsen är 
beräknad till 22,50 kronor vilket är samma nivå som 2022. Nivå på 
skatter och generella statsbidrag utgår sen från Sveriges Kommuner 
och Regioners cirkulär 2022:37. Cirkuläret utgår från en prognos där 
svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur som är åter på normal nivå 
först mot slutet av år 2025. Komplettering har gjorts för  
mellankommunal utjämning efter att regionen övertagit länstrafiken 
och skatteväxling gjordes för detta. År 2023 är sista året med denna 
utjämning och kommer då ske med 130 tkr. 

Budgeten innefattar en rad osäkerhetsfaktorer kring framför allt 
elprisernas utveckling och den stigande inflationen som även fått  
till följd kraftiga räntehöjningar.

Budgeten innefattar en 
rad osäkerhetsfaktorer 
kring framför allt  
elprisernas utveckling 
och den stigande  
inflationen
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KÄNSLIGHETSANALYS

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas av en rad olika 
faktorer och i analysen nedan anges hur stor effekt en förändring av 
några av dessa faktorer kan få på kommunens resultat.

100 nya invånare  
ger kommunen ökade intäkter  

med 6,2 miljoner kronor 

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningsutveckling de senaste tio åren enligt Statistiska  
centralbyråns statistik för oktober månad respektive år.  
År 2022 var vi 9 105 invånare.

Händelsförändring Intäkt/kostnad i mkr

100 kommuninvånare +/- 6,2

Förändrad skattesats 10 öre +/- 2,0

Löneförändring med 1 % +/- 2,5

10 årsarbetare (genomsnittslön) +/- 5,5

Ränteförändring med 1 % +/- 0,7

8800

8850

8900

8950

9000

9050

9100

9150

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 105  
invånare!
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Skattesatsen är  
beräknad till  

22,50 kronor vilket  
är samma nivå  

som 2022 

SKATTESATS

Kommunal skatt 2023 i kronor för Värmlands kommuner enligt 
Statistiska centralbyrån statistik i jämförelse med hela länets 
och rikets snitt.

Kommun skattesats

Hammarö * 22,92

Storfors 22,70

Grums 22,50

Eda 22,27

Filipstad 22,27

Hagfors 22,02

Munkfors 22,02

Torsby 22,02

Kristinehamn 21,97

Årjäng 21,97

Forshaga 21,87

Kil 21,87

Arvika 21,75

Sunne 21,67

Säffle 21,52

Karlstad 21,27

Värmlands län 21,76

Riket 20,67

Ekonomiska förutsättningar och budget

* Skattesänkning med 20 öre jämfört med 2022
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Resultatbudget
Att göra en resultatbudget innebär att göra en planering över de 
intäkter och kostnader som kommer i framtiden. Kommunens  
finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva  
en god ekonomisk hushållning.

RESULTATBUDGET 2023

Benämning, tkr Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Verksamheternas nettokostnad -581 749 -614 141 -621 424 -645 053

Finans pensioner internt kalk ersättningar* 9 900 -749 -617 6 294

Avskrivningar -18 150 -17 228 -17 503 -19 340

Verksamhetens nettokostnader -589 999 -632 118 -639 544 -658 099

Skatteintäkter 437 897 455 414 476 175 492 983

Generella statsbidrag och utjämning 172 259 184 725 185 694 187 947

Verksamhetens resultat 20 157 8 021 22 325 22 831

Finansiella intäkter 5 000 5 000 5 000 5 000

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

Årets resultat 15 157 3 021 16 325 16 831

Nettokostnadsandel 94 96 94 94

Resultatandel i % av skatt och statsbidrag 2,5 0,5 2,5 2,5

Ekonomiska förutsättningar och budget
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Driftbudget
En driftbudget bygger främst på vad kommunen får in i skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Driftskostnader är exempelvis lön till kommunens anställda, inköp och  
lokalhyror. Driftbudget innehåller sådant som betalas ut löpande och belastar en  
kommuns resultat omgående.

DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet, tkr Budget  
2023

Politisk verksamhet 3 725

Revision 624

Gemensam överförmyndarnämnd 1 823

Valnämnd 0

Utveckling och förvaltning 53 947

Barn och utbildning 230 008

Socialtjänst 263 906

Samhällsbyggnad 60 108

Summa 614 141

Verksamheternas respektive driftbudget presenteras mer ingående  
under avsnittet verksamhetsplaner.
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Ekonomiska förutsättningar och budget

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

INVESTERINGSBUDGET 2023 OCH PLAN 2024–2025

Benämning, tkr Budget  
2023

Plan 
2024

Plan  
2025

Barn och utbildning  500     500     500    

Socialtjänst   2 000     500     500    

Samhällsbyggnad   27 200     29 100     32 750    

Summa  29 700     30 100     33 750    

En investering är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk 
och som har ett högre värde och en längre livslängd än en vanlig 
löpande kostnad, till exempel gator, broar, parkeringar och torg.  
En investeringsbudget bygger på kommunens betalningsförmåga 
och likviditet. Investeringarna för respektive sektor presenteras mer 
ingående under avsnittet verksamhetsplaner.
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Politisk verksamhet
Kommundirektör Erica Andrén
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verksamhetsplan – politisk verksamhet

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

Samhällsbyggnads- 
utsko�

Revision

Jävsnämnd

ValnämndTillfälliga beredningar

Utbildnings- och 
omsorgsutsko�

GHAB
Styrelse

Planerings-
utsko�

Gemensam
överförmyndarnämnd

Värmlands dri�s- 
och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Krisledningsnämnd
Karlstadsregionen

Karlstadsregionens 
Räddningstjänstförbund

Karlstad-Grums 
Va�enverksförbund
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verksamhetsplan – politisk verksamhet

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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

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

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

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

Den politiska  
verksamheten ingår  
i olika samverkansformer 
inom kommunen samt 
mellan kommuner och 
regionen 
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OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

För den politiska verksamheten har följanden utmaningar  
och möjligheter identifierats.

