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2016 i sammandrag

Årets resultat
Årets resultat för Grums kommunkoncern 
var 16,8 mkr. I resultatet ingår rörelsestörande 
poster på –2 mkr. För kommunen innebär det 
att årets resultat uppfyllde balanskravet.

Avvikelser
De största avvikelserna i förhållande till budgeten 
var äldreomsorgens underskott på 4,3 mkr. Grund-
skolan hade en avvikelse på –1,7 mkr, individ-  
och familjeomsorgen hade ett överskott på 4,8 mkr 
och omsorgen om personer med funktionshinder 
visade ett överskott på 3,2 mkr. Verksamheter-
nas samlade avvikelser uppgick till 1,6 mkr.

Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 20,6 mkr, 
vilket var 3,8 mkr mer än föregående år.

Tillsvidareanställda
Vid årets slut var 679 personer tillsvidare anställda 
i Grums kommun, vilket var en ökning med åtta 
personer sedan 2015. Av de tills vidareanställda 
var 84 procent kvinnor och 16 procent män.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade till 7,56 procent av den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden. År 2015 
var den 7,4 procent.

Befolkningen
Grums kommun hade vid årets slut 9 063 invå-
nare. Kommunens befolkning ökade med 118 
personer. Antal inflyttade var 699 och 546 perso-
ner flyttade ut. Födelsetalet var lägre än dödstalet 
och födelsenettot hamnade på –36 personer.
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Koncernen Grums kommun 2016-12-31 Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital

Bolag (tkr)

Grums Hyresbostäder AB 47 584 170 940 153 767 17 173
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Karlstad-Grums Vattenverksförbund 4 533 12 607 11 445 1 162
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Viktiga händelser
Befolkningen ökade under året och i juni 
översteg befolkningstalet 9  000. Den större 
befolkningsmängden ökade efterfrågan inom 
främst förskolan och grundskolan. Inför höst-
terminen blev utbyggnaden av två paviljonger 
vid Jättestenskolan klar. Under hösten påbör-
jades planer för en utökning av förskoleplatser. 

Förvaltningsberättelse
Koncernen

Övergripande analys med koncernperspektiv
År 2016 var ekonomiskt bättre än 2015. Koncernen Grums kommun redovisade ett överskott på 16,8 mkr, 
inklusive rörelsestörande poster.

Befolkningen ökade med 118 personer till 9 063 invånare. Förändringen blev bättre än de kalkyler som 
används för kommunens prognoser av skatteintäkter.

Med årets resultat blev förutsättningarna bättre för att uppfylla de finansiella målen, utan stora 
besparingsuppdrag. Kommunen är ändå inte i nivå med det finansiella målet. Det krävs en fortsatt 
ekonomisk återhållsamhet för att klara en god ekonomisk hushållning.

Det innebär att fyra nya avdelningar startas 
i början av 2017. Ett utegym anlades och en 
konstgräsplan färdigställdes under hösten. Ett 
nytt resecentrum påbörjades som blir klart 
under hösten 2017. 

Samverkan med andra kommuner fortsatte, 
vilket ger möjlighet till verksamheter som bedrivs 
med en bra kompetens och till en rimlig kostnad.
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Hyresvakanserna i bostadsbolaget var 
fortsatt låga och blev lägre än målet i ägar-
direktivet. Vid årets slut fanns åtta lediga 
lägenheter. Ett nytt trygghetsboende blev klart 
för inflyttning den 1 december.

Grums framtida åtaganden kräver att 
verksamheterna fortsätter att anpassas för 
att kommunen ska klara större investeringar 
och utvecklingsinsatser. Det behövs för att 
göra kommunen mer attraktiv för boende och 
näringsliv. 

Ekonomiskt utfall
Grums Hyresbostäder AB
Grums Hyresbostäder AB redovisade ett över-
skott på 3 mkr. Antalet vakanta lägenheter var 
fortsatt lågt. Vid årsskiftet var åtta lägenheter 
outhyrda eftersom det var en stor omflytt-
ning i samband med inflyttningen till det nya 
trygghetsboendet. Vakansgraden för helåret 
uppgick till 0,9 procent. Ägardirektivens mål 
om en vakansgrad under 3 procent uppnåddes. 

Bostadsbolaget, med dess service och trygg-
het, betydde mycket för en positiv befolknings-
utveckling. Att aktivt marknadsföra Grums i 
samarbete med näringslivet är viktigt för att 
öka inflyttningen, och därmed efterfrågan på 
lägenheter. 

Driftkostnaderna blev 1 mkr lägre än bud-
geterat. Underhållsbehovet är ett stort bekym-
mer. Det är ett stort arbete för ledning och 
styrelse att hitta konstruktiva lösningar. Kost-
naderna för underhåll uppgick till 11,5 mkr. De 
blev 1,3 mkr högre än budgeterat. 

Stiftelsen Grums Hyresbostäder
Stiftelsen Grums Hyresbostäder förvaltar 
i huvudsak specialbostäder för äldre och 
funktionsnedsatta. Bostäderna blockhyrs av 
kommunens äldreomsorg och omsorgen om 
personer med funktionshinder. Dessutom 
hyr förskoleverksamheten Backvägen 1 för 
skolbarn omsorg. Det finns även två trygghets-
boenden med 59 lägenheter. Uthyrnings-
beståndet består av 148 lägenheter och sex 
lokaler. Ytterligare ett trygghetsboende blev 
färdigt under året och var inflyttningsklart 
den 1 december.

Verksamheten utgjordes i huvudsak av drift 
och underhåll. Stiftelsen använde 0,7  mkr 
mindre till underhåll än budgeterat. Även 
kostnaderna för räntor blev lägre.

Stiftelsen redovisade ett överskott på 
1,2 mkr. Med årets resultat uppgick det balans-
erade resultatet till 4,1 mkr. 

Karlstad-Grums Vattenverksförbund
Karlstad-Grums Vattenverksförbund ändrade 
organisationsform 2011 och är nu ett kom-
munal förbund med direktion. Förbundets 
uppgift är att producera dricksvatten till kom-
munerna Grums och Karlstad. Kostnaderna 
täcks med avgifter för vattenförbrukningen. 
1,2 miljoner kubikmeter vatten producerades 
där Grums stod för 0,7 miljoner kubikmeter, 
vilket var något mer än 2015. Årets resultat var 
0 kronor. I resultatet ingår en avsättning till 
investeringsfond på 1 mkr. Investeringsfonden 
uppgick till 3,3 mkr.

Grums kommun
Kommunen redovisade ett överskott på 
12,7 mkr, vilket var 5,4 mkr bättre än budget-
erat. I resultatet ingick rörelsestörande intäkter 
på 1 mkr för återförd, uppbokad företagsbot 
där hovrättens utslag ändrade tingsrättens 
dom som inte kommer att utdömas. Rörelse-
störande kostnader upptogs med 3  mkr. De 
avsåg omstruktureringskostnader för hem för 
vård eller boende, HVB-verksamheten. Anta-
let ensamkommande flyktingbarn minskade 
väsentligt, samtidigt som stora förändringar 
av ersättningsreglerna införs under 2017. Detta 
skapar ett behov av förändringar i verksam-
heten som kommer att medföra kostnader. 
Utfallet på skatter och statsbidrag blev sämre 
än budgeterat. Den låga räntenivån medförde 
att finansnettot blev bättre än budgeterat.

Verksamheternas nettokostnader gav ett 
överskott på 5,5 mkr, exklusive rörelsestörande 
poster. Utfallet var bättre än föregående år. Det 
finns ändå en del större obalanser inom vissa 
verksamhetsområden som måste åtgärdas. 
Skatter och statsbidrag redovisade ett under-
skott på 2,3 mkr. Finansnettot gav ett överskott 
mot budget på 1,7 mkr.
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Skuldbördan
Låneskulden minskade med 14  mkr til l 
388  mkr. Den del av låneskulden som inte 
vidareutlånades till bolagen blev 191,5  mkr. 
Det beräknade pensionsåtagandet minskade. 
Det medförde att kommunens skuldbörda, 
inklusive pensionsåtagandet, minskade med 
11,8 mkr till 406,1 mkr. 

De finansiella målen
Kommunens resultat innebar att balanskravet 
uppfylldes och kommunen inte är skyldig att 
återställa något kapital. Däremot uppfylldes 
endast ett av de finansiella målen enligt god 
ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige fastställde de finan-
siella mål som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning i Grums kommun.
zz Resultatnivån ska vara minst 3 procent av 

skatter och statsbidrag (utfall 2,6 procent).
zz Den totala låneskulden, inklusive ansvars-

förbindelsen, ska minska med minst 2 mkr 
årligen (utfall –11,8 mkr). 

Verksamhetsmål
Enligt god ekonomisk hushållning fast-
ställde kommunfullmäktige mål för varje 
verksamhets område. Måluppfyllelsen varierar 
men utfallet föll över lag väl ut. På nästa sida 
följer en sammanställning av måluppfyllelsen. 
En mer detaljerad redovisning finns i verk-
samhetsberättelsen för respektive verksam-
hetsområde.
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Sammanställning prognos av måluppfyllelse 2016
Ja Delvis Nej

Gemensam service
QQ Trådlöst nätverk ska finnas i skollokaler och bibliotekshuset. Grundskolan prioriteras.
QQ Arbeta fram åtgärdsplaner med utgångspunkt i arbetsmiljöenkäten.
QQ Riktade översyner på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro.

Medborgarkontoret

QQ Under 2016 ska minst fem aktiviteter genomföras med syftet att utveckla medborgar-

dialogen långsiktigt.
QQ Upprätta plan för fler exploateringsområden.

QQ Ta fram bostadsförsörjningsprogram.

Äldreomsorg

QQ Säkerställa tryggheten och integriteten för den enskilda, att rätt person kommer in till 

sin egen lägenhet.
QQ Se över utemiljön vid äldrebostäderna för att möjliggöra utevistelse och uteaktiviteter.
QQ Förbereda oss för förändring vid snabbare hemtagning från sjukhus.
QQ Fortsätta implementera arbetet med metoder enligt kvalitetsregistren.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

QQ Utveckla boendeenheten på Åsgatan 7 för personer med funktionsnedsättning så att 

det blir en fungerande verksamhet med samlingslokal och utrymme för personal.
QQ Genomföra plan för utveckling av stöd och sysselsättning på Järpegatan 3.

QQ Säkerställa att det beslutade stödbehovet i de olika personkretsarna tillgodoses.

Individ- och familjeomsorg
QQ Bedriva fältverksamhet på kvällstid fyra gånger per månad.

QQ Utredningar i barnavårdsärenden ska färdigställas inom angiven tid.
QQ Alla ungdomar (18–24 år) ska vara i sysselsättning för att beviljas försörjningsstöd.

Förskoleverksamhet

QQ Föräldrar och barn skall göras delaktiga i läroplaner och ett speciellt fokus skall ligga 

på kultur, värdegrund och mångfald.
QQ Fortsätta med anpassningen av utemiljöerna på förskolorna.

QQ Tillsammans med skolan arbeta kompensatoriskt och med kontinuerliga kompetens-

höjande aktiviteter kring digital utveckling (LIKA-planen).

Grundskola

QQ Halvera andelen elever i lägstanivån och öka andelen i högstanivån (betyg).

Andelen elever med behörighet till nationella program skall öka.

QQ Eleverna skall delta i minst tre skolgemensamma aktiviteter knutna till exempelvis 

kultur, fritid och entreprenörskap.

QQ Tillsammans med förskolan arbeta kompensatoriskt och med kontinuerliga 

kompetens höjande aktiviteter kring digital utveckling (LIKA-planen).

Gymnasieskola och vuxenutbildning

QQ Utveckla samarbetet i kommunens verksamhet i samverkan med andra för att öka 

andelen kommunala praktikplatser.

QQ Utveckla samarbetet i kommunens verksamhet i samverkan med andra för att öka 

utbudet av möjliga aktiviteter för ungdomar.
QQ Öka antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.
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Ja Delvis Nej

Kultur och fritid
QQ Upprätta ett ”åtgärdsprogram” utifrån en plan för ökade fritids- och idrottsaktiviteter.

QQ Inom biblioteksuppdraget främja den digitala utvecklingen och stimulera mötet mellan 

olika åldersgrupper och kulturer.

Kost och städ
QQ Öka andelen ekologiska varor till 30 procent.
QQ Minska matsvinnet från köket med minst 10 procent från 2015.

