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På Facebook finns vi på följande sidor:  

•	 Grums kommun
•	 Grums bibliotek
•	 Grums bad & sport
•	 Grums fritidsgård
•	 Grums äldreomsorg
•	 skolrestaurangen Jättegrytan

twitter: @Grums_kommun

instagram: 
•	 grums_kommun
•	 grumsbibliotek
•	 grumsfritidsgard

VÅRT GRUMS
är Grums Kommuns InformatIonstIdnInG  

tIll Invånare och företaG I Kommunen. 

 Informationstidning från Grums Kommun     1   

Grums Kommuns InformatIonstIdnInG tIll Invånare och företaG. 4/ 2018

VÅRT GRUMS

så styrs dIn Kommun 
fem sIdor tema

Vi pReSenTeRaR nya 
koMMUnfUllMäkTiGe

stöd & omsorG

Vi byGGeR en 
faMiljecenTRal

Platsvarumärket vänern

grums kommun
en del av vänersamarbetet

TVÅa i VäRMland Gällande 
föReTaGSkliMaTeT

tIllväxt & närInGslIv 

vä
n

st
er

Pa
rt

ie
t 

3,
34

%
 

m
il

jö
Pa

rt
ie

t 
3,

0
6%

 

so
c

ia
ld

em
o

k
ra

te
rn

a
 5

5,
99

%
  

c
en

te
rP

a
rt

ie
t 

8,
93

%
  

li
be

ra
le

rn
a

 0
,7

3%
 

m
o

d
er

at
er

n
a

 11
,6

7%
 

k
ri

st
d

em
o

k
ra

te
rn

a
 1,

11%

sv
er

ig
ed

em
o

k
ra

te
rn

a
 14

,9
6%

 

Fe
m

in
is

ti
sk

t 
in

it
ia

ti
v

 0
,10

%
   

 
ö

v
ri

g
a

 0
,10

%
 

4/ 2018



 Informationstidning från Grums Kommun     3   

GRUMS koMMUn 

en del av vänersamarBetet
leIf haraldsson (s) - Kommunalråd

Grums kommun är en liten kommun med ett strategiskt bra läge  
vid Vänerns strand. Att jobba tillsammans över kommungränserna är viktigt  
för oss. Vi har varit medlemmar i Vänersamarbetet sedan 2015.  
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening där alla kommuner runt Vänern  
ingår. Föreningen stöds av Region Värmland och Västra Götalandsregionen  
och verkar för tillväxt och en attraktiv livsmiljö för lokalbefolkning,  
verksamheter och besökare. Ett led i samarbetet har varit att ta fram ett  
platsvarumärke för Vänern med bland annat fotografier och logotyper.

För diG som FöretaGare betyder det att varumärket Vänern nu kan  
användas i er marknadsföring, se logotypen här ovan: ”Finns vid sjön Vänern”.  
Besök gärna www.lakevanern.se eller www.vanern.org för mer information.

Vi samarbetar äVen med kommunerna i Karlstadsregionen inom  
turism och näringsliv, vilket jag tror är en framgångsfaktor när det gäller att  
synas och bli en intressant destination.

med det så Vill jaG önska alla invånare, företagare och medarbetare  
en god jul och ett gott nytt år!

leIf haraldsson (s)
kommunalråd 

Grums kommun
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tillväxt & näringsliv

Vad händeR  
I ProJeKten?

text: anna-maria jäGer 

billeRUdkoRSnäS
anders sahlin, kommunikatör för 
next Generation, berättar: Bygget 
av kartongmaskinen (Km7) pågår 
för fullt och byggnaden har börjat 
värmas upp. de övriga nybyggna- 
tionerna på bruket börjar bli klara. 
det helt nya rullagret med en 
yta på 20 000 kvm är i stort sett 
färdigt. ungefär 1 250 personer 
jobbade i projektet i november och 
säkerheten har högsta prioritet. 
vårt mål är att inga olyckor ska ske.

SToRa enSo  
GRUVönS SÅGVeRk
Bygget av clt-fabriken på Gruvöns 
sågverk pågår för fullt. Investeringen 
innebär 60 nya arbetstillfällen  
i Grums kommun och är en satsning 
på cirka 430 miljoner kronor.

kristina lövgren, t.f. fabrikschef 
på Gruvöns sågverk, berättar: 
–clt-projektet löper på enligt plan. 
Byggnaderna är i stort sett färdiga 
och invändigt pågår färdigställning 
av maskindelar. 

den 13 000 kvadratmeter stora 
fabriken kommer att ha en  
produktionskapacitet på 100 000 
kubikmeter clt. Beräknad  
produktionsstart är första delen av 
2019, men redan nu har de första 
clt-elementen producerats och 
skickats på kontroll. satsningen 
innebär många nya arbetstillfällen  
i Grums och nu pågår rekryteringen 
av det andra skiftlaget.

näRinGSliV  & sKola
På Jättestenskolan jobbas det aktivt med ämnet  
entreprenörskap för sitt eget lärande. thomas nilsson 
som är barn- och utbildningschef på Grums kommun  
berättar att i grundskolan finns framtidsfröna, uf och 
från och med våren 2019 även det regionstäckande  
projektet arbetsmarknadskunskap. 