UTMANINGAR

Under pandemin tydliggjordes möjligheterna som kommer med 
digitalisering och teknisk utveckling, vid t.ex. digitala sammanträden. 
Begränsade resurser försvårar den fortsatta effektiviseringen av 
ärende- och beslutsprocesser men det viktigt att utvecklingen inte 
avstannar.

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

MÖJLIGHETER 

Som ett led i digitaliseringen pågår arbete med att tillgängliggöra 
beslutsunderlag digitalt till samtliga utskott. Förvaltningen utreder 
även förutsättningarna för e-underskrifter som kan möjliggöra digital 
justering av bland annat protokoll.

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

verksamhetsplan – politisk verksamhet

utmaningar

möjligheter
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verksamhetsplan – politisk verksamhet

KONSEKVENSBESKRIVNING

Den politiska verksamheten får en viss höjning av budgetramen 
för att täcka sina kostnadsökningar som ej täcks av den generella 
ramjusteringen. De politiska arvodena kvarstår på samma nivå som 
för 2022.

Även revisionen får en höjning av budgetramen för att täcka sina 
ökade kostnader.

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

RESURSFÖRDELNING

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

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2021

 Budget  
2022

Budget  
2023

Kostnader  
2023

Intäkter  
2023

Politisk verksamhet  3 134     3 630     3 725     3 725     -      

Revision  517     566     624     624     -      

Gemensam överförmyndarnämnd  1 607     1 679     1 823     1 823     -      

Valnämnd  -       100     -       -       -      

Summa  5 258     5 975     6 172     6 172     -      

Den politiska  
verksamheten får en  
viss höjning av sin budget  
för att täcka  
kostnadsökningar
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Förvaltningsorganisation 
Kommundirektör, Erica Andrén
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Förvaltningsorganisation
I Grums kommun finns en förvaltning. Förvaltningen hanterar alla  
kommunens verksamheter och leds av kommundirektören. Förvaltningen  
utför det som politikerna i kommunstyrelsen beslutar om. På följande sidor  
kan du ta del av våra verksamhetsplaner.

förvaltningsorganisation

KOMMUNDIREKTÖR

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

UTVECKLING &
FÖRVALTNING

TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST
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Utveckling & förvaltning
Kommundirektör, Erica Andrén
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Utveckling och förvaltning 
Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den  
politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna. Det handlar  
om stödfunktioner för administration, ekonomi, personal, IT, kommunikation,  
turism, näringsliv, tillsyn och planering med mera. 

verksamhetsplan – utveckling och förvaltning 

KOMMUNDIREKTÖR

EKONOMICHEF

EKONOMIFUNKTION

HR-CHEF

HR-FUNKTION

TILLVÄXTCHEF

TILLVÄXT- & TILLSYNSFUNKTION

IT-CHEF

IT-FUNKTION

ADMINISTRATIV CHEF

ADMINISTRATIV FUNKTION
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verksamhetsplan – utveckling och förvaltning 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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

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

Den administrativa funktionen är en central funktion i kommunen 
och är den samordnande länken mellan politik, förvaltning och  
allmänhet. Funktionen ansvarar för informationshantering och  
kommunikation samt är ett strategiskt stöd i frågor kopplade till 
bland annat hållbar utveckling, informationssäkerhet och  
digitalisering. 

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

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

Utveckling och  
förvaltning består  
av de funktioner som  
stöttar den politiska  
organisationen,  
kommundirektör 
och verksamheterna 
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verksamhetsplan – utveckling och förvaltning 

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

Grums kommun har en högre total sjukfrånvaro än sina  
grannkommuner. Någon anledning till varför Grums kommun ska ha  
1 % högre sjukfrånvaro än sina grannkommuner kan inte påvisas.

Målsättningen är därför att fortsättningsvis arbeta ännu mer  
målinriktat för en lägre sjukfrånvaro i kommunen. 

UTMANINGAR

Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionens stora utmaning är den osäkerhet som nu råder 
kring hur stor påverkan den ökade inflationen samt det pågående 
kriget mellan Ukraina och Ryssland kommer ha på samhällsekono-
min. Osäkerheten gör att det är svårt att få fram tillförlitliga  
prognoser och analyser som säkerställer en god framförhållning  
i den ekonomiska planeringen, vilket ligger till grund för vilken  
verksamhet man kan bedriva i kommunen.

HR-funktionen

En förutsättning för att kunna rekrytera och behålla nödvändig  
kompetens är att kunna erbjuda jämställda och marknadsmässiga 
löner. Klarar inte kommunen denna utmaning finns en risk för ökad 
personalomsättning, förlust av värdefull kompetens och erfarenhet, 
samt ett försämrat anseende som en attraktiv arbetsgivare.
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verksamhetsplan – utveckling och förvaltning 

UTMANINGAR

Administrativa funktionen

I takt med att kommunen försöker effektivisera genom digitala  
lösningar ökar behovet av stöd från funktionen i frågor som rör  
informationssäkerhet och dataskydd. Funktionens begränsade 
resurser gör det svårt att möta det efterfrågade behovet, vilket kan 
komma att bromsa utvecklingen. 