QQ Andelen elever som äter i skolrestaurangerna ska öka.

Fastighet
QQ Fastställa åtgärdsplan för fastigheter som allmänheten frekventerar.
QQ Skapa en femårsplan för möjliga kommande behov av nya lokalytor.

Gata
QQ Fortsatt utveckling av samverkan inom hela verksamhetsområdet.

QQ Upprätta handlingsplan för estetiskt höjande åtgärder och utföra åtgärder  

inom hela kommunen.

QQ Minska miljöbelastningen i förhållande till bränsleförbrukningen avseende

område gatas arbetsbilar.



Grums kommuns årsredovisning 2016

Förvaltningsorganisation 11

Förvaltningsorganisation

Organisationsgrundande principer
Förvaltningsorganisationen ska präglas av några 
viktiga organisationsgrundande principer. 

Grums kommun ska ha en organisation som
zz främjar samarbete över gränserna
zz underlättar en helhetssyn
zz har tydligt medborgarfokus genom att 

sätta den enskilda individen i fokus
zz underlättar för den enskilde i mötet med 

kommunen
zz skapar förutsättningar för kompetens-

utveckling och god organisationskultur.

Organisationen
Den kommunala organisationen ska känne-
tecknas av medborgarfokus och samordning 
av resurser. Invånarna ska ha ”en väg in” så 
att kontakterna med kommunen blir smidi-
gare. De ska få ett bra bemötande i ett med-
borgarkontor där administrativ personal med 
utåtriktade arbetsuppgifter samlas. 

Kommunens (”kärn-”) verksamheter samlas 
i en gemensam del och verksamheterna ska 
stödjas av en samordnad administrativ stöd-
funktion, Gemensam service.

Huvudstrukturen för tjänstemannaorgan-
isationen utgörs av tre enheter med olika 
uppdrag och roller. Det innebär en renodling 
av verksamheten i Medborgarkontor, Verksam-
het och Gemensam service. Kommunchefen är 
övergripande ansvarig.

KOMMUNCHEF

GEMENSAM  
SERVICE

MEDBORGAR
KONTORETS CHEF VERKSAMHETSCHEF

MEDBORGAR
KONTOR VERKSAMHETER
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Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget 

avvikelse

Kostnader 13 567 15 600

Intäkter 2 812 2 697

Netto 10 755 12 903 – 11

Medborgarkontoret redovisade ett resultat på 
–11 500 kronor. Inom verksamheterna bygglov 
samt miljö- och hälsoskydd ökade intäkterna 
från avgifter avsevärt, jämfört med tidigare 
år. Detta medförde ett överskott för de båda 
verksamheterna. Totalt sett hölls budgeten i 
stort sett inom tilldelad ram. 

Medborgarkontor

En väg in – kundtjänst och växel
Kundtjänst har kunskap om hela kommunen och 
kan ge medborgare och näringsliv inform ation, 
vägledning och rådgivning, både med personlig 
service och via webben. Kundtjänst servar med 
blanketter och ansöknings handlingar, så att ett 
möte med handläggare är förberett så långt som 
möjligt. Kundtjänst arbetar med medborgar-
dialogen som verktyg. Verksam heterna och 
gemensam service har ansvar för att hålla 
medborgarkontoret uppdaterat så att de lämnar 
rätt information. Kundtjänst fungerar även som 
kommunens turistbyrå. Kundtjänsten ska vara 
lots och stödja företagare i deras kontakt med 
kommunen. Kundtjänst lämnar information om 
bostadsanpassningsbidrag och vilka blanketter 
och intyg som behövs. Övriga frågor är uthyrning 
av Gruvan, lotteritillstånd, tillstånd för torg-
handel, kondoleanser till förmån för donations-
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fonder och blanketter för feriepraktik. Dessutom 
säljer kundtjänst lunch kuponger, profil produkter 
och lånar ut flytvästar. Konsument rådgivning 
sköts av kommunen via konsumentrådgivare som 
är knuten till kundtjänst. Skuldsaneringen och 
budgetrådgivningen köps av Karlstads kommun 
som en tjänst. Antalet ärenden till den kom-
munala konsumentrådgivningen fortsatte att 
minska under 2016. Det är en av anledningarna 
till att den kommunala konsumentrådgivningen 
lades ner. Från och med 2017 hänvisar kom-
munen till Konsumentverkets verksamhet Hallå 
Konsument.

Målet är att öka samarbetet mellan kund-
tjänst och växel, samt att använda de personella 
resurserna mer effektivt. Förutom att ta emot 
och koppla samtal arbetar växelpersonal med 
administrativa uppgifter som hör till telefoni. 
Område gata ger information, exempelvis om 
vattenläckor och vid snöröjning. På så vis kan 
antalet frågor som kan besvaras i växeln öka och 
antalet samtal till personal inom gata minska. 
Detta ger personalen inom respektive område 
mer tid till att utföra sitt arbete. Kundtjänst och 
växel tog emot en praktikant via det kommunala 
initiativet Jobbstart under 2016. Antalet turister 
som besökte kundtjänst under sommaren blev 
högre än tidigare år, den tekniska utvecklingen 
till trots.

Miljö- och hälsoskyddsfunktionen
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ansvarar 
för att miljöbalken och dess följdlagstiftningar 
efterföljs. Till funktionen hör även livsmedels-
kontrollen, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn 
enligt viss speciallagstiftning. En behovs-
utredning med tillhörande tillsynsplan finns 
upp rättad för funktionen enligt rådande lag-
stiftning. Under 2016 arbetade tre inspektörer 
heltid och mer tillsyn än tidigare kunde göras. 
Avgifter och taxor administreras löpande av 
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna. 

Bygglovsfunktionen
Byggnadsinspektören handlägger ärenden i 
enlighet med plan- och bygglagen (PBL). Plan- 
och byggfunktionen arbetar mycket tillsammans 
och stöttar personer och verksamheter så att de 
gör rätt och följer lagar och regler, i huvudsak 
plan- och bygglagen. Bygginspektören ger råd 
inför bygglovsansökan och beslutar bland annat 
om förhandsbesked, bygglov och slutsamråd. 
Byggnadsinspektören bistår även med tekniskt 
stöd vid bostadsanpassningsärenden utom i de 
fall då åtgärden kräver bygglov. Då bistår i stället 
område fastighet. Under 2016 arbetade bygglovs-
funktionen med att informera om gällande regler 
genom nya kanaler, bland annat via information 
på Facebook och genom broschyrer hos bygg-
handlare. Byggnads inspektören admin istrerar 
taxor och avgifter på området. Intäkterna för 
bygglovsavgifter ökade med nästan en halv 
miljon. Den huvudsakliga intäkten kom från 
Billerud Korsnäs kartongfabrik.

Samhällsplanering
I uppdraget ingår rådgivning, framtagande av 
detaljplaner och översiktsplan. Plan funktionen 
ska ha överblick över bostadsbehovet och 
god beredskap för att etablera nya, attraktiva 
bostadsområden. Den ska också kunna ge 
exploa teringsmöjligheter för handel och små-
industri. Under 2016 arbetade plan funktionen 
med cirka tio detaljplaner. Det var avsevärt 
fler än tidigare år. Dessutom ingår en hel del 
andra uppgifter i stadsarkitektens uppdrag, 
bland annat lades en hel del arbete på att 
utveckla järnvägen genom Grums i sam-
verkan med Trafikverket och Billerud Korsnäs. 
I  uppdraget ingår också att svara på en del 
remisser, omvärldsbevakning för den fysiska 
planeringen och att se till att planerings-
underlag från Länsstyrelsen och andra statliga 
myndigheter hålls uppdaterade. Ett utkast till 
bostads försörjningsprogram togs fram av en 
praktikant i samarbete med ordinarie personal. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska upp för 
antagande under första halvåret 2017 och är en 
viktig del av översiktsplanen.
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Energirådgivning
Under 2016 hade Grums kommun klimat- och 
energirådgivning i egen regi. Rådgivningen låg 
på byggnadsinspektören i samarbete med miljö- 
och hälsoskyddsinspektör. Kombin ationen 
att kunna utföra rådgivning i samband med 
bygglov var lyckad. Därtill gjordes en hel del 
rådgivning genom telefon och via besök. Under 
matmässan i april fanns energirådgivningen 
på plats. Under 2017 utförs klimat- och energi-
rådgivningen i samarbete med Karlstad.

Biståndsbedömning
Verksamheten omfattar ansökan, utredning 
och beslut om insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och beslut om insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Parkeringstillstånd hör till medborgar-
kontoret, men den tjänsten görs i samarbete 
med område gata. Införande av ett nytt arbets-
sätt, äldres behov i centrum (ÄBIC) pågick och 
innebär att utredningar skrivs på ett annat vis 
än tidigare. Både inom området SoL och inom 
område LSS ökade antalet ärenden. 

Tillväxtenheten
Under 2016 bestod tillväxtenheten av tjänst-
erna tillväxtstrateg, kommunikationsstrateg, 
en utvecklingskoordinator samt en stads-
arkitekt på deltid. Arbete med etablerade 
företagare, nyetableringar, ung företagsamhet, 
företagsklimat och projektansökningar ingår. 
Under 2016 gjordes cirka 60 företagsbesök 
och flertalet möten med etablerare genom-
fördes. Näringslivsrådet träffades fyra gånger. 
Flera evenemang genomfördes, bland annat 
framtidsdagen för årskurs åtta, matmässa, 
skördefest, lunch- och frukostmöten för före-
tagarna och ”walk and talk”. Billerud Korsnäs 
beslutade att investera i en ny kartongmaskin. 
Tillväxtenheten hade ett nära samarbete, bland 
annat för att lösa boende för de arbetare som 
kommer tillfälligt till kommunen. Föränd-
ringen inom tillfälliga boenden innebar en 
satsning som behövde bemötas vad gällde 
Grumsbor och företag. Tillväxtenheten verkar 

även för en attraktiv boendemiljö eller boende-
ort. Fokus ligger på centrumutveckling samt 
nya områden för bostäder och etablering. Flera 
bostadstomter såldes under 2016. Samarbetet 
i Karlstad Business Region (KBR) fortlöpte. 
Inom kommunikationsdelen producerades en 
egen turistbroschyr. Kommuntidningen ges ut 
fyra gånger under året och Grums var mycket 
synlig på sociala medier. Tillväxtenheten 
arrangerade medborgardialoger i egen regi 
och bidrog till att de medborgarlöften som togs 
fram i samarbete med polisen förankrades hos 
beslutsfattare och invånare. 

Avgifter inom äldreomsorg och 
barnomsorg samt platser inom 
barnomsorg
Medborgarkontoret hanterar alla avgifter 
i form av hemtjänst, barnomsorgsavgifter 
samt internfakturering och fakturering för 
användning av Gruvan. Dataprogrammet för 
administ ration av avgifter i äldre- och barn-
omsorgen diskuterades. Frågan var ifall det 
kan användas mer effektivt eftersom mycket av 
detta arbete sker manuellt idag. Utvecklings-
arbete pågår löpande. 
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Samarbetspartners
Kommunen, Polismyndigheten och Räddnings-
tjänsten samarbetar i så kallade trygghets-
kontor. Polisen och räddningstjänsten finns på 
plats en dag i veckan i anslutning till kundtjänst. 
Communicare är en annan organisa tion som 
medborgarkontoret samarbetade med i projek-
tet Ung idé Värmland. En dag i veckan coacha-
des unga som vill starta företag. Pro jektets 
deltagare samarbetade med tillväxt enheten för 
att arrangera starta eget- utbildningar. Med-
borgarkontoret samarbetar med Paper Province 
och Billerud Korsnäs under namnet Innovativa 
gröna Grums. Personalen på medborgar kontoret 
sam arbetade med bland annat Region Värm-
land, Visit Värmland, Grums Företagarfören-
ing och Affärsnätverket Julianorna samt i KBR.