Projekten GenomFörs delvis med hjälp av statsbidrag.  
Jättestenskolan och BillerudKorsnäs har också ett samarbete sedan flera år 
för alla åttondeklassare där personal från Gruvön tar emot eleverna under 
en halvdag och berättar om bruket samt visar olika laborationer. 

–Det är jättekul att eleverna på Jättestenskolan får ta del av och  
inspireras av allt detta, säger Thomas.

jättestenskolan samarbetar inom Flera olika projekt när 
det gäller entreprenörskap och inspiration till skoleleverna. Ett av dem är 
Framtidsfröna som är en ideell organisation som arbetar med att utveckla 
det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan. De erbjuder 
skolan inspiration och utbildning när det gäller entreprenörskap i skolan.  
Utbildningsansvarig för Framtidsfröna i Värmland är Mattias Walan.

anna ForsberG, reGioncheF På uF, berättar om arbetet som görs 
på Jättestenskolan från och med höstterminen. Ung företagsamhet  
kommer att vara med i en ny satsning som görs på grundskolan gällande 
entreprenörskap. 

Satsningen innefattar tre olika delar: Vårt samhälle, på lågstadiet;  
Se möjligheterna, på mellan- och högstadiet; Min framtida ekonomi,  
på högstadiet. På gymnasiet fortsätter UF som tidigare med att erbjuda  
eleverna möjlighet att driva företag under hela eller delar av gymnasiet.  

Värmland är i toPP i sVeriGe gällande elever som driver  
UF-företag i gymnasiet. 47 procent av eleverna driver ett UF-företag  
någon gång under gymnasiet. Anna berättar också att UF och projektet  
Arbetsmarknadskunskap kommer att samarbeta framöver.

maria röhr och anna-maria jäGer på Tillväxtfunktionen  
anordnar Framtidsdagen för alla åttondeklassare varje år. Syftet med 
Framtidsdagen är att inspirera eleverna till att vidareutbilda sig samt att 
visa upp några olika yrken. Den dagen kommer att vara något helt  
annorlunda än en vanlig skoldag och eleverna får möjlighet att träffa  
företagare och lyssna på inspirerande föreläsare. Våren 2019 kommer både 
UF och Arbetsmarknadskunskap att vara med på Framtidsdagen.

arbetsmarknadskunskaP är ett projekt som startar under  
vårterminen 2019 och som ägs av Handelskammaren i Värmland.  
Projektledare är Michael Björnemo.

–Vi ser fram emot fler spännande lektioner där eleverna får lära sig mer 
om entreprenörskap framöver, menar Thomas Nilsson. Vi återkommer 
med mer information om projekten längre fram.

text:  anna-maria jäGer
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tillväxt & näringsliv

föReTaGSbeSök
vi besöker företag för att  
presentera oss och inleda en 
dialog om företagandet  
i Grums kommun.

har du startat företag?
vi kommer gärna ut på ett  
besök och presenterar oss och 
får veta mer om ditt företag. 
vi delar också bilder från  
besöket på Grums kommuns 
facebooksida. 

välkommen att kontakta oss!

maria röhr, 0555-420 54 
maria.rohr@grums.se

anna-maria Jäger, 0555-421 46 
anna-maria.jager@grums.se

2019

GRUMS
näringslivsgala

fRedaG 8 MaRS  
I Grums Kommun

affärsnätverket Julianorna, Grumsföretagarna i samverkan  
och Grums kommun välkomnar alla företagare i kommunen  
till 2019-års näringslivsgala på Kungskvarnen i Borgvik. 

GalakVällen 
det blir en trerätters middag, underhållning samt  
prisutdelning av årets företagare, årets medarbetare, 
årets unga företagare och årets arbetsplats. 

anmälan och Pris 
anmälan senast 1 mars till maria.rohr@grums.se eller  
anna-maria.jager@grums.se. Begränsat antal platser.  
Pris 650 kronor per person. anmälan är bindande.

nominera, nominera, nominera! 
nomineringen är öppen från och med 1 december till och 
med 31 januari på www.grums.se. årets företagare i Grums  
kommun utses i samverkan mellan företagarna  
Karlstad-hammarö-Grums och Grums kommun.

den/de som blir utsedda i kommunen kommer att gå vidare 
och tävla om att bli årets företagare i värmland och kanske 
få representera länet vid finalen i stockholm. du kan även 
nominera till årets unga företagare, årets arbetsplats och 
årets medarbetare. Kriterier hittar du på www.grums.se.

företaGsevent

Boka datum redan nu för:

www.grums.se/gala 
#grumsnäringslivsgala

Spännande idéeR pÅ 
starta eGet-Kurs! 