Det saknas också ekonomiska resurser för att utveckla den egna 
verksamheten. Frågor som elektronisk långtidsbevaring och digital 
signering av handlingar efterfrågas men det finns inte utrymme att 
arbeta med frågorna på ett proaktivt sätt. 

Vi ser också att den generella kunskapen om arkivering och gallring 
är låg och det saknas utpekade personer med ansvar för frågorna  
i verksamheterna. Omfördelning av personella resurser från  
registratur till arkiv har ökat belastningen på registraturen. 

Behovet av kommunikationsstöd i kommunens verksamheter ökar 
stadigt. Detta, tillsammans med ökade lagkrav som påverkar våra 
kommunikationskanaler gör att de personella resurserna inte räcker 
till inom kommunikation.

utmaningar



44         BUDGET 2023 PLAN 2024–2025

verksamhetsplan – utveckling och förvaltning

UTMANINGAR

IT-funktionen

Säkerhetsläget i omvärlden ställer högre krav på kommunens it- 
och informationssäkerhet samtidigt som organisationen vill arbeta 
mer flexibelt. Funktionens resurser räcker för närvarande inte till 
för att möta efterfrågan från verksamheternas önskemål om  
flexibla och digitala arbetssätt. 

En av utmaningarna är att mer resurser krävs för säkerhetsarbete 
vilket gör att utveckling får stå tillbaka.

Tillväxt- och tillsynsfunktionen

Tillväxt- och tillsynsfunktionen får kontinuerligt förfrågningar  
gällande mark för handel och industri. Kommunen äger mark vid 
Nyängen som inte är exploaterad men där finns inget utbyggt  
vatten- och avloppsnät vilket då kräver en stor investering. 

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

Ökat tryck på bygglov gör att handläggningstiderna blir längre än 
vad som önskas. Detta är en viktig funktion som möjliggör tillväxt 
både för företag och privatpersoner.

utmaningar
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MÖJLIGHETER

Ekonomifunktionen
En stor utveckling av ekonomisystemet har skett som säkerställer 
och underlättar drift och hantering av de ekonomiska  
transaktionerna. Den ökade digitaliseringen i övrigt minskar  
sårbarheten och skapar effektivare rutiner.

HR-funktionen
Om kommunen kan erbjuda marknadsmässiga och jämställda löner 
finns stora möjligheter att kunna konkurrera om arbetskraften med 
Karlstad och övriga närliggande kommuner.

Administrativa funktionen
Omfördelning av personella resurser från registratur till arkiv  
innebär att kommunen nu har en heltidsanställd arkivarie som  
över tid kan möta behovet av råd och stöd i verksamheten. 

Framtagandet av en informationshanteringsplan skapar  
förutsättningar för korrekt registrering, arkivering och gallring  
och är en grundplatta för ett framtida e-arkiv. 

Funktionen samarbetar aktivt med övriga funktioner och  
verksamheter vilket stärker bilden av funktionen som en  
kommungemensam kompetens och möjliggör fortsatt utveckling.

verksamhetsplan – utveckling och förvaltning

möjligheter



46         BUDGET 2023 PLAN 2024–2025

MÖJLIGHETER

IT-funktionen
IT-funktionens arbete med olika uppgraderingar av IT-miljön har 
öppnat upp för nya funktioner och arbetssätt, exempelvis bättre 
möjligheter att kunna arbeta på distans och samverka med  
andra kommuner. 

Tillväxt- och tillsynsfunktionen

Tillväxt- och tillsynsfunktionen arbetar aktivt med det goda  
värdskapet något som är viktigt för att Grums kommun ska vara  
en attraktiv kommun att bo i, driva företag i och att besöka.

Det är enkelt att ta kontakt med Grums kommun och våra  
medarbetare upplevs som professionella. Fortsätta att aktivt arbeta 
med en nära dialog med företagarna ger ett gott företagsklimat och 
en möjlighet för kommunen att få fler företag att etablera sig här.

Samarbetet mellan tillväxt och tillsyn gör det möjligt att få en  
samsyn mellan kommun och företag/privatpersoner och på så sätt  
effektivisera myndighetsutövningen och ha en bra dialog.

verksamhetsplan – utveckling och förvaltning

möjligheter
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verksamhetsplan – utveckling och förvaltning

KONSEKVENSBESKRIVNING

Det är en stram budget för 2023 för att framför allt parera alla ökade 
kostnader som den extremt höga inflationen som råder leder till.

Två vakanta tjänster är borttagna i budgeten, en IT-tekniker samt en 
kommunikatör vilket får till följd att verksamhetsutvecklingen inom 
IT får ske mycket återhållsamt och att flertalet kommunikations- 
krävande aktiviteter behöver prioriteras bort, bland annat tidningen 
Vårt Grums och näringslivsgalan.

I budgeten finns avsatt ett verksamhetsbidrag till  
NyföretagarCentrum Södra Värmland för etablering i Grums  
som ett led i att utveckla kommunen. Övriga kommuner  
i Karlstadsregionen är också med i NyföretagarCentrum.