Uppföljning av konkreta mål
Under 2016 ska minst tre aktiviteter genomföras 
med syftet att utveckla medborgar dialogen 
långsiktigt.
QQ Målet uppfylldes.
Under 2016 genomfördes olika medborgar-

dialoger. Medborgarkontoret deltog även 
i nätverksträffar som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) bjöd in till. Syftet var 
att utveckla medborgardialogen på lång sikt. 
Medborgar kontoret förde dialog för att formu-
lera Grums medborgarlöften i samarbete med 
polis och räddningstjänst. En variant av med-
borgardialog är de företagsbesök som politiker 
och kommunens ledningsgrupp gjorde. Dessa 
dialoger redovisades under tillväxtenhetens 
arrangemang i Värmskog som även innehöll 
en ”walk and talk”-del. Näringslivsrådet är 

en annan form av medborgardialog där syftet 
är att främja samverkan och näringslivs-
utveckling i kommunen. Här träffas politiker 
och företagare. Dialogen på Grums Facebook-
sida är en direkt och konkret medborgardialog. 
Centrumutvecklingen handlade om planering 
av resecentrum. I detaljplanearbetet deltog 
intressenter på olika sätt. 

Upprätta en plan för fler exploateringsområden.
QQ Målet är delvis uppfyllt.
Kommunen förde dialog med befintliga före-

tagare och i näringslivsrådet om behov av mer 
mark för etableringar. Möten hölls med kon-
sulter för etablerare och potentiella etab lerare. 
Kommunen tog kontakt genom KBR och en 
del konkreta förslag diskuterades. En plan 
finns för fortsatt utveckling av etableringsmark 
på Nyängen. För att kunna gå vidare behöver 
förutsättningar för att dra fram vatten och 
avlopp utredas. Detta gör område gata under 
2017. Detaljplanearbete pågår även för ett nytt 
bostadsområde och vissa kontakter har tagits 
med byggbolag.

Ta fram bostadsförsörjningsprogram.
QQ Målet är uppfyllt.
Ett utkast till ett bostadsförsörjnings-

program togs fram och en dialog fördes både 
internt och externt, bland annat med andra 
kommuner och med Länsstyrelsen om vilka 
delar bostadsförsörjningsprogrammet bör 
fokusera på. Vissa kompletteringar för de 
visionära delarna ska göras. Målsättningen 
är att programmet ska antas under första 
halvåret 2017. 
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Gemensam service

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 50 681 48 888

Intäkter 1 991 2 735

Netto 48 690 46 153 – 707

Gemensam service ska stödja de förtroende-
valda, verksamheten och medborgarkontoret 
i de uppgifter som finns inom uppdraget. För 
verksamhet och medborgarkontor ska gemen-
sam service styra över det administrativa arbetet, 
eftersom utgångspunkten är att all administra-
tion ingår som en del av uppdraget. 

Arbetet för de förtroendevalda styrs utifrån 
kommunstyrelsens reglemente. I uppdraget 
ingår att enligt kommunfullmäktiges arbets-
ordning stödja de beredningsgrupper som 
arbetar under fullmäktige. 

Gemensam service redovisade ett under-
skott för 2016. Orsaken var att budgeten för 
landsbygdstrafiken var för låg. Av de övriga 
större avvikelserna visade gemensam admi-
nistration för kommunkontoret ett underskott, 
medan it-funktionen hade ett överskott, främst 
inom telefoni.

Stöd till verksamhet
För att driva utveckling i verksamheten och 
säkerställa behov av kunskap inom de olika 
sakområdena finns tre biträdande områdes-
chefer: en för socialtjänst, en för utbildning 
och en för teknik. Verksamhetschefen har det 
operativa ansvaret för tjänsterna. I funktionen 
finns även en medicinskt ansvarig sjuksköt-
erska (MAS/MAR) och en integrationsstrateg 
som inrättades under året. Anslaget för Mät-
ning, Beräkning, Kartering samt Geografiska 
Informationssystem (MBK/GIS) överfördes 
till medborgarkontoret.
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Sekretariat 
Sekretariatet tar hand om all inkommande post, 
sköter registrering och avgör om och hur ären-
dena ska remitteras internt. Funktionen sam-
manställer föredragningslistor till kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten 
samt svarar för sekreterarskapet i samtliga 
politiska organ och vissa arbets grupper. I upp-
gifterna ingår också ansvar för expediering av 
beslut och uppföljning. Sekretariatet ansvarar 
även för kommunens arkivfunktion.

Ekonomifunktion
Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens 
långsiktiga och strategiska arbete i ekonomi-
frågor. Funktionen är såväl stödjande som 
styrande och beslutande. Ekonomifunktionen 
är kommunens verkställande organ för den 
ekonomiska förvaltningen och ska ge den 
politiska organisationen och förvaltnings-
organisationen så god service som möjligt. All 
samordning och styrning är sammanförd till 
ekonomifunktionen. 

Personalfunktion
Personalfunktionen har både en strategisk 
uppgift och en serviceuppgift. Den strategiska 
uppgiften är att på kommunledningsnivå 
utveckla en personalpolitik som hålls samman 
under gemensamma värderingar och som bidrar 
till att verksamheterna samverkar på bästa sätt 
för Grums. Det strategiska arbetet ska öka 
möjligheterna att rekrytera och behålla med-
arbetare. Uppgifterna inom personal funktionen 
är, beroende på art: stödjande, styrande eller 
bestämmande.

It-funktion
Inom funktionen hanteras kommunens it-
frågor för såväl hård- som mjukvara för datorer 
och telefoni, inklusive kommunens telefon-
växel och bredbandsfrågor. Uppdraget ska 
utföras enligt fastställda strategier och policy-
dokument. Funktionen är stödjande, styrande 
och beslutande. Funktionen uppvisade ett 
överskott. Trådlöst nät byggdes på alla skolor 
och förskolor. Funktionen genomförde flera 
upphandlingar med övriga kommuner. I 
övrigt sköttes funktionen enligt budget och 
verksamhets planering.

Bredband
En bredbandsstrategi för kommunen 2013–
2020 beslutades av kommunfullmäktige 2013 
och är grunden för kommunens arbete med 
bredbandsutbyggnaden. En länsstrategi för 
samma period antogs av Region Värmland. 
Enligt kommunens bredbandsstrategi ska 
förutsättningarna öka för en utbyggnad av 
fiberbaserat bredband i kommunen. Fokus 
ligger för tillfället på de delar av kommunens 
landsbygd som idag saknar bredband. Det 
fortsatta länssamarbetet Bredbandssamordning 
Värmland består av Region Värmland, Läns-
styrelsen och länets kommuner.

Säkerhet
Tjänsten köps från Karlstadsregionens räddnings-
tjänstförbund. It- och informationssäkerhet ingår.

Uppföljning av konkreta mål
Trådlöst nätverk ska finnas i skollokaler och 
bibliotekshuset. Grundskolan prioriteras.
QQ Målet uppnåddes. Trådlöst nätverk är instal-

lerat på alla skolor och förskolor. På Södra skolan 
åtgärdades både fastighetsnät och kommunika-
tions utrustning.

Skruvstads skola kommer att ha en tillfällig 
kommunikationslösning innan fiber installeras 
i skolan. Trådlöst nätverk på biblioteket är 
installerat.

Arbeta fram åtgärdsplaner med utgångspunkt i 
arbetsmiljöenkäten.
QQ Målet uppnåddes. En sammanställning 

togs fram för att se vad som behöver göras. 
Åtgärder av generell karaktär, till exempel 
föreläsningar, utbildningar och friskvårds-
insatser genomfördes. 

Riktade översyner på arbetsplatser med hög 
sjukfrånvaro.
QQ Målet uppnåddes. Riktade insatser utifrån 

enkätresultatet genomfördes under året. Före-
mål för insatsen var två grupper om tio med-
arbetare från kost och städ, omsorg och skola. 
Insatsen gjordes i samarbete med företaget 
Personalsupport från Karlstad.
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Omsorg om äldre
Kommunen har 101 särskilda boendeplatser för 
äldre fördelat på fyra enheter. De är Edsholm 
med 44 lägenheter, Järpegatan med 30 lägen-
heter, Karlberg med 19 lägenheter och Segmon 
med 8 lägenheter. Sammantaget 61 lägenheter är 
vikta för demensvård. 

Det fanns 14 lediga lägenheter på våra äldre-
boenden vid årsskiftet 2016–2017.

Kommunen har verkställt alla beslut om sär-
skild bostad inom lagstadgad tid, dock har flera 
kunder också tackat nej vid erbjudande av plats 
i väntan på annat boende eller återtagit ansökan. 
Tre kunder har önskat omflyttning från erbjuden 
plats till annat boende. Detta har tillgodosetts.

Resurscentrum Linden har tio korttidsplatser 
samt ytterligare två platser som tillhör mot-
tagningsteamet. Platserna har varit i stort sett 
full belagda hela året och sommartid med extra 

platser. Linden har under 2016 haft ökad beman-
ning nattetid med anledning av att sköterskor 
haft flertalet palliativa ärenden både på kom-
munens boenden, men även i kunders hem.

Mottagningsteamet deltar i vårdplanering 
i hemmet eller inför kundens hemgång från 
central sjukhuset. Vårdplanering sker tillsam-
mans med biståndshandläggare, distrikts-
sköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Arbetet går ut på att ha kunden i fokus med ett 
inriktat arbete på rehab.

Hemtjänstpersonal arbetar på schema klockan 
07.00–21.30. Klockan 21.00–07.00 finns en nattpa-
trull med hela kommunen som arbetsfält. Antalet 
biståndsbedömda tillsynsbesök har under 2016 
ökat, i kombination med ökat antal larmtillfäl-
len nattetid. Detta gör att vi måste ha en extra 
nattpersonal för att klara hemtjänstens uppdrag.

Verksamhet
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Servicegruppen arbetar dagtid måndag till 
fredag och utför inköp, städ och tvätt. Service-
gruppen gör i genomsnitt inköp till 40–50 
kunder per vecka samt städar och tvättar till 
cirka 117 kunder.

I Socialstyrelsens årliga brukarunder sökning 
fick hemtjänsten fina resultat som visar att en 
stor andel av kunderna är nöjda med den hjälp 
de får och det sätt de får hjälpen. 

För att stärka personalen i kvalitetsarbete 
har en kvalitetsgrupp tillsatts. 

Hemtjänsten har haft hög sjukfrånvaro. 
Arbete pågår nu med riktad rehabilitering samt 
uppföljning vid upprepad korttidsjukfrånvaro. 
Personalen har haft planeringsdagar där de 
arbetat och varit delaktiga i framtagandet av 
idéer till en bättre arbetsmiljö.

Kommunen ansvarar för sjukvård i hemmet 
till personer sju år och äldre, och till dem som 
bor i särskild bostad. Allt fler svårt sjuka väljer 
att vårdas i hemmet. Kommunsjuk sköterskorna 
är i tjänst dygnet runt och de har under 2016 
ansvarat för ett stort antal multisjuka per soner 
och personer med om fattande vård i livets slut-
skede. Totalt finns 19 sjuk sköterskor varav sex är 
distriktssköterskor. Samtliga tjänster är tillsatta 
och ingen om sättning har skett under 2016. 

Kommunrehab har ansvar för rehabilitering 
i ordinärt boende, på särskilt boende, korttids-
boende, bostad med särskild service enligt LSS 
och olika träningsgrupper på kommunrehab. 
De ansvarar för hjälpmedelshantering och 
bostadsanpassning. Verksamheten består av 
fyra arbetsterapeuter, två sjukgymnaster och 
en hjälpmedelsassistent. 

Under året var det 68 bostadsanpassnings-
ärenden, inget avslag. Fördelningen på 
bidragen var 24 ärenden i f lerbostadshus 
och 44 ärenden i småhus. Åldersmässigt var 
för delningen 34 sökande under 70 år och 34 
sökande över 70 år. 

Det blev ett underskott på cirka 200 000 kr 
och det beror främst på en invändig hiss som 
behövde bytas ut, nyinstallation av tre hissar 
och två mer kostsamma ramper.

Uppföljning av konkreta mål
Säkerställa tryggheten och integriteten för den 
enskilda, att rätt person kommer in till sin egen 
lägenhet.
QQ Delvis uppfyllt. Karlberg SäBo återstår, 

klart 2018. 
 
Se över utemiljön vid äldrebostäderna för att 
möjliggöra utevistelse och uteaktiviteter.
QQ Uppfyllt. Åtgärder har påbörjats och fort-

sätter under 2017.
 
Förbereda oss för förändring vid snabbare hem
tagning från sjukhus.
QQ Uppfyllt.

 
Samverka med GHAB om att skapa ytterligare 
ett trygghetsboende.
QQ Målet är uppfyllt. Ett nytt trygghetsboende 

på Ekgatan stod klart 2016. 
 