I november höll tillväxtfunktionen 
och arbetsförmedlingen en starta  
eget-kurs på Gruvan i Grums  
kommun. anna-maria Jäger från 
Grums kommun och martin hildén 
från arbetsförmedlingen hälsade 
deltagarna välkomna och  
presenterade upplägget av dagen.

därefter föreläste susanne nyberg 
sundqvist, Peritus Konsult; Pia ek, 
skatteverket; arbetsförmedlingen, 
almi och värmlandskooperativen.
deltagarna kunde även ställa frågor 
till Grumsföretagarna i samverkan 
och affärsnätverket Julianorna 
samt till dagens föreläsare. 

vi önskar alla deltagare lycka till 
med sina företagsidéer!
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tillväxt & näringsliv

text och foto: anna sVedlund

TVÅa i VäRMland  
Gällande företaGsKlImatet!
även i år placerar sig Grums kommun högt upp i den värmländska toppen gällande  
företagsklimatet. Grums kommun har nu för tredje året i rad placerat  
sig topp-tre i värmland.

Maria Röhr, näringslivschef och Leif Haraldsson, kommunalråd (S), framför en av affärslängorna i Grums centrum.

maria röhr, närinGsliVscheF på Grums kommun, 
är både stolt och glad. Sedan politikerna i kommunen  
valde att satsa på en Tillväxtfunktion har vi haft  
möjlighet att arbeta mer aktivt mot företagarna.

–Vi vågar testa nya saker och fungerar inte det provar 
vi en annan väg. Vi har sedan 2015 då Tillväxtenheten 
startade, numera Tillväxtfunktionen, arbetat aktivt för 
att ha en bra dialog med företagen. Vi tycker att det är 
viktigt att genomföra så många företagsbesök som vi 
bara kan. Den kontakt vi skapar genom att anordna ge-
mensamma träffar för politiker, företag och tjänstemän 
är mycket viktig för att skapa förståelse och förtroende. 
Utan alla duktiga kollegor inom upphandling, miljö, 
bygg och turism med flera skulle inte detta vara möjligt.

–Vi vill även passa på att berömma företagen och  
företagsföreningarna för att de är så duktiga på att  
samverka med oss på kommunen. De event och 
träffar som vi anordnar är mycket välbesökta.                        

just nu driVer Grums kommun via Karlstad  
Business Region (där vi är en av fem medlems- 
kommuner) tillsammans med Business Värmland,  
projektet Synergietableringar för att locka fler etablerare 
till regionen.

leiF haraldsson (s), kommunalråd i Grums, som 
var med och beslutade om skapandet av Tillväxtenheten 
2015 är också jättenöjd över topplaceringen. 

–Att vi under flera år i rad skulle få så fina placeringar 
i Värmland och även stadigt fortsätta att klättra i Sverige 
är ett tydligt bevis på att det mål vi har och den vision vi 
har satt upp leder oss i rätt riktning.

–Vi märker en nybyggaranda i kommunen och vi 
märker ett stort intresse för att flytta hit men även för 
att flytta sitt företag till kommunen. Just nu bygger vi en 
familjecentral och snart sätter vi även spaden i marken 
för en ny skolbyggnad vid Södra skolan, säger Leif.

 
  

om undersökninGen
På www.foretagsklimat.se 
hittar du statistik, intervjuer, 
rankningar och mycket mer. 

Här kan du även följa vår 
utvecklingskurva. grums  
kommun hamnade i år på  
andraplats i värmland och  
på plats 46 i sverige av 
totalt 290 kommuner.

vi är en bra plats att driva 
företag på helt enkelt!
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stöd & omsorg

VäRMländSk 
KoKBoK
I samband med vår inventering 
av värmländska närproduce-
rade livsmedel förra hösten, 
besökte vi totalt 20 företag. 
sedan tog vi med oss råvaror, 
berättelser och idéer in i 
köket för att testa, smaka och 
utveckla. resultatet blev  
kokboken ”nära mat för 
många gäster”. totalt blev det 
cirka 40 nedtecknade recept, 
för åtta eller 100 personer, 
som utgår från de råvaror  
vi har funnit.   
//kostcheferna i värmland 

GRUMS koMMUn en del 
av KarlstadsreGIonen

nu gör solen comeback i det plats-
varumärke som sprider sina strålar 
över hela Karlstadsregionen, där 
kommunerna forshaga, Grums, 
hammarö, Kil och Karlstad ingår.