RESURSFÖRDELNING

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

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2021

 Budget  
2022

Budget  
2023

Kostnader  
2023

Intäkter  
2023

Kommunövergripande  18 558     18 360     16 535     16 535     -      

Ekonomifunktionen  4 376     4 665     4 160     5 454     1 294    

HR-funktionen  6 978     8 573     7 713     7 768     55    

Administrativa funktionen  13 338     12 206     12 435     12 585     150    

IT-funktionen  6 407     7 437     6 932     6 997     65    

Tillväxt- och tillsynsfunktionen  4 994     6 595     6 172     8 722     2 550    

Summa  54 651     57 836     53 947     58 061     4 114    

Tidningen Vårt Grums 
och näringlivsgalan  
kommer att tas bort  
år 2023
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Utveckling och förvaltning  Prognos 2022  Budget 2023

Sjukfrånvaro i kommunen (%)  7,00     7,30    

Antal företagsbesök  60     60    

Antal livsmedelsinspektioner  59     80    

Antal planerade tillsynstillfällen enligt miljöbalken  28     28    

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked  70     90    

NYCKELTAL

verksamhetsplan – utveckling och förvaltning
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Barn och utbildning
Barn- och utbildningschef, Thomas Nilsson
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verksamhetsplan – barn och utbildning

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

KOMMUNDIREKTÖR

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST

IT-strateg

Grundskola 4–9, IM
Grundsärskola
Träningsskola
Fritidshem

Förskola

Grundskola F–3
Grundsärskola
Fritidshem Vuxenutbildning, SFI

Gymnasieadministration
Kommunernas
aktivitetsansvar för
ungdomar
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verksamhetsplan – barn och utbildning

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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

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

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

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

HÄR FINNS  
DET 10
förskolor och en öppen 
förskola samt två  
förskolor i enskild regi
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verksamhetsplan – barn och utbildning

Gymnasium- och vuxenutbildning

Verksamheten bedrivs till större delen externt, vilket innebär att 
gymnasieverksamhet och vuxenutbildning för elever folkbokförda  
i Grums kommun i huvudsak sker i andra kommuner och i fristående 
verksamheter. Från höstterminen 2022 finns ett IM program  
(individuellt program) med allmän inriktning som däremot drivs  
i kommunens egen regi. Allmän administration, ekonomi och  
uppföljning av elever finns inom kommunens egen organisation.

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

Vuxenutbildningen som består av grundläggande vuxenundervis-
ning, gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen och 
SFI bedrivs i samarbete med Karlstad och Säffle. Även distansutbild-
ning förekommer. 

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

Kommunen har ingen 
egen gymnasieskola 
eller SFI 
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verksamhetsplan – barn och utbildning

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING

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

• Ökat behov av livslångt lärande

• Ökad polarisering och utsatthet

• Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer

• Ökad osäkerhet i världen

• Pandemi

 
UTMANINGAR

Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och 
regioner som för näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det 
avgörande att kommuner och regioner klarar att bemanna verk-
samheter med kompetenta medarbetare och använda individers 
kompetens rätt. Det har skett en ökande polarisering i samhället 
utifrån flera dimensioner; ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt. 
Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, 
valdeltagande och upplevd trygghet är stora såväl inom som mellan 
kommuner och regioner.

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är 
grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. 
Med hög tillit minskar transaktionskostnaderna i samhället, vilket 
ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet mellan hög tillit och väl-
färdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet 
och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen.

Med fler geopolitiska konflikter i världen är det rimligt att förutsätta 
ett fortsatt högt behov av välfärdstjänster såsom förskola och skola 
vilket skapar en osäkerhet vilken organisation kommunen har behov av. 
Pandemin har visat på vilka svårigheter vi har att utföra vårt  
uppdrag på ett traditionellt sätt.

MÖJLIGHETER

Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram.  
I vissa fall sker lärande genom förändrade arbetssätt.

För många samhällsinstitutioner som sjukvården, polisen och  
grundskolan har förtroendet ökat under senare år och speciellt  
under 2020. Frågan är dock om förbättringen är en tillfällig  
pandemieffekt, eller om det ökande förtroendet för samhällets  
institutioner kan bibehållas på längre sikt?

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

möjligheter

utmaningar
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Barn- och utbildningsverksamheten har genomfört ett antal  
besparingsåtgärder för att kunna inrymma verksamheten totalt 
inom tilldelad ram. 

Avveckling 60% tjänst som rektor, avveckling 50% projektledar-
tjänst kultur och minskning personalresurser inom administration 
ligger som grund i besparingarna. Även en mindre minskning av 
IT-kostnader för elevdatorer har bidragit till besparingarna.  
Beroende på utvecklingen av kostnader för interkommunala  
ersättningar inom grundskolan kan ytterligare besparingsåtgärder 
behöva genomföras från och med hösttermin 2023 om kostnaderna 
fortsätter att öka. 

Inom förskola har en fördubbling av budget för interkommunala 
ersättningar genomförts för att täcka ökade kostnaderna för  
förskoleplatser utanför kommunen. Samtidigt minskar kostnaderna 
för förskoleplatser i familjekooperativ belägna inom kommunen. 
Ingen utökning av antalet förskolenheter planeras under året trots 
en viss ökning av antal barn i verksamheten.

Grundskolans budget är en utmaning under 2023. Styrande kring 
hur resultatet blir är utvecklingen av de interkommunala ersättning-
arna. Fortsätter kostnaderna att öka i samma takt som mellan läsår 
21/22 och 22/23 kan två lärartjänster komma att behöva avvecklas 
från höstterminen 2023.

Gymnasieverksamhetens budget för interkommunala ersättningar 
bedöms ligga i rätt nivå utifrån mängden elever och genomsnittliga 
prisnivåer och prisökningar. Dock kan prisökningar från framför allt 
Karlstad kommun skapa underskott. Karlstads priser fastställs  
i anslutning till årsskiftet.