Fortsätta arbetet med metoder enligt kvalitets
registren.
QQ Uppfyllt. Arbetet fortsätter under 2017.

Resultat
Årets resultat är –4,3 mkr.

Flera palliativa kunder i behov av vak dyg-
net runt har lett till ökade personalkostnader 
under stora delar av året i form av övertid, 
eftersom det inte alltid finns vikarier med rätt 
kompetens. Kostnaderna för vak överstiger 
budget med 1,8 mkr.

För att klara alla biståndsbedömda tillsyns-
besök samt fler larmtillfällen nattetid ökade 
personalkostnaderna.

Personalkostnaderna för sjuksköterskor 
överstiger budget eftersom flertalet är över 40 
år med 31–32 dagars semester; alla har bud-
geterats för 25 dagar.

Bostadsanpassningsåtgärder gav ett under-
skott om 0,2 mkr, främst på grund av oväntade 
kostnader för hissar och ramper. 

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 121 268 130 167

Intäkter – 19 261 – 21 193

Netto 102 007 108 974 – 4 331
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Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning
I kommunen finns tre bostäder med särskild 
service: Åsgatan, Åshammar och Floravägen 
med olika inriktning. Två av gruppbostäderna 
har en speciell inriktning för personer med 
autism och för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar, syn- och hörselskador. 
Åsgatans servicebostad har utökats och bedrivs 
i två grupper i två hus. I ett av husen arbetar 
personalen också med externt boende stöd. 

Daglig verksamhet enligt LSS. Den dagliga 
verksamheten är belägen på Sveagatan 61 
och sysselsätter 31 personer med varierande 
funktionsnedsättning. I verksamheten utförs 
bland annat arbeten åt olika företag i länet. 
En mindre grupp arbetar med uteaktiviteter 
när möjlighet ges. Därtill erbjuds deltagarna 
möjligheter att delta i en skapande grupp, 
dataträning, delta i fysisk träning samt att åka 
på utflykter och andra arrangemang. 

Personlig assistans. För närvarande har 25 
personer beslut om personlig assistent. Nio har 
valt annan samordnare än kommunen. Ingen 
har valt att driva assistansen själv.

Socialpsykiatri. Verksamheten har under 
2016 flyttats till Järpegatan, där det utöver 
verksamhetslokaler även finns lägenheter som 
kunder kan hyra. Verksamheten har också 
utökats med 90-procentstjänst.

Feriepraktik för ungdom. 108 ungdomar fick 
två veckors feriepraktik.

Arbetscentrum för ungdomar. Verksam-
heten vänder sig till yngre personer som inte 
kommit in på arbetsmarknaden och går på 
försörjnings stöd. Under 2016 var fyra ung-
domar inskrivna på Arbetscentrum. 

Projektet Jobbstart fortsatte under 2016 och 
gav tio ungdomar chansen att delta i projektet. 

Offentligt skyddade anställningar (OSA) är 
en anställningsform för de som är långtids-
arbetslösa och som via arbetsförmedlingen fått 
sin sysselsättning förlagd hos kommunen. De 
stödjer kommunen med lättare sysslor såsom 
flytthjälp vid kontorsflyttar, röjning av ytor och 
mycket annat som inte inryms i kommunens 
ordinarie verksamhet. 

Värmlands framtid är ett projekt finansierat 
från Europeiska socialfonden och upphör års-
skiftet 2017–2018. Projektet vänder sig till yngre 
personer som saknar egen försörjning. Syftet 
är att få unga personer i sysselsättning.

Uppföljning av konkreta mål
Utveckla boendeenheten på Åsgatan 7 för per
soner med funktionsnedsättning så att det blir en 
fungerande verksamhet med samlingslokal och 
utrymme för personal.
QQ Uppfyllt. 

 
Genomföra plan för utveckling av stöd och syssel
sättning på Järpegatan 3.
QQ Delvis uppfyllt. Plan finns, arbetet fortsätter 

under 2017.
 
Säkerställa att det beslutade stödbehovet i de 
olika personkretsarna tillgodoses.
QQ Uppfyllt. 

Resultat
Årets resultat är +3,2 mkr.

Personlig assistans gav ett överskott om 
1,8  mkr, bland annat eftersom ersättningen 
från Försäkringskassan var högre än bud-
geterat. Alla kunder har heller inte använt de 
tjänster de varit berättigade till.

Arbetsmarknadsenheten gjorde ett över-
skott om 1,0 mkr, vilket bland annat beror på 
att antalet OSA-anställningar inte har kunnat 
nyttjas fullt ut. Ledningen för området har 
under året omsatts i flera omgångar. Möjlig-
heten har därför inte funnits att fullfölja arbe-
tet inom AME under 2016.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 66 899 68 459

Intäkter – 26 293 – 27 227

Netto 40 606 41 232 3 174

Omsorg om individ och familj
Verksamheten omfattar förebyggande insatser, 
hemma-hos-verksamhet, gruppverksamhet 
och personligt stöd. Dessutom ingår vård i 
familjehem, försörjningsstöd och kostnader 
för institutionsvård, flyktingmottagande samt 
HVB-verksamhet för ensamkommande barn. 
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Försörjningsstöd
Under 2016 var det i snitt 208 ansökningar per 
månad om försörjningsstöd jämfört med 205 
år 2015. Flera personer som har utförsäkrats 
från sjukförsäkringen har heller inte rätt till 
a-kassa och har därför sökt försörjningsstöd. 

Nyanlända som inte hunnit få sin etablerings-
ersättning eller där ersättning upphört har 
under året erhållit försörjningsstöd.

Under 2016 fick i genomsnitt 128 hushåll 
försörjningsstöd, samma antal som 2015.

Familjehems- och institutionsvård
25 barn var placerade i familjehem varav fem 
placeringar avslutades under 2016.

Vid årsskiftet var nio barn och sju vuxna 
placerade på institutioner. Orsakerna har varit 
missbruk, föräldra-barnplaceringar och barn 
placerade på grund av eget beteende.

HVB för ensamkommande
Idag består hem får vård eller boende (HVB) av 
fyra boenden med utslussverksamhet: Hotell-
gatan, Järpegatan, Gamla vägen, Hantverkare-
gatan i Slottsbron och utslussverksamhet 
(kopplad till Järpegatan HVB).

Från att ha expanderat verksamheten för 
HVB ensamkommande 2015 då kommunen 
hade upp till fem anvisningar per vecka, så var 
2016 i stort sett det motsatta. Under 2016 fick vi 
nio anvisningar och påbörjade en avveckling 
av boendet på Hantverkaregatan. 

Uppföljning av konkreta mål
Bedriva fältverksamhet på kvällstid fyra gånger 
per månad.
QQ Uppfyllt.

 
Utredningar i barnavårdsärenden ska färdig
ställas inom angiven tid.
QQ Delvis uppfyllt. Vissa utredningar har ej 

klarats inom angiven tid. 
 
Alla ungdomar (18–24 år) ska vara i syssel
sättning för att beviljas försörjningsstöd.
QQ Delvis uppfyllt. Alla ungdomar som inte har 

specifika problem har varit i sysselsättning.

Resultat
Årets resultat är +4,8 mkr.

Insatser för vuxna missbrukare har ökat 
kraftigt. Orsaken har varit både missbruk, 
föräldra-barnplaceringar och barn placerade 
på grund av eget beteende. Även ökad frekvens 
av abstinensbehandling som lett till att per-
soner beviljats behandling på behandlingshem. 
Årets underskott är 4,7 mkr.

HVB-verksamheten gjorde ett överskott 
om 8  mkr. Det är främst den nya överens-
kommelsen med Länsstyrelsen och Migrations-
verket som gör att intäkterna blivit högre. 

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 78 756 103 205

Intäkter – 40 318 – 70 579

Netto 38 438 32 626 4 775

Förskoleverksamhet
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Förskolan ska stimulera barns utveck-
ling 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 hemmen 
ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas.

I kommunen finns nio förskolor: Borgvik, 
Åshammar, Svalan, Backvägen, Mossen, 
 Viljan, Järpen, Slottsbron och Segmon. Dess-
utom finns Öppen förskola på Sveagatan 61.
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Uppföljning av konkreta mål
Föräldrar och barn skall göras delaktiga i läro
planer och ett speciellt fokus skall ligga på kultur, 
värdegrund och mångfald.
QQ Målet är uppfyllt. Delaktighet genom vårdnads-

havar enkät om förskolans verksamhet genomförs 
i början av maj. För skolorna deltar så långt det är 
möjligt i olika kultur aktiv iteter som till exempel 
teater och biblioteks arrangemang. Värdegrund 
har varit ett prioriterat mål i förskolans arbete 
under året tillsammans med övriga läroplansmål.
 
Fortsätta med anpassningen av utemiljöerna på 
förskolorna.
QQ Målet är uppfyllt. Kontinuerliga möten med 

fastighetsavdelningen genomförs. Fortfarande 
inga specifika åtgärder planerade/fastställda.
 
Tillsammans med skolan arbeta kompens atoriskt 
och med kontinuerliga kompetenshöjande akti
viteter kring digital utveckling (LIKAplanen).
QQ Målet är uppfyllt. En ny plan har utarbetats 

utifrån kartläggningen (LIKA). Vårt gemen-
samma utvecklingsarbete med grundskolan fort-
sätter. Utvecklingen av infrastrukturen fortsätter.

Resultat
Verksamheten har följt budget. 

Ökade kostnader för en ny avdelning har 
balanserats av högre intäkter.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 52 108 52 863

Intäkter 8 046 7 953

Netto 44 062 44 910 – 42

Grundskola och skolbarnomsorg
Eleverna ska stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska 
i samarbete med hemmen främja elevers 
all sidiga 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.

Uppföljning av konkreta mål
Halvera andelen elever i lägstanivån och öka 
andelen i högstanivån (betyg). Andelen elever 
med behörighet till nationella program skall öka.
QQ Målet är delvis uppnått. Prognos just nu 

pekar i rätt riktning. Skolorna arbetar med 
kunskapsuppföljning, screening och åtgärder 
i ett tidigt skede för att nå ökad måluppfyllelse. 
Tidiga åtgärder som intensivläsning, arbete i 
mindre grupper samt läxstöd. Insatser genom 
Värmlands unga för att främja närvaro och 
stödja elever i riskzon.
 
Eleverna skall delta i minst tre skolgemensamma 
aktiviteter knutna till exempelvis kultur, fritid 
och entreprenörskap.
QQ Målet är uppnått. Inom årskurs F–3 genom-

fördes bland annat projektet Skapande skola, 
Värmlandsresa samt Fritidshemmens dag. 
Inom årskurs 4–9 genomfördes bland annat 
teknikresor med exempelvis besök på univer-
sitet och Universeum, kulturresor och värde-
grundsdagen.
 
Tillsammans med förskolan arbeta kompensato
riskt och med kontinuerliga kompetenshöjande 
aktiviteter kring digital utveckling (LIKAplanen).
QQ Målet är uppnått. Fortsatt utveckling av 

vårt interna digitala system och Skola24 enligt 
plan. En ny IKT-strategi är under utarbetande 
utifrån de föreslagna nya nationella direktiven 
i läroplanen. Vi bedriver två pilotprojekt med 
Chromebook (datorer) för att utvärdera och 
kunna satsa på lämplig utrustning för de olika 
stadierna.

Resultat
Årets resultat är –1,75 mkr. 

Huvudanledningen till underskottet är kost-
nader för hyra och inventarier av skol paviljong 
som anskaffades på grund av det höga elev-
antalet, en ökning som är kopplad till invand-
ringen från andra länder. Underskottet beror 
också på att semesterlöneskulden ökat eftersom 
många nyanställningar gjorts under året.
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Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 109 321 117 638

Intäkter 6 940 13 498

Netto 102 381 104 140 – 1 750

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Grums kommun bedriver ingen egen gymnasie-
verksamhet eller vuxenutbildning. Dessa båda 
verksamheter administreras genom det kom-
munala aktivitetsansvaret för unga (KAA) och 
ekonomifunktionen i kommunen. 

Uppföljning av konkreta mål
Utveckla samarbetet i kommunens verksamhet 
i samverkan med andra för att
a) öka andelen kommunala praktikplatser.
QQ Målet är uppnått. Samverkansgruppen för 

skola och arbetsliv arbetar med att ta fram en 
”karta” över kommunala insatser och projekt.
b) öka utbudet av möjliga aktiviteter för ung
domar.
QQ Målet är uppnått. Samverkansgrupp ”skola, 

social, arbetsliv” pågår. Projektet Värmlands 
framtid pågår fram till december 2017. 
c) öka antalet utbildningsplatser inom vuxen
utbildningen.
QQ Målet är uppnått. SFI är en del av vuxen-

utbildningen och där har andelen elever ökat. 