Kommunerna i Karlstadsregionen 
kommer att använda det nya  
platsvarumärket i gemensam  
marknadsföring för bland annat 
näringsliv och besöksnäring. 

I övrigt kommer respektive kommun 
att använda sina egna grafiska  
profiler och logotyper. solen är  
fri att använda för de som vill  
marknadsföra Karlstadsregionen.

Vi byGGeR en  
famIlJecentral
som ett led i vårt arbete för en bättre folkhälsa pågår  
just nu arbetet med den efterlängtade familjecentralen  
i Grums kommun.

Grums kommun har tillsammans med Landstinget i Värmland valt  
att satsa på en gemensam familjecentral. Här kommer barnavårdscentral,  
mödravårdscentral, ungdomsmottagning och socialtjänstens kurator/ 
förebyggande samordnare med flera att sitta.

FastiGheten På sVeaGatan 61/Växtriket i Grums har tömts under 
hösten och vissa verksamheter såsom socialtjänstens öppenvård,  
arbetsmarknadsenheten, öppna förskolan och komvux, SFI, KAA och  
gymnasieadministrationen har tillfälligt flyttat ut. Daglig verksamhet är  
kvar i sina lokaler. 

lokalerna beräknas Vara inflyttningsklara i slutet av januari.  
I nyhetsarkivet på www.grums.se finner du planskissen på den delen av 
byggnaden som kommer att innehålla familjecentralen.

text och foto: anna sVedlund

badhUSeT dRiVS 
med solenerGI
I våras installerade Grums kommun 
solceller på taket på Grums bad- 
och sporthall. 

–det är en investering som vi 
kommer räkna in på 7-8 år, säger 
magnus Bryske morin, områdes-
chef fastighet och fortsätter: 
–som ett led i vårt arbete mot ett 
mer hållbart samhälle ser vi det  
här som ett viktigt steg.  
överskottet från el-produktionen  
levereras vidare till Jättestenskolan.  
På tv-skärmen i badhusets entré 
kan man följa statistiken över  
el-produktionen.
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leIf haraldsson (s) 
kommunalråd

text: anna sVedlund, maria kumm  Källa: Val.se  foto: ateljé 13

Vi pReSenTeRaR  
förtroendevalda tIll 
KommunfullmäKtIGe 2018-2022

 Gun-BrItt arvholm (s) 
1:e vice ordförande  
kommunfullmäktige  

 erIwan waysI (s)  ulrIKa nIlsson (s) 
ordförande  

kommunfullmäktige  

 tore InGman (s)  marIanne lIdBäcK (s)  tomas nIlsson (s)  ylva eKlund maGnusson (s)

koMMUnfUllMäkTiGe
en kommun är en demokratiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige 
har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.  
det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt.

ledamöterna i fullmäktige utses av kommuninvånarna vid allmänna val 
vart fjärde år. mandatperioden för kommunfullmäktige gäller fram till  
15 oktober 2022.

alla våra politiker förutom kommunalrådet är fritidspolitiker som  
försörjer sig på annat. På följande sidor presenterar vi dem!

så styrs din kommun

31  

    mandat
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 franK lassen (s)  aGneta andersson (s)  rafI mIrza (s)  malIn haGström (s)

 sune InGman (s)  chrIstIne JäGer (s)  Juan martInez (s)  sara emsevIK (s)

fortsättning

MandaT
nedan redovisas hur många procent av rösterna i kommunvalet 
och hur många mandat, det vill säga platser i kommunfullmäktige, 
som partierna har fått. totalt finns det 31 platser i kommun- 
fullmäktige i Grums kommun. socialdemokraterna har egen  
majoritet med 17 mandat/platser.

så styrs din kommun
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-
mandat/platser i kommunfullmäktige. Presentationen fortsätter på nästa uppslag.

koMMUnSTyRelSen
Grums kommun är politiskt styrd  
av kommunfullmäktige och  
kommunstyrelse. 

Kommunstyrelsen bereder alla  
ärenden som ska behandlas  
i kommunfullmäktige. de leder och 
samordnar även kommunens  
verksamhet. de har också ansvar 
för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

en ny kommunstyrelse utses efter 
varje val och består av  
representaner från de olika  
partierna. Innevarande mandat- 
period gäller fram till och med  
31 december 2018.

därefter gäller nästa period till och 
med 31 december 2022.

det är kommunfullmäktige som  
utser vilka ledamöter som ska  
sitta