RESURSFÖRDELNING

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

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2021

 Budget  
2022

Budget  
2023

Kostnader  
2023

Intäkter  
2023

Förskola  60 808     55 700     57 723     64 263     6 540    

Grundskola  128 085     118 479     123 026     128 807     5 781    

Gymnasieutbildning  40 611     41 253     45 052     46 192     1 140    

Vuxenutbildning  4 099     4 739     4 207     6 307     2 100    

Summa  233 603     220 171     230 008     245 569     15 561    

Avveckling av 60% tjänst 
som rektor, 50% projekt-
ledartjänst kultur och 
minskning personal- 
resurser inom  
administration ligger som 
grund i besparingarna.
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FORTSÄTTNING KONSEKVENSBESKRIVNING 

IM-programmet ingår fullt ut i budget 2023 och bedöms till viss del 
bidra till att kostnaderna för interkommunala ersättningar hålls inom 
tilldelad ram.

Vuxenutbildningen är fortsatt svårbedömd framför allt på grund av 
det komplexa statsbidragssystemet men också då verksamheten går 
in i ett system med så kallat frisök inom regionen från 2023.

Intäktsbudget för statsbidrag har kunnat höjas något utifrån  
erfarenhetsvärden från 2022. 

verksamhetsplan – barn och utbildning
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Förskola och grundskola  Prognos  
2022

 Budget  
2023

Förskola barn per avdelning maj (medel) 16 17

Förskola andel tjänstgörande pedagoger med högskolexamen 64 55

Förskola kostnad kr/inskrivet barn 117 900 Beslut dec 22

Förskola marknadsandel 87% 87%

Grundskola meritvärde åk 9 (läsår 19/20–20/21) 208 203

Grundskola NPF-klassrum 15 17

Grundskolan medelkostnad elev 91 584 Beslut dec 22

Grundskola marknadsandel 81% 80%

NYCKELTAL

Gymnasieskola och vuxenutbildning  Prognos  
2022

 Budget  
2023

Gymnasiet inskrivna elever 279 296

Gymnasiet varav inskrivna asylsökande 1 2

Vuxenutbildning registrerade elever 140 120

SFI-registrerade elever 90 45
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INVESTERINGSBUDGET

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

Benämning, tkr N/R Budget  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Förskola möbler verksamhet  N  83    

Förskola utbyte inventarier "giftfri miljö"  N  83    

F-3 matsalsmöbler  N  167    

4-9 utveckling NPF-klassrum  N  167    

Summa  500     500     500    

N=Nyinvestering R=Reinvestering

KONSEKVENSBESKRIVNING

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



59         BUDGET 2023 PLAN 2024–2025

verksamhetsplan – socialtjänst 

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

KOMMUNDIREKTÖR

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST

MAS
Avgi�shandläggare
SAS/IT-strateg

Omsorg om äldre

Omsorg om 
personer med 
funktionsvariation 

Omsorg om 
individ och familj

Arbetsmarknadsenhet
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Omsorg om äldre
Kommunen har 101 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.

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

Hemtjänsten består av fyra enheter Segmon, Orrby, Karlberg och 
Värmskog. Hemtjänstpersonal arbetar dagtid. Nattetid finns det 
en nattpatrull tillgänglig med hela kommunen som arbetsfält. Till 
hemtjänsten hör även servicegruppen, som arbetar dagtid, måndag 
till fredag och utför inköp, städ och tvätt. De ansvarar även för att 
installera och avinstallera trygghetslarm, tillsynskameror och  
Phonirolås (nyckelfri hemtjänst) hos våra kunder.

Dagverksamheten Violen vänder sig till personer med  
demenssjukdom. Syfte med verksamheten är att erbjuda social 
samvaro, individanpassade aktiviteter och att erbjuda anhöriga en 
tillfällig avlastning. Verksamheten har öppet för kunder med  
demensproblematik två dagar i veckan. Ett demensteam startades 

HÄR FINNS 
DET 101
särskila boendeplatser 
för äldre
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upp under 2022. Syftet är att avlasta hemtjänsten och att kunderna 
får insats av demensundersköterska.

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,  
rehabassistent och en hjälpmedelsassistent. De ansvarar för  
rehabilitering i ordinärt boende, på särskilt boende, korttidsboende, 
bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) och olika träningsgrupper på  
kommunrehab. De ansvarar även för hjälpmedelshantering  
och bostadsanpassning.

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

Daglig verksamhet, enligt LSS, 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 så ska man uppfylla vissa kriterier som 
omfattas av LSS. 

HÄR FINNS  
DET TRE
bostäder med särskild 
service



62         BUDGET 2023 PLAN 2024–2025

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

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

Öppenvårdsmottagning / stödboende
Från september 2021 har kommunen startat Hotellgatans  
öppenvårdsmottagning som ett projekt över tre år. Målgruppen  
är kunder med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.

Öppenvårdsmottagningen tillhandahåller allt ifrån kortvariga  
insatser i akuta skeden till insatser med biståndsbeslut som pågår 
under lång tid. Insatserna är individuellt anpassade. Syftet med 
verksamheten generellt är att, i den mån det är möjligt, tillgodose 
behovet av stöd på hemmaplan och därmed minska behovet av 
externa behandlingshem eller externt köpt öppenvård.

Verksamheten använder fyra av Hotellgatans lägenheter som  
träningslägenheter / stödboende för de invånare i kommunen  
som har behov av mer stöd i det dagliga livet.

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

Därtill erbjuds förebyggande insatser, familjebehandling,  
fältverksamhet, gruppverksamhet och personligt stöd.  
Inom individ- och familjeomsorgen ingår även flyktingmottagande. 