Resultat
Årets resultat är 0,5  mkr. Överskottet beror 
på högre ersättningsnivåer för gymnasie-
verksamheten från Migrationsverket för 
asyl sökande elever än budgeterat. Vuxen-
utbildningen har dock gått med underskott 
om 0,6 mkr på grund av fler sökande till olika 
utbildningar. Situationen har en koppling till 
nyanlända som har lämnat etablerings perioden.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 44 031 49 033

Intäkter 4 480 8 243

Netto 39 551 40 790 538

Kultur och fritid 
Område kultur och fritid ansvarar för fritids-
gård, bibliotek, folkhälsa, Gruvan (före detta 
Folkets hus), badhus och sporthall. I ansvars-
området ingår bidragsfördelning och underhåll 
till idrottsanläggningar, idrottsplatser, gäst-
båtshamnar, badplatser och vandringsleder. 
I uppdraget ingår också stöd till ett antal 
föreningar och organisationer. 

Biblioteket har under 2016 startat upp program-
verksamhet såsom bokcirklar, ”Änt ligen onsdag” 
och sagoläsning vid asyl boenden. Under året 
har flera barn- och ungdoms aktiviteter under 
loven ägt rum på biblioteket. Aktivitetsrummet 
i biblioteket har iordningställts med möbler och 
digital teknik så att föreningar, studieförbund 
och andra aktörer kan anordna kursverksamhet, 
föreläsningar och annan verksamhet. 

Kulturverksamheten i Grums kommun 
drivs i samarbete med studieförbund, förskola 
och skola, föreningsliv samt andra interna och 
externa aktörer. Scenen i teater- och  biosalongen, 
Gruvan, har under året renoverats med nytt 
råsystem och golv.

Den 1 juni 2016 tog Grums kommun över 
den föreningsdrivna fritidsgården Gårn. Under 
sommaren genomförde fritidsgården f lera 
aktiviteter med stöd av sommarlovspengar från 
myndigheten för civilsamhällesfrågor. 

Bad- och sporthallen renoverades med bland 
annat två omklädningsrum, ny entrétrapp, ny 
belysning och nymålade väggar i sporthallen. 
Simundervisning för nyanlända och i synnerhet 
för kvinnor startades upp under hösten. En ny 
plan för säkerhetsrutiner i badhallen har också 
tagits fram. 

Två fotbollsplaner på Grönberg fick ny drän-
ering och nytt bevattningssystem. Billeruds-
hallen fick en ny sarg och en mindre uterink. 
Discgolfbana och utegym invigdes i maj till-
sammans med kartsläpp för Friska Grums. 
Slottsbrons IF fick nya duschar installerade 
och GIK fotboll fick ny värmepanna. Under 
året anlades en konstgräsplan vid Grums IP 
där den tidigare fotbollsgrusplanen låg. Under 
hösten påbörjades en genomlysning av Grums 
Ridklubbs ekonomi som resulterade i ett ökat 
bidrag med 200 000 kronor.



Grums kommuns årsredovisning 2016

Verksamhet24

Uppföljning av konkreta mål 
Upprätta ett ”åtgärdsprogram” utifrån en plan 
för ökade fritids och idrottsaktiviteter.
QQ Målet är uppfyllt. Ett åtgärdsprogram har 

upprättats och ska hanteras som ett ”levande 
dokument”. 
 
Inom biblioteksuppdraget främja den digitala 
utvecklingen och stimulera mötet mellan olika 
åldersgrupper och kulturer.
QQ Målet är uppfyllt. Under året har en digital-

isering genomförts på biblioteket. Nya och 
gamla grupper har hittat till biblioteket där 
bland annat kurser och utbildningar genomförs. 

Resultat
Årets resultat är +0,2 mkr.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 19 339 21 430

Intäkter 2 684 2 847

Netto 16 655 18 583 229

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

Kostenheten har två tillagningskök och 
13 mottagningskök. Centralköket på Jättesten-
skolan lagar mat till alla skolor och förskolor 
utom till Borgviks förskola samt till en del av 
kommunens äldreomsorg. 

Städenheten ansvarar för städning i kom-
munens fastigheter och till några externa kun-
der. Totalt städas cirka 24 000 kvadratmeter 
varje vardag fördelat på 31 städobjekt.

Uppföljning av konkreta mål
Öka andelen ekologiska varor till 30 procent.
QQ Målet har inte uppnåtts. Ekologiska livs-

medel utgjorde 26,6 procent av de totala 
in köpen av livsmedel 2016. En anledning är att 
det är stor efterfrågan på ekologiska varor och  
att de därför inte alltid räcker till.

Minska matsvinnet med 10 procent mot år 2015.
QQ Målet har inte uppnåtts. Matsvinnet har 

minskat med 6,7 procent totalt. År 2015 minsk-
ade det med 3 procent.
 
Andelen elever som äter i skolrestaurangerna 
ska öka.
QQ Målet anses uppnått. Under höstterminen 

2016 gjordes ett stickprov under sex veckor. Då 
var andelen ätande 99 procent av de beställda 
portionerna (elever samt pedagoger). Under 
jämförbar period höstterminen 2015 var 
an delen ätande 90 procent. 

Resultat
Årets resultat är +0,5 mkr.

Orsaken till överskottet är främst ökade 
intäkter genom ökat antal sålda portioner.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 20 094 20 500

Intäkter 18 962 20 010

Netto 1 132 490 523

Fastighet
Område fastighet har haft ett gynnsamt år 
med lite snö som medfört lägre kostnader för 
snö- och halkbekämpning. Vi har under året 
skaffat 500 kvadratmeter ”nya” skollokaler i 
form av moduler på Jättestenskolan. Arbetet 
med att undersöka framtida lokalbehov har 
genomförts som resulterat i att det behövs mer 
förskole- och skollokaler. Detta är tänkt att 
lösas genom nybyggnation på Södra skolan. 

Vi fortsätter arbetet med åtgärdsplan för 
fastigheter som är allmänt frekventerade. Vi 
har planerat ny ventilation i biblioteks- och 
kommunhus samt fortsatt planerat underhåll 
av badhuset. Planen var att starta i kommun-
huset under 2017 men investeringsmedlen fick 
flyttas fram ett år på grund av resecentrum. De 
åtgärderna kommer att utföras 2018. I bad huset 
fortsätter vi med dränering och om byggnation 
av plattformen vid lilla bassängen. Vi hade 
tänkt renovera två omklädningsrum till, men 
fick prioritera ovanstående åtgärder först och 
fortsätter med omklädningsrummen 2018. 
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Uppföljning av konkreta mål
Fastställa åtgärdsplan för fastigheter som 
allmän heten frekventerar.
QQ Målet anses uppfyllt. En åtgärdsplan är lagd 

för kommunhus och badhus för 2017–2018.
De stora åtgärderna i åtgärdsplanen är 

ventilation i kommun- och bibliotekshus 
samt åtgärdsplaner i badhuset med dränering 
och ombyggnation av plattform vid lilla bas-
sängen samt ombyggnation av resterande 
omklädnings rum. 
 
Skapa en femårsplan för möjliga kommande 
behov av nya lokalytor.
QQ Målet anses uppfyllt. Femårsplanen för lokal-

behovet fokuserar på ökat antal elever, vilket med-
för planering av nybyggnation på Södra skolan. 

Resultat
Verksamheten har följt budget.

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 36 425 38 212

Intäkter 32 283 32 153

Netto 4 142 6 059 59

Gata
Område gata med 25 anställda ansvarar för 
ett flertal verksamheter, bland annat skötsel av 
gator, vägar och utemiljö, snöröjning, dricks-
vatten och avlopp, skog, avfallshantering, 
maskinpark och verkstad.

År 2016 inleddes med flertalet vattenläckor, 
efter detta har endast en läcka påverkat driften. 
Inköp av vatten har under andra delen av året 
gått ner och ligger nu på cirka 1 650 kubik meter 
per dygn, detta innebär att inköp av vatten 
under en femårsperiod sänkts med cirka 500 
kubikmeter per dygn.

Under 2016 utfördes större beläggnings-
arbeten på Brånevägen, Björknäsgatan, Gamla 
vägen samt Strandgatan.

Område gata har tillsammans med kultur och 
fritid genomfört projekten, utegym samt konst-
gräsplan. Projektering för nytt rese centrum 
samt omkringliggande ytor pågick under året. 
Efter påsk 2017 beräknas entre prenaden starta 
och färdigställas under sen höst. 

En effektivisering i beredskapsgrupperna 
har utförts där vi gått från två tekniker i bered-
skap under helger till en tekniker.

Från och med den 1 april 2016 höjdes va-taxan 
för att täcka underskottet som va-verksamheten 
dragits med de senaste åren samt ge större 
utrymme till planerat underhåll på ledningar.

Effekten av höjningen innebar att verksam-
heten höll budgeten för 2016.

Uppföljning av konkreta mål
Fortsatt utveckling av samverkan inom hela 
verksamhetsområdet.
QQ Målet är uppfyllt. För att kunna hantera 

dricksvattenförsörjningen bättre vid en kris gick 
under året Grums kommun tillsammans med 17 
andra kommuner i Värmland ihop och bildade 
en samverkansgrupp för nödvattenförsörjning.

Inom avfallsområdet har renhållnings-
ordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 
tagits fram tillsammans med andra kommu-
ner. Samverkan kring insamlingssystem för 
hushålls avfall och upphandlingar pågår. 
 
Upprätta handlingsplan för estetiskt höjande 
åtgärder och utföra åtgärder inom hela kommunen.
QQ Målet är uppfyllt. Komplettering av jul-

belysning utmed Sveagatan samt i Segmon.
Arbetet med att stärka estetiken i Grums 

kommun har genomförts med de ekonomiska 
medel som finns tillgängliga. 
 
Minska miljöbelastningen i förhållande till bränsle
förbrukningen avseende område gatas arbetsbilar.
QQ Målet är uppfyllt. Körjournal har instal-

lerats i verksamhetens bilar och riktlinjer för 
användande av fordon på ett miljövänligt sätt 
är framtaget för område gata. 

Resultat
Årets resultat är –0,2 mkr.

Under året har kapitalkostnad för projekt Såg
udden tillkommit, vilket inte var bud geterat 2016. 

Ekonomiskt resultat
(tkr) Resultat 

2015

Resultat 

2016

Budget-

avvikelse

Kostnader 71 087 70 558

Intäkter 53 949 53 881

Netto 17 138 16 677 – 210
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Personalanalys

mycket positivt. De fick kunskaper som kunde 
användas både på jobbet och fritiden. 

Under våren äskades medel till en särskild 
befattning som rehabiliteringssamordnare vid 
Personalfunktionen. Huvuduppgiften är att 
arbeta med förebyggande insatser och rehab-
ilitering för att få ner kommunens höga sjuktal. 
Medel för en tillsvidareanställning på heltid 
avsattes i budgeten för 2017. 

Årets arbetsledarträff genomfördes i slutet 
av september. Den ägnades till största delen åt 
arbetsmiljöfrågor där kommunen, med Mikael 
Olofsson från Effect Management som mode-
rator, diskuterade struktur och rutiner för 
arbetsmiljöarbetet. Träffen avslutades med en 
mycket uppskattad föreläsning av den mentale 
tränaren och föreläsaren Michael Södermalm. 

Den första omgången av den interna arbets-
miljöutbildningen för chefer och skyddsombud 

Personalanalysen syftar till att ge en aktuell 
och samlad bild av kommunens personal. Viss 
statistik redovisar tillsvidareanställd personal 
medan en annan del av statistiken redovisar 
både tillsvidareanställd personal samt perso-
nal med tidsbegränsad anställning. Tabellerna 
visar vilken personalgrupp som statistiken 
åsyftar. Statistiken gäller för januari–december 
om inget annat anges.