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

verksamhetsplan – socialtjänst 

Grums kommun har startat  
en egen öppenvårdsmottagning 

som ett projekt över tre år 
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OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSSPANING 

Socialtjänst övergripande
Sedan våren 2020 har covid–19 spridits i Sverige och påverkat alla 
delar inom socialtjänsten. Utbrott av smittan förekommer  
fortfarande och det finns tydliga rutiner och riktlinjer för hur  
verksamheterna ska hantera och begränsa smittan.

Kriget i Ukraina har medfört konsekvenser för hela socialtjänsten, 
främst i form av prishöjningar på exempelvis livsmedel, drivmedel, 
skyddsmaterial, förbrukningsmaterial, byggmaterial och  
uppvärmning av lokaler. 

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

Omsorg om äldre
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal arbetar  
gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas  
Heltidsresan och drivs mellan 2016 och 2024. För att heltidsarbete 
ska kunna bli norm krävs en grundläggande förändring  
i verksamheternas organisering. Införandet av Heltidsresan har  
påbörjats i flera av kommunens verksamheter.



64         BUDGET 2023 PLAN 2024–2025

verksamhetsplan – socialtjänst

Mellan 2018 och 2027 kommer personer inom åldersgruppen 80 
år och äldre att öka i Grums kommun. Antalet personer i arbetsför 
ålder kommer att minska under denna period. 

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

Arbetsmarknadsenheten
Den stora utmaningen framöver är att få människor som står långt 
från arbetsmarknaden att närma sig arbete, sysselsättning och 
studier. Målgruppen inom arbetsmarknadsenheten består ofta av 
personer med psykisk och fysisk ohälsa.

Omsorg om individ och familj 
Under en längre period, 2017 till 2022, har en oroväckande ökning 
av institutions- och familjehemsplaceringar, bland barn och unga, 
skett inom omsorg om individ och familj. Orsaker till placeringar  
är bland annat våld i nära relationer, omfattande bristfällig  
föräldraförmåga, missbruk och psykisk ohälsa hos barn,  
föräldrar och vuxna.
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UTMANINGAR

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

• Politiska beslut – påverkar, både nationellt, regionalt och lokalt.

• Kompetensförsörjningen – det är svårt att rekrytera vissa  
yrkesgrupper, speciellt undersköterskor.

• Tillit – minskar bland yngre.

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

• Konsekvenserna av invasionen av Ukraina.

• Fortsatt vaccination mot Covid-19.

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

• Heltidsresan – organisationsförändring.

• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.

• Lågkonjunktur? Hur drabbar det våra verksamheter?

MÖJLIGHETER

• Utveckling av arbetsmiljö – översyn av arbetsfördelning  
mellan olika arbetsgrupper.

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

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

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

• Samverkan mellan kommunens interna sektorer.

• Skapa handlingsutrymme för att få en fungerande samverkan 
mellan kommun och region.

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

• Personcentrerad socialtjänst, arbeta utifrån kundperspektiv.

möjligheter

utmaningar
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KONSEKVENSBESKRIVNING

En rad nya anslag men även besparingsåtgärder har skett inom 
sektor socialtjänst i budgeten för 2023. Några exempel på dem och 
dess konsekvenser nämns nedan.

Omsorgen om individ och familj har fått en utökad ram för placering 
av barn och unga för att bättre möta tidigare års underskott för den 
verksamheten. Utöver detta har samma verksamhet tilldelats  
ytterligare medel för att arbeta mer förebyggande, främjande och 
med mer kvalificerade hemmaplanslösningar som ska bidra till 
 minskade kostnader för externa placeringar av barn och unga.

En utökning av personal inom hemtjänsten ligger med i budgeten 
för att bättre kunna möta det ökade antalet beviljade  
hemtjänsttimmar. 

Feriepraktik kommer inte att kunna erbjudas genom kommunen 
under 2023 utan ungdomarna får ordna egen feriepraktik via andra 
kanaler. 

Medel har tillförts för utökning av en tjänst som personlig assistent 
inom daglig verksamhet för en kund med ett nytt LSS-beslut.

En tjänst som fältassistent har tagits bort och får bland annat  
konsekvensen att arbetsuppgifterna istället läggs på befintliga  
socialsekreterare. 

RESURSFÖRDELNING

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

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2021

 Budget  
2022

Budget  
2023

Kostnader  
2023

Intäkter  
2023

Socialtjänst övergripande  15 017    29 600  31 893     31 939     46    

Omsorg om äldre  117 198    106 192  112 345     134 076     21 731    

Omsorg om personer med  
funktionsvariation  46 381    46 849  49 731     79 865     30 134    

Omsorg om individ och familj  69 634    57 685  69 937     72 388     2 451    

Summa  248 230     240 326     263 906     318 268     54 362    

Tack vare samarbete  
med våra kranskommuner 
blir jourhemmen en  
kostnadseffektiv lösning

verksamhetsplan – socialtjänst
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Socialtjänst  Prognos  
2022

 Budget  
2023

Antal hemtjänsttimmar planerad tid (SoL+HSL) 43 041 48 121

Antal hemtjänsttimmar utförd tid (SoL+HSL) 37 241 40 622

Antal personaltimmar inom hemtjänsten 106 263 112 854

Andel heltidsanställda inom omsorgen om äldre 0,34 0,35

Antal familjehemsplacerade barn och unga (konsulentstöd) 8 8

Antal familjehemsplacerade barn och unga (privata) 21 21

Antal dygn institutionsplacerade barn och unga 850 2 395

Antal dygn institutionsplacerade vuxna 1 441 1 441

Beviljade timmar personlig assistans enligt LSS 14 628 10 969

Antalet beslut på DV (daglig verksamhet) enligt LSS per personal 6,6 5,8

Beviljade boendedygn korttidsvistelse LSS 220 220

Individuellt biståndsbedömda öppna insatser (SoL)  
för barn och unga 0–18 år 160 160

Antal personer som får boendestöd (SoL) inom  
omsorg om individ och familj 33 33

Antal boendedygn på Hotellgatans öppenvårdsmottagning 1 460 1 460

NYCKELTAL
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INVESTERINGSBUDGET

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

Benämning, tkr N/R Budget  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Taklyftar (SÄBO och hemtjänsten)  N  100    

Möbler SÄBO  N  167    

Vårdsängar  N  143    

Medicinskåp Edsholms äldrebostäder  N  90    

Införande Lifecare  N  1 500    

Inventarier socialtjänsten  N  500     500    

Summa  2 000     500     500    

N=Nyinvestering R=Reinvestering
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Samhällsbyggnad
Teknisk chef, Jonas Gunnberg
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Samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad innefattar verksamhetsområden för kultur och fritid,  
kost och lokalvård, fastighet, gata samt samhällsbyggnad övergripande. 

KOMMUNDIREKTÖR

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST

Fastighet

Gata

Kost & lokalvård

Kultur & fritid
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kultur och fritid
Verksamhetsområdet innefattar bibliotek, kultur, badhus, sporthall, 
folkhälsa, brottsförebyggande arbete, idrottsanläggningar,  
samlingslokaler, 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.

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

Kostenheten har två tillagningskök och tretton mottagningskök. 
Centralköket på Jättestenskolan lagar mat till alla skolor och  
förskolor utom Borgviks förskola (som har eget tillagningskök),  
samt till kommunens särskilda boenden och korttidsboende. 

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

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

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

Samhällsbyggnad övergripande
Här ingår teknisk chef, skogsfastigheter och arrenden.

verksamhetsplan – samhällsbyggnad

Område gata ansvarar 
för drift, skötsel  
och underhåll av  
kommunens  
gator och vägar
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verksamhetsplan – samhällsbyggnad

OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSPANING 

Både pandemin och det pågående kriget i Ukraina har påverkat 
sektor samhällsbyggnads verksamheter. 

Pandemin gjorde att priset på material och tjänster fördyrades och 
leveranstider förlängdes. I stället för en lättnad på ökade priser och 
minskade leveranstider vid pandemins slut så har läget förvärrats 
ytterligare i och med det pågående kriget i Ukraina. Priserna har 
ökat kraftigt på framför allt el och drivmedel men också livsmedel 
och byggmaterial. 

Långa leveranstider kvarstår. Detta har en stor påverkan på  
kostnaden för drift av idrottsanläggningar och övriga kommunala 
byggnader, livsmedelsinköp, ombyggnationer i fastigheter, drift av 
reningsverk, gatuskötsel etc. Detta är en utmaning som flertalet 
kommuner i länet har och som diskuteras i våra nätverk och övriga 
kontakter kommuner emellan.

Som kommunal verksamhetsutövare ser sektor samhällsbyggnad  
en trend med ökade krav från bland annat myndigheter samt  
nya lagkrav. 

I dagsläget så påverkar Ukrainakriget vissa frågor till exempel kring 
beredskapsfrågor och även krav kopplat till miljö och klimat har 
ökat. Detta kan till exempel gälla inom VA- och renhållningsområdet. 

Kommunen står inför stora projekt i framtiden bland annat gällande 
investeringar. Det finns en utmaning att i framtiden kunna  
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hantera ovan med befintliga resurser och organisation. Vi ser också 
en utmaning med att finna personal med rätt kompetens samt  
vikarier till våra verksamheter vilket föranleder ytterligare en  
belastning på befintlig personal. Svårigheten att finna rätt  
kompetens till våra verksamheter är något vi delar med övriga  
kommuner i länet. Kring kompetens och resurser finns en diskussion 
hur kommunerna i länet kan samverka i dessa frågor.

Grums kommun har en stor potential som boendekommun. Genom 
att öka Grums kommuns attraktivitet skapas större möjligheter för 
fler invånare. Det är många pusselbitar som spelar in i att göra en 
kommun attraktiv att leva och bo i. Detta kan till exempel gälla ett 
rikt och utvecklat föreningsliv, attraktiva boendemiljöer, möjlighet 
att bygga nya bostäder, utvecklad kollektivtrafik, god infrastruktur 
och trygghet i samhället.

verksamhetsplan – samhällsbyggnad
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verksamhetsplan – samhällsbyggnad

UTMANINGAR

• Energi-, livsmedel- och materialpriser

• Kompetensförsörjning

• Omvärldsläge med planering för höjd beredskap

• Lagstiftning inom respektive kompetensområde

• Politiska beslut på nationell och regional nivå

• Klimatpåverkan

• Folkhälsoutmaningar

• Färre ideella krafter generellt i samhället

• Nationella och regionala mål t. ex. klimatmål, folkhälsomål

• Digitaliseringsprocessen

• Utbyggnad av kollektivtrafik

• Socioekonomiska utmaningar

• Ökade krav nationellt på kommunen utan ekonomisk  
kompensation

• Efterspel med anledning av covid-19

MÖJLIGHETER

• Samverkan inom kommunen samt mellan kommuner  
till exempel inom Karlstadsregionen

• Övergång till klimatsmart kost leder oftast till bättre hälsa

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

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

• Positiv utveckling vad gäller industri och infrastruktur

• Bidrag och medfinansiering för att kunna  
genomföra projekt

• Ökad attraktivitet som boendeort

• Digitalisering

möjligheter

utmaningar
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verksamhetsplan – samhällsbyggnad

KONSEKVENSBESKRIVNING

Yrkandet om ytterligare en fritidsledartjänst avslogs. Detta innebär 
att nuvarande bemanning kvarstår och verksamheten blir fortsatt 
beroende av timvikarier. Det är svårt att hitta rätt timvikarier som 
arbetar på fritidsgården utifrån de utmaningar vi har i Grums,  
vilket i sin tur ställer höga krav på ordinarie personal. 