Som ett resultat av tidigare översyner på några 
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, genom-
fördes under perioden januari–mars insatsen 
Aktivt rehabstöd. Syftet var att underlätta för 
sjukskrivna att återgå i arbete. Deltagarna fick 
förståelse för sina symptom samt inspirerades 
att återuppta fysisk aktivitet som vana för att 
må bättre och kunna återvända till jobbet. 
Några personer klarade att komma tillbaka till 
arbetet. Deltagarnas omdöme var genomgående 
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ägde rum i slutet av november och början av 
december. Utbildningen omfattade tre heldagar 
och baserades på materialet Sunt arbetsliv som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de 
centrala fackliga organisationerna har tagit fram 
gemensamt. Betyget blev gott av de närvarande, 
där det viktigaste ansågs vara att chefer och 
skyddsombud deltog i utbildningen tillsammans.

Den andra upplagan av arbetsmiljöenkäten 
genomfördes i november och svarsfrekvensen 
blev även denna gång cirka 70 procent. Som 
helhet ansågs resultatet vara bra. Samtidigt 
kan kommunen givetvis bli bättre på många 
områden. Resultatet kommer, liksom före-
gående år, att ligga till grund för olika typer 
av förbättringsåtgärder.

Personalstatistik
Antal tillsvidareanställda per verksamhet
Verksamhet 2015-12-31 2016-12-31

Arbetsmarknadsenhet* 4 6

Barn och utbildning 183 180

Gata 24 22

Kost och städ 38 34

Kultur och fritid 12 13

Omsorg om funktionsnedsatta 80 78

Omsorg om individ och familj 56 65

Omsorg om äldre 206 212

Gemensam service 33 32

Medborgarkontoret 18 18

Ledning verksamhet 17 19

Totalt 671 679

*Tidigare under omsorg om funktionsnedsatta

Antal tillsvidareanställda personer uppdelat på 
kön och sysselsättningsgrad
Verksamhet 2015-12-31 2016-12-31

Män Kvinnor Män Kvinnor

Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid

Arbetsmarknads enhet* 1 0 3 0 2 0 4 0

Barn och utbildning 19 6 140 18 21 3 138 18

Gata 21 0 3 0 19 0 3 0

Kost och städ 0 0 23 15 0 0 20 14

Kultur och fritid 0 1 4 7 2 0 4 7

Omsorg om funktions nedsatta 5 1 34 40 5 2 32 39

Omsorg om  individ och familj 21 0 33 2 28 0 36 1

Omsorg om äldre 0 5 38 163 0 6 56 150

Gemensam service 10 0 17 6 11 0 17 4

Medborgar kontoret 5 0 10 3 5 0 10 3

Ledning verksamhet 6 0 11 0 5 0 14 0

Totalt 88 13 316 254 98 11 334 236

*Tidigare under omsorg om funktionsnedsatta
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81,9 procent av Grums kommuns anställda var 
kvinnor och 18,1 procent var män. De flesta 
av kommunens anställda arbetade inom verk-
samheterna barn och utbildning, omsorg om 
funktionsnedsatta och omsorg om äldre. Det 
är verksamheter som traditionellt sett repre-
senteras av kvinnor, vilket är förklaringen till 
den ojämna könsfördelningen.
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Rekryteringsbehovet
Behovet att rekrytera på grund av pensions-
avgångar förväntas öka något de närmaste 
åren. Inom Grums kommun är det relativt 
vanligt att gå i pension innan man fyllt 65 år, 
främst bland kvinnor. Det gör att rekryterings-
behovet, på grund av pensionsavgångarna, kan 
inträffa tidigare än vad siffrorna nedan visar.

Pensionsavgångar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

23 32 30 30 29 21 34

Siffrorna för 2016 visar antalet personer som 
gick i pension. Från och med 2017 visas de 
förväntade pensionsavgångarna, det vill säga 
de medarbetare som uppnår 65 års ålder under 
respektive år.

Medelålder för samtliga anställda 2016-12-31
Verksamhet Män Kvinnor Totalt

Arbetsmarknadsenhet* 49 50 49

Barn och utbildning 47 49 49

Gata 48 43 47

Kost och städ – 50 50

Kultur och fritid 41 47 46

Omsorg om 

funktionsnedsatta 52 44 45

Omsorg om individ  

och familj 41 43 42

Omsorg om äldre 38 49 49

Gemensam service 53 53 53

Medborgarkontoret 52 46 48

Ledning verksamhet 47 52 51

Totalt 46 48 48

*Tidigare under omsorg om funktionsnedsatta

Medelåldern bland kommunens samtliga 
anställda var 46 år för män och 48 år för 
kvinnor.

Sjukfrånvaro
Målsättningen inför 2016 var, liksom före-
gående år, att sjukfrånvaron skulle minska. 
Istället ökade den totala sjukfrånvaron från 
7,40 procent till 7,56 procent. Sjuktalen i kom-
munen följer den negativa trenden i övriga 
delar av länet och landet. Enligt Försäkrings-
kassans statistik är det framför allt den psyki-
ska ohälsan som ökar. Som tidigare nämnts 
avsätts medel i 2017 års budget till en särskild 
tjänst som ska sänka kommunens sjuktal.

Redovisningen nedan utgår från SKL:s 
obligatoriska sjukfrånvarostatistik, där redo-
visningen innehåller sju nyckeltal i vilka från-
varon redovisas i förhållande till kommunens 
ordinarie arbetstid.

Nyckeltal 1 = Total sjukfrånvarotid/sam-
manlagd ordinarie arbetstid. 

Nyckeltal 2 = Summa tid med långtids-
sjukfrånvaro (60 dagar eller mer)/total sjuk-
frånvarotid. 

Nyckeltal 3 = Summa sjukfrånvarotid för 
kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid för 
kvinnor.

Nyckeltal 4 = Summa sjukfrånvarotid för 
män/sammanlagd ordinarie arbetstid för män. 

Nyckeltal 5 = Summa sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 29 år och yngre/sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre.

Nyckeltal 6 = Summa sjukfrånvarotid i 
åldersgruppen 30–49 år/sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 30–49 år.

Nyckeltal 7 = Summa sjukfrånvarotid i 
åldersgruppen 50 år eller äldre/sammanlagd 
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller 
äldre.
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Nyckeltal 1 Total sjukfrånvaro i procent, hela kommunen
2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31

Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid 5,60 7,40 7,56

Nyckeltal 2 Summa tid med långtidsfrånvaro i procent, hela kommunen
2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31

Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)/total sjukfrånvaro 42,16 45,85 50,51

I följande tabeller redovisas sjukfrånvaro per 
verksamhet, samt per verksamhet och kön.

Total sjukfrånvaro per verksamhet i procent, 
totalt samt uppdelat per kön 
(Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid)

Verksamhet 2015-12-31 2016-12-31

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Arbetsmarknadsenhet* 3,29 3,82 2,47 6,92 10,17 2,44

Barn och utbildning 7,19 0,82 8,17 6,84 6,84 6,84

Gata 7,06 7,76 1,56 7,05 7,98 3,02

Kost och städ 7,62 0 7,62 9,84 0 9,84

Kultur och fritid 1,89 0,72 2,15 7,15 0,89 9,02

Omsorg om funktionsnedsatta 11,29 12,24 11,18 7,82 12,15 7,31

Omsorg om individ och familj 3,07 1,30 3,99 5,49 2,76 7,28

Omsorg om äldre 9,98 21,65 9,75 10,60 9,04 10,65

Gemensam service 3,70 0,86 4,84 3,91 0,43 5,73

Medborgarkontoret 2,67 4,53 1,82 3,74 4,58 3,34

Ledning verksamhet 1,45 0,19 2,04 3,29 0 4,50

Totalt 7,40 4,16 8,07 7,56 5,50 8,01

*Tidigare under omsorg om funktionsnedsatta
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Statistiken visar att siffrorna för korttidssjuk-
frånvaro, karensdag och dag 2–14 fortfarande 
var höga och att insatser behöver göras för att 
minska frånvaron. Upprepad korttidsfrånvaro, 
fler frånvarotillfällen än 6 under en 12-måna-
ders period, ska även fortsättningsvis följas 
upp. Andelen av den totala sjukfrånvaron som 
utgörs av långtidssjuka (> 28 dagar) minskade 
marginellt från 78,62 procent till 78,42 procent 
under 2016. Målet var att via olika insatser 
minska både kort- och långtidsfrånvaron 
samt öka medarbetarnas hälsa. Den nya 

befattningen som rehabiliteringssamordnare 
kommer att ha en central roll för planering och 
genomförande av insatserna.

Dag 15–28 tolkar Grums kommun också 
som korttidssjukfrånvaro. Tidsperioden redo-
visas i en egen kolumn.

Långtidssjukfrånvaro redovisas från dag 29 
och uppåt i en kolumn, i stället för att redovisas 
som långtidssjukfrånvaro från dag 60 enligt 
SKL:s nyckeltal 2. Grums kommun tolkar att 
sjukfrånvaro över 28 dagar är långtidssjuk-
frånvaro. 

Sjukfrånvarostatistik, kort- och långtidsfrånvaro per verksamhet i procent 2016-12-31
Totala korttidssjukfrånvaron (dag 2–14, dag 15–28)/total sjukfrånvaro samt totala långtidssjukfrånvaron  
(dag 29–)/total sjukfrånvaro
Siffror inom parentes visar värdet per 2015-12-31

Verksamhet Karens Dag 2–14 Dag 15–28 Dag 29–

Arbetsmarknadsenhet* 0,58 (7,29) 10,72 (92,71) 0 (0) 88,70 (0)

Barn och utbildning 1,30 (1,98) 21,32 (17,68) 4,78 (2,99) 72,60 (77,35)

Gata 0,95 (0,86) 20,22 (21,87) 7,87 (0) 70,96 (77,27)

Kost och städ 1,13 (1,17) 23,22 (29,40) 2,63 (7,87) 73,03 (61,56)

Kultur och fritid 1,31 (8,70) 13,57 (65,22) 4,38 (26,09) 80,74 (0)

Omsorg om funktionsnedsatta 1,24 (0,58)  17,72 (9,29) 4,72 (1,59) 76,32 (88,25)

Omsorg om individ och familj 1,37 (1,08) 14,76 (20,43) 3,48 (2,76) 80,40 (75,72)

Omsorg om äldre 1,14 (0,79) 13,02 (16,89) 3,64 (4,46) 82,20 (77,86)

Gemensam service 1,19 (1,64) 16,19 (15,56) 0 (0) 82,62 (82,81)

Medborgarkontoret 0,62 (0,77) 3,87 (4,05) 2,63 (0) 92,88 (95,17)

Ledning verksamhet 5,29 (0,46) 8,36 (5,94) 0 (0) 86,35 (93,61)

Totalt 1,24 (1,20) 16,46 (16,89) 3,87 (3,30) 78,42 (78,62)

*Tidigare under omsorg om funktionsnedsatta
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Lön 
Orsaken till löneskillnaderna är f lera. Det 
främsta skälet är fortfarande att män och 
kvinnor i stor utsträckning arbetar med olika 
arbetsuppgifter som nationellt värderas olika. 
Löneskillnaderna, både när det gäller lika 
och likvärdiga arbeten var sakliga och kunde 
därmed förklaras. En del likvärdiga arbeten 
var osakliga och ska därför åtgärdas. 

2015-12-31 2016-12-31

Män Kvinnor Andel kvinnor 

i % av män

Män Kvinnor Andel kvinnor 

i % av män

Medellön 28 964 26 436 91,27 29 836 27 451 92,01



Grums kommuns årsredovisning 2016

Finansiell analys32

Förändring av eget kapital
Årets resultat, vilket är detsamma som för-
ändringen av kommunens eget kapital, var 
12,7 mkr. Den budgeterade förändringen var 
7,3 mkr. Resultatet var alltså 5,4 mkr bättre 
än budgeterat. I resultatet ingår rörelse-
störande nettokostnader på 2 mkr. De avser 
en återförd uppbokad företagsbot som inte 
blivit utdömd och en uppbokad kostnad för 
anpassnings åtgärder vid förändring av HVB-
verksamheten.

Utveckling av resultatet
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Analys av kommunens finansiella nyckeltal
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Kommunallagens balanskrav
Kommunallagens balanskrav innebär att kom-
munen ska ha balans mellan kostnader och 
intäkter. Årets resultat uppfyller balanskravet. 
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. 

Avstämning mot balanskravet
(tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen 12 697

Reducering av samtliga realisationsvinster 0

Justering för realisationsvinster enligt  

undantagsmöjlighet 0

Justering för realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar/

balanskravsresultat 12 697

Kommunen hade inget föregående års resultat 
att återställa.

Resultat före extraordinära poster 
exklusive avskrivningar
Resultatet visar hur mycket det bidrog till att 
skattefinansiera nettoinvesteringarna och att 
amortera på lån. Resultatet var +27,6 mkr, 
vilket är en ökning med 3,4 mkr från 2015.

Finansnettot
Finansnettot har stor betydelse för hur mycket 
kommunens verksamheter får kosta. Med 
nuvarande låga räntenivåer är inte kostnaden 
någon större belastning för kommunen. 

Kommunens låneskuld minskade med 14 mkr 
under året och uppgick till 388 mkr. Av låne-
skulden var 196,5 mkr vidareutlånade till kom-
munala bolag. Det var alltså räntor på 191,5 mkr 
som belastade kommunens resultat. Räntorna 
har fortsatt att vara historiskt låga. Finansnettot 
redovisade ett överskott mot budget.

Kommunens skuldbörda, inklusive pensions -
åtagandet i form av avsättning och upp tagen 
ansvarsförbindelse, uppgick vid årsskiftet 
till 405,4 mkr, vilket var en minskning med 
12,5 mkr från 2015. 

Enligt kommunens finansiella mål ska den 
totala skuldbördan, exklusive engångs effekter, 
minska med 2 mkr, vilket betyder att det finan-
siella målet uppfylldes. 

Finansnettots utveckling

Verksamhetens nettokostnad 
Ett mått som har stor betydelse för kommunens 
ekonomi är hur verksamhetens netto kostnad, 
exklusive rörelsestörande poster, avskrivningar 
och finansnetto, utvecklas i förhållande till skat-
teintäkter och generella statsbidrag. Relationen, 
eller nettokostnadsandelen, visar hur mycket 
pengar kommunen kan lägga på verksamheten 
utan att behöva höja skatten. En netto kostnad 
som ökar snabbare än skatte intäkter och 
generella statsbidrag medför förr eller senare 
antingen skattehöjning eller neddragningar 
inom kommunens verksamheter. 2016 års andel 
var 94 procent, vilket är samma som 2015. Ande-
len var budgeterad till 94 procent. 

Nettokostnadernas andel

Eget kapital
Det egna kapitalet består av anläggnings kapital 
och rörelsekapital och uppgick till 79,3 mkr. 
Eget kapital är också skillnaden mellan till-
gångar och skulder. Resultatet innebär att en 
ökad andel av de redovisade tillgångarna var 
finansierade med egna medel.
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Soliditet
Ett mått på kommunens långsiktiga ekonom-
iska styrka är soliditeten. Den anger hur stor 
del av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. Den långsiktiga trenden är vik-
tigare än soliditeten vid ett enskilt boksluts-
tillfälle. Om soliditeten försämras är det ett 
tecken på att kostnadsnivån bör sänkas. Soli-
diteten uppgick till 13,7 procent. 

Soliditetens utveckling

Likvida medel
Kommunens likvida medel minskade med 
8,4 mkr och uppgick vid årsskiftet till 3,3 mkr. 
Det innebär att kommunen inte utnyttjade den 
beviljade checkkrediten på 30 mkr. 

Ett mått på kommunens betalningsförmåga 
på kort sikt är balanslikviditeten, som anger hur 
stor del av de kortfristiga skulderna som kan 
betalas på förfallodagen. Balanslikvid iteten 
bör inte understiga värdet 1,0 (100 procent).

Kommunens balanslikviditet var 110 pro-
cent. I beräkningen ingår att kommunen hade 
en outnyttjad kreditgaranti på 30 mkr. 

Balanslikviditetens utveckling exklusive 
outnyttjad kreditgaranti
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Investeringar
Årets investeringar uppgick till 20,6 mkr.

Större investeringsprojekt var bland annat 
gatubeläggningar och vägbelysning (2,3 mkr), 
va-anläggningar (5,8 mkr), investeringar i sport-
hallen (2,9 mkr) och övriga fritids anläggningar 
(3,1 mkr).

Investeringsutveckling

Resultaträkning
Resultaträkningen visar hur det egna kapitalet 
förändras över tid och hur förändringen upp-
stått. Av resultaträkningen framgår att drift-
verksamhetens externa kostnader, exklusive 
avskrivningar och rörelsestörande poster, var 
649 mkr och att intäkterna var 189 mkr. Skill-
naden, 460 mkr, visar verksamheternas netto-
kostnader, som ökade med 14 mkr (3 procent).

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 581 mkr.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redovisar betalnings-
flödet uppdelat i löpande verksamhet, invest-
eringar och finansiering. Analysens slutresultat 
är förändringen av likvida medel.
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Fem år i sammandrag
Ekonomiska nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016

Resultat efter finansnetto exklusive avskrivningar (tkr) 16 720 23 436 26 488 24 288 27 587

Resultat före extraordinära poster (tkr) 1 928 8 382 11 431 9 294 12 697

Årets resultat (tkr) 1 928 8 382 11 431 9 294 12 697

Nettokostnad andel av skatteintäkter exklusive 

avskrivning och rörelsestörande poster (%) 99 95 94 94 94

Finansnettots andel av skatteintäkter (%) 1.5 1.5 1 0.7 0.4

Avskrivningars andel av skatteintäkter (%) 3.4 3.4 3.3 3.1 3

Soliditet (%) 7 8.5 10.4 11.6 13.7

– exklusive avsättning pensionsskuld 8.6 10 12 12.9 14.9

Balanslikviditet (%) 56 49 66 79 82

Skulder av omslutning exklusive avsättning 

pensionsskuld (%) 91 90 88 87 85

Skattesats

    Kommunal 22.40 22.50 22.50 22.50 22.50

    Landsting 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20

Antal invånare 1 januari 9 017 8 939 8 925 8 958 8 945
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Var kommer pengarna ifrån?

Var kommer pengarna ifrån?

Vad går pengarna till?

Försäljning 1,6 %

Statsbidrag 34,5 %

Räntor 0,6 %
Skatteintäkter 55,1 %

Avgifter 7,2 %

Tjänster 27,5 %

Material 7,9 %

Bidrag 5,5 %
Räntor 1,0 %

Personal 58,1 %
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Driftredovisning
(tkr) 2015 2016

Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Budget-

avvikelse

Politisk verksamhet 5 274 0 3 626 1 3 624 – 45

Överförmyndare 1 001 0 1 485 0 1 485 – 636

Medborgarkontor 13 567 2 811 15 600 2 697 12 903 – 11

Gemensam service 50 681 1 991 48 888 2 735 46 153 – 707

Verksamhet övergripande 1 114 2 350 1 920 2 456 – 536 4

Förskoleverksamhet 52 108 8 046 52 863 7 953 44 910 – 42

Grundskola* 109 321 6 940 117 638 13 498 104 140 – 1 750

Gymnasie- och vuxenutbildning 44 031 4 480 49 033 8 243 40 790 538

Äldreomsorg 121 268 19 261 130 167 21 193 108 974 – 4 331

Omsorg om personer med funktionshinder 66 899 26 293 68 459 27 227 41 232 3 174

Individ- och familjeomsorg 78 756 40 318 103 205 70 579 32 626 4 775

Kultur och fritid 19 339 2 684 21 430 2 847 18 583 229

Kost och städ 20 095 18 962 20 500 20 010 490 523

Fastighet 36 425 32 283 38 212 32 153 6 059 59

Gata 71 087 53 949 70 557 53 881 16 677 – 210

SUMMA 689 966 220 369 743 583 265 473 478 110 1 570

* Fritidsverksamheten i grundskolan.

Investeringsredovisning
(tkr) Utgifter Inkomster Nettoinvestering

Grundskola 219 219

Äldreomsorg 726 726

Kultur och fritid 2 483 2 483

Kost och städ 200 200

Fastighet 4 454 4 454

Gata 12 280 160 12 120

Gemensam service 16 16

Medborgarkontoret 413 413

SUMMA 20 789 160 20 629
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Resultaträkning
Kommunen Koncernen

(tkr) Not Bokslut 

2015

Budget 

2016

Bokslut 

2016

Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

Verksamhetens intäkter 1 149 282 190 277 193 868 233 634

   varav rörelsestörande poster 2 3 871 1 000 3 871 1 000

Verksamhetens kostnader 3 – 595 111 – 652 578 – 628 473 – 682 676

   varav rörelsestörande poster 2 – 3 484 – 3 000 – 3 484 – 3 000

Avskrivningar 4 – 14 994 – 14 890 – 20 401 – 20 288

   varav nedskrivningar 0 0

Verksamhetens nettokostnader – 460 823 – 480 681 – 477 191 – 455 006 – 469 330

Skatteintäkter 5 365 266 380 152 378 090 365 266 378 090

Generellt statsbidrag 6 108 159 112 826 114 002 108 159 114 002

Finansiella intäkter 7 3 411 5 000 4 349 82 1 145

Finansiella kostnader 8 – 6 719 – 10 000 – 6 553 – 6 956 – 6 577

Resultat före extraordinära poster 9 294 7 297 12 697 11 545 17 330

Extraordinära intäkter 0

Extraordinära kostnader – 482 – 491

Förändring av eget kapital 9 294 7 297 12 697 11 063 16 839
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Balansräkning
(tkr) Kommunen Koncernen

Not Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

För-

ändring

Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

För-

ändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 9 265 107 262 368 – 2 739 479 580 475 268 – 4 312

Maskiner och inventarier 10 10 537 18 790 8 253 11 995 19 852 7 857

Finansiella anläggningstillgångar 11 222 051 212 840 – 9 211 8 968 10 496 1 528

Summa anläggningstillgångar 497 695 493 998 – 3 697 500 543 505 616 5 073

Omsättningstillgångar

Förråd 12 58 71 13 58 71 13

Kortfristiga fordringar 13 65 642 83 252 17 610 71 196 86 589 15 393

Likvida medel 14 11 730 3 349 – 8 381 28 565 15 442 – 13 123

Summa omsättningstillgångar 77 430 86 672 9 242 99 819 102 102 2 283

SUMMA TILLGÅNGAR 575 125 580 670 5 545 600 362 607 718 7 356

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER

Eget kapital 66 589 79 286 12 697 74 311 91 150 16 839

därav årets resultat 9 294 12 697 3 403 11 063 16 839 5 776

Avsättningar

Avsättningar för pensioner med mera 15 7 975 7 257 – 718 9 215 8 989 – 226

Skulder

Långfristiga skulder 16 402 000 388 000 – 14 000 402 000 388 000 – 14 000

Kortfristiga skulder 17 98 561 106 127 7 566 114 836 119 579 4 743

Summa avsättningar och skulder 508 536 501 384 – 7 152 516 836 507 579 – 9 257

SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 575 125 580 670 5 545 600 362 607 718 7 356

ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtagande 18 1 152 1 127 – 25 1 152 1 127 – 25

Borgensåtagande egna hem 19 238 174 – 64 238 174 – 64

Pensionsskuld som inte upptagits i 

balansräkningen 20 220 632 211 879 – 8 753 221 120 212 854 – 8 266

Kapitaltäckningsgaranti  

Grums Hyresbostäder AB 21 0 0 0 0 0 0
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Kassaflödesanalys
(tkr) Not Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9 294 12 697

Justering för av- och nedskrivningar 14 994 14 890

Justering för gjorda avsättningar – 629 – 718

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 108 – 156

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 23 767 26 713

Ökning/minskning kortfristiga fordringar – 9 931 – 17 610

Ökning/minskning förråd – 38 – 13

Ökning/minskning kortfristiga skulder 17 561 7 556

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 359 16 646

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 21 – 16 768 – 20 629

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 391

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 1 789

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 16 760 – 22 027

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld 0 – 14 000

Ökning av långfristiga fordringar – 1 172 0

Minskning av långfristiga fordringar 683 11 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 489 – 3 000

Årets kassaflöde 14 110 – 8 381

Likvida medel vid årets början – 2 380 11 730

Likvida medel vid årets slut 11 730 3 349
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NOT 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr Intäkter

Verksamheternas driftredovisning 265 742

Eliminering av interna poster – 75 195

Summa 190 277

NOT 2 Rörelsestörande poster
Belopp i tkr 2015 2016

Återbetalning arbets-

marknadsförsäkringar 3 871

Företagsbot ÅVC – 1 000 1 000

Ägartillskott GHAB – 2 484

Omstrukturering HVB 0 – 3 000

Summa 387 – 2 000

NOT 3 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr Kostnader

Verksamheternas driftredovisning 743 583

Eliminering av interna poster – 75 195

Finanskostnader i driftredovisning – 43

Kalkylerad kapitalkostnad – 27 171

Utgående pensioner 31 933

Förändring av pensionsskuld – 747

Kalkylerad pensionskostnad – 17 909

Differens kalkylerad/verklig  

personalomkostnader – 1 873

Summa 652 578

NOT 4 Avskrivningar

Avskrivningarna utgörs av planenliga avskrivningar 

beräknade på tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningar på maskiner och inventarier har 

gjorts med 2 113 tkr och på fastigheter och anlägg-

ningar med 12 777 tkr.