För badplatser, fritidsverksamhet och kulturverksamhet  
har budgetramarna minskats och verksamheterna får  
anpassa sig därefter.

Kost och lokalvård har inför prissättning av måltider till förskola/
skola 2023 inte haft möjlighet att ta höjd för de stora prisökningar 
på livsmedel som skett under 2022 och riskerar därför att inte ha 
täckning för sina kostnader fullt ut. 

Samhällsbyggnads budgetram är snäv och ger inte full täckning  
för den ökade inflationen samt ökade kostnader avseende  
drivmedel, energi, livsmedel med mera. 

Det finns också en stor osäkerhet i personalkostnadsbudgeten  
i och med ny avtalsrörelse. Detta innebär att samhällsbyggnad  
går in i 2023 med fortsatt allmän återhållsamhet.

RESURSFÖRDELNING

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

DRIFTBUDGET

Verksamhet, tkr  Bokslut  
2021

 Budget  
2022

Budget  
2023

Kostnader  
2023

Intäkter  
2023

Samhällsbyggnad övergripande  853     3 515     4 873     5 143     270    

Kultur och fritid  20 565     19 514     20 583     22 668     2 085    

Kost och lokalvård  112     169     150     23 100     22 950    

Fastighet  2 522     13 036     13 121     37 892     24 771    

Gata  23 098     21 207     21 381     67 569     46 188    

Summa  47 150     57 441     60 108     156 372     96 264    

Samhällsbyggnad  
går in i 2023 med fortsatt 
allmän återhållsamhet
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verksamhetsplan – samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad  Prognos  
2022

 Budget  
2023

Antal utlån, samtliga media, bibliotek  60 500     61 000    

Antal betalda besök på bad och sport  33 000     33 000    

Antal besök på fritidsgården  4 200     4 200    

Antal lunchportioner per dag  1 500     1 300    

Antal specialkoster per dag  85     150    

Antal städtimmar per månad  2 750     2 700    

Kostnad för skadegörelse i tkr  100     100    

Egenproducerad elenergi, Mwh  50     80    

Hushållsavfall till förbränning, kg per invånare  255     255    

NYCKELTAL
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verksamhetsplan – samhällsbyggnad

INVESTERINGSBUDGET 2023 SAMT PLAN 2024–2025

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

Benämning, tkr N/R Budget  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Arbetsfordon utbyte  R  300     300     300    

Södra skolan ventilation  R  500    

Energiinvesteringar  N  800    

Byte tak kommunhus inkl solcellspaneler  R  2 300    

Byte av storköksutrustning   R  200     200    

Byte av undercentraler fjärrvärme  R  200    

Beläggning  R  600     1 000     1 500    

VA-sanering  R  700     2 000     2 000    

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  N    500     500     500    

Ombyggnad återvinningscentralen  R  2 000    

Uppdatering maskinpark  R  1 000     1 000     1 000    

Byte tak reningsverket Slottsbron  R  1 000    

Solcellspaneler reningsverket Slottsbron  N  1 000    

Gatubelysning  R  500     300     300    

Utbyte av konstgräsplan Grums IP  R  3 000    

Möbler Jättestenskolans matsal  R  160    

Värmeskåp mattransporter  R  60     100     100    

Utbyte städmaskiner  R  100     100     150    

Oförutsedda händelser  N  180     300     150    

Kök förskolan Kompassen  R  700    

Ventilation projektering bibliotekshus  R  300    

Fönsterbyte förskolan Kompassen  R  600    

Fönsterbyte kommunhus  R  500    

Takbyte Edsholms äldreboende  R  900    

Ventilation fritidsgården  R  1 000    
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Benämning, tkr N/R Budget  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Utemiljö skolor/förskolor  R  200     500    

Solcellspaneler     N  500     500    

VA Hasseldalen  R  500    

Solcellspaneler IP  N  300    

Dagvatten IP  R  650    

Byte uppvärmningssystem inomhusmanege ridhus  R  150    

Omklädningsrum ishall  R  3 500    

Takbyte bibliotekshus  R  1 700    

Ventilation bibliotekshus  R  3 000    

Fönsterbyte Edsholms äldreboende  R  800    

Undercentraler fjärrvärme  N  200    

Sveaparken upprustning  R  1 000    

Solcellspaneler reningverket Segmon  N  200    

Skatepark IP  R  1 000    

Nya stolar och mattor biosalong  R  1 000    

Brandstation  N  11 500     10 500    

Brygga Borgvik Sågudden  R  600    

Lindövägen  N  3 000     16 850    

Summa  27 200     29 100     32 750    

verksamhetsplan – samhällsbyggnad

FORTSÄTTNING INVESTERINGSBUDGET 2023 SAMT PLAN 2024–2025

N=Nyinvestering R=Reinvestering

KONSEKVENSBESKRIVNING 

Större fokus läggs i årets investeringsbudget på åtgärder inom 
energiområdet som till exempel energieffektivare uppvärmning 
och solcellspaneler. En ny villagata, Lindövägen, läggs in i planen 
för att möta efterfrågan på villatomter.
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Grums kommun, 664 80 Grums. Telefon 0555-420 00. www.grums.se