NOT 5 Skatteintäkter
Belopp i tkr 2015 2016

Kommunalskatt 365 571 379 556

Slutlig avräkning – 690 378

Preliminär avräkning 385 – 1 844

Summa 365 266 378 090

NOT 6 Generella statsbidrag
Belopp i tkr 2015 2016

Utjämningsbidrag 93 262 99 200

LSS-utjämning 17 – 332

Fastighetsavgift 14 880 15 134

Summa 108 159 114 002

NOT 7 Finansiella intäkter
Belopp i tkr 2015 2016

Räntor på likvida medel 0 0

Räntor utlämnade lån 3 375 2 816

Övriga finansiella intäkter 36 38

Summa 3 411 2 854

NOT 8 Finansiella kostnader
Belopp i tkr 2015 2016

Räntor på anläggningslån 6 279 6 287

Ränta på pensionsskuld 37 29

Förlust av finansiella  

anläggningstillgångar 157 0

Övriga finansiella kostnader 246 237

Summa 6 719 6 553

NOT 9 Fastigheter och anläggningar
Belopp i tkr 2015 2016

Ingående värde 262 295 265 107

Anskaffning 15 647 19 152

Avskrivning – 12 835 – 12 610

Justering av tillgångsslag   – 9 281

Summa 265 107  262 368

Fördelning efter användningsområde
Belopp i tkr 2015 2016

Markreserv 7 293 6 901

Verksamhetsfastigheter 147 112 139 313

Fastigheter för 

 affärs verksamhet 78 128 77 034

Publika fastigheter 31 376 37 972

Fastigheter för annan 

verksamhet 1 198 1 148

Summa 265 107 262 368

Noter
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NOT 10 Maskiner och inventarier
Belopp i tkr 2015 2016

Ingående värde 11 691 10 537

Anskaffning 1 005 1 085

Avskrivning – 2 159 – 2 113

Justering av tillgångsslag 9 281

Summa 10 537 18 790

Beträffande redovisning av anläggningstillgångar 

så avviker vi från Rådet för kommunal redovisnings 

(RKR:s) rekommendation 13:2 angående att finansiell 

leasing skall upptas som tillgång och skuld i redo-

visningen. Vi har en del utgående kontrakt som inte 

redovisas enligt rekommendationen. 

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Belopp i tkr 2015 2016

Grums Hyresbostäder AB 151 500 140 500

Stiftelsen Grums  

hyresbostäder 54 500 54 500

Förlagslån Kommuninvest 1 500 1 500

Reverslån 1 467 1 467

Summa 208 967 197 967

Aktier och andelar
Belopp i tkr 2015 2016

Aktier och andelar 2 162 3 951

Grundfondskapital koncern 922 922

Aktier i koncern 10 000 10 000

Summa 13 084 14 873

NOT 12 Förråd
Belopp i tkr 2015 2016

Terapimaterial 16 16

Förråd biblioteket 38 51

Förråd representation 4 4

Summa 58 71

NOT 13 Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr 2015 2016

Mervärdesskatt 1 484 1 436

Fakturafordringar 17 390 18 895

Utgiftsförskott/inkomstrest 20 317 19 526

Statsbidragsfordran 20 872 37 227

Övrigt 5 579 6 168

Summa 65 642 83 252

NOT 14 Likvida medel
Belopp i tkr 2015 2016

Kassa, PG, BG 11 703 3 330

Skattekonto 28 19

Summa 11 731 3 349

NOT 15 Avsättningar

Avser pensionsskuld enligt KPA:s beräkning. Den 

består av beräknad skuld på 1 656 tkr och särskild 

löneskatt på 401 tkr. 

Nedan redovisas de avsatta pensionsmedlens 

utveckling exklusive löneskatt.

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP
Belopp i tkr 2015 2016

IB exklusive ÖK-SAP 1 353 1 299

Ränteuppräkning 20 20

Basbeloppsuppräkning 3 – 5

Nya betalningar – 129 – 88

Sänkning av diskonterings-

räntan 0 0

Nya efterlevandepensioner 0 0

Intjänad PA-KL 105 134

Övrig post – 53 – 32

Summa 1 299 1 328

Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Belopp i tkr 2015 2016

IB ÖK-SAP 1 387 934

Ränteuppräkning 17 9

Basbeloppsuppräkning 3 – 4

Utbetalningar ÖK-SAP – 571 – 561

Sänkning av diskonterings-

räntan 0 0

Arbetstagare som  

pensionerats 316 0

Ändrad samordning 0 0

Övrig post – 218 – 50

Summa 934 328

Utöver avsättningen innehåller förpliktelsen en för-

säkring där kapitalet uppgår till 13 372 tkr. Till försäk-

ringen hör en överskottsfond som uppgår till 664 tkr. 

Dessutom har 5 200 tkr avsatts för åter ställande 

deponianläggning.
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NOT 16 Långfristiga skulder
Belopp i tkr 2015 2016

Ingående skuld 402 000 402 000

Nya lån 0 0

Amorteringar 0 – 14 000

Summa 402 000 388 000

NOT 17 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr 2015 2016

Leverantörsskuld 16 874 17 231

Semesterlöneskuld 20 264 21 385

Upplupna pensioner  

avgiftsbestämd del 10 852 12 768

Upplupen löneskatt  

pensioner 8 085 8 686

Utgiftsrest/inkomstförskott 13 795 18 437

Arbetsgivaravgift 6 305 6 939

Anställdas skatter 5 511 5 951

Övrigt 16 875 14 730

Summa 98 561 106 127

NOT 18 Borgensåtaganden
Belopp i tkr 2015 2016

Fastighetsbolag 320 317

Folketshusföreningar 63 50

Idrottsföreningar 261 258

Övriga 508 502

Summa 1 152 1 127

Grums kommun har i september 1995 ingått en solid-

arisk borgen såsom för egen skuld för Kommun invest 

i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per den 

31 december 2016 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 medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress-

avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlems-

kommun 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 borgens förbindelse kan noteras att per den 

31 december 2015 uppgick Kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor 

och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-

gick till 477 419 397 kronor och andelen av de totala 

till gångarna uppgick till 466 378 955 kronor. 

NOT 19 Borgensåtagande egna hem

Avser bostadsfinansiering via statliga lån.

NOT 20 Pensionsskuld som inte tagits upp i 
balansräkningen

Avser den del av pensionsåtagandet som är intjänat 

före 1998. Åtagandet är enligt KPA:s beräkning. 

Beloppet är inklusive särskild löneskatt. 

Nedan redovisas skuldens utveckling exklusive 

löneskatt.

Ansvarsförbindelsen
Belopp i tkr 2015 2016

IB Ansvarsförbindelse 186 422 177 557

Ränteuppräkning 1 756 1 750

Basbeloppsuppräkning 1 606 722

Gamla utbetalningar – 9 457 – 9 246

Sänkning av diskonterings-

räntan 0 0

Aktualisering 502 108

Bromsen 0 0

Övrig post – 3 272 – 451

Summa 177 557 170 440

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 Nettoinvesteringar
Belopp i tkr 2015 2016

Bruttoinvesteringar 16 768 20 789

Investeringsbidrag 0 160

Övrig ökning av anlägg-

ningstillgångar 0 0

Summa 16 768 20 949

Enligt RKR:s rekommendation 11:4 skall kommunen 

successivt anpassa sig till komponentredovisning av 

anläggningstillgångar. Grums har inte börjat tillämpa 

det ännu, men ett arbete har påbörjats för att kunna 

börja med det under 2017.
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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 balans-
räkning 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 2015 2016

Anläggningar 

Vattenverk (st) 3 3

Avloppsreningsverk (st) 4 4

Avloppspumpstationer (st) 34 34

Tryckstegringsstationer (st) 1 1

Vattentorn (st) 3 3

Vattenledningar cirka (km) 165 165

Spillvattenledningar cirka (km) 165 165

Dagvattenledningar cirka (km) 85 85

Abonnenter cirka (st) 2 500 2 500

Produktion

Inköp av vatten (kbm) 673 785 689 701

Egenproducerat vatten cirka (kbm) 500 500

Försäljning vatten (kbm) 488 034 497 240

Taxa (vattenmätare 5 kbm)

Fast avgift (kr/år inklusive moms) 3 140 3 326

Vatten och avlopp  

(kr/kbm inklusive moms) 22,66 23,29
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Resultaträkning
(tkr) Not Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

Verksamhetens intäkter 1 19 753 19 765

Verksamhetens kostnader 2 – 14 038 – 13 863

Avskrivningar 3 – 2 747 – 2 785

Verksamheten nettokostnader 2 968 3 117

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader 4 – 3 289 – 3 189

Årets resultat – 321 – 72

Balansräkning
(tkr) Not Bokslut 

2015

Bokslut 

2016

Förändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Anläggningar 5 75 336 78 376 3 040

0

Summa anläggningstillgångar 75 336 78 376 3 040

Omsättningstillgångar 6 0 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 75 336 78 376 3 040

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital – 3 859 – 3 931 – 72

därav årets resultat – 321 – 72 249

Skulder

Långfristiga skulder 7 75 336 78 376 3 040

Kortfristiga skulder 8 3 859 3 931 72

Summa avsättningar och skulder 79 195 82 307 3 112

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 75 336 78 376 3 040
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Noter
NOT 1 Verksamhetens intäkter 
(tkr) 2015 2016

Brukningsavgifter 19 542 19 632

Övriga intäkter 211 133

Summa 19 753 19 765

NOT 2 Verksamhetens kostnader
(tkr) 2015 2016

Inköp av vatten 2 534 2 679

Från kommunen fördelade 

kostnader* 1 550 1 550

Drift och underhåll ledningar 4 446 4 120

Avloppsreningsverk och 

pumpstationer 5 508 5 514

Summa 14 038 13 863

* Avser internt debiterad ersättning för gemensamma 

kostnader, dels från verksamhet gata och va:s ge-

mensamt bokförda kostnader samt för kommunöver-

gripande kostnader.

NOT 3 Avskrivningar

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar.

NOT 4 Finansiella kostnader

Internräntan på anläggningstillgångarnas bokförda 

värde.

NOT 5 Anläggningar
(tkr) 2015 2016

Ingående ackumulerat 

anskaffningsvärde 138 024 142 622

Årets investeringar 4 598 5 825

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärde 142 622 148 447

Ingående ackumulerade 

avskrivningar 64 539 67 286

Årets planenliga avskrivningar 2 747 2 785

Utgående ackumulerade 

avskrivningar 67 286 70 071

Utgående planenligt restvärde 75 336 78 376

NOT 6 Omsättningstillgångar

Avser avräkning med Grums kommun.

NOT 7 Långfristiga skulder

Lån av Grums kommun som motsvarar anläggnings-

tillgångarnas bokförda värde.

NOT 8 Kortfristiga skulder

Avser avräkning med Grums kommun.
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Redovisningsprinciper
Löner
Löner, semesterersättningar och övriga löne-
förmåner 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.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet minus eventuella investe-
ringsbidrag.

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 kontantprincipen.

Leverantörsfakturor
Fakturor som kommit in efter årsskiftet, 
men som hänför sig till redovisningsåret, 
skuldbokförs där det är möjligt och belastar 
verksamhets årets redovisning.
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Begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Anläggningskapitalet utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar
Det är tillgångar som är avsedda för stadig-
varande bruk.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggnings-
tillgångar.

Balanslikviditet
Kortsiktig betalningsberedskap, förmågan att 
betala skulder i rätt tid.

Balansräkning
Balansräkningen visar den ekonomiska ställ-
ningen och hur den förändrats under året. Till-
gångarna 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.

Kassaflödesanalys
Visar hur årets drift-, investerings- och låne-
verksamhet 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.

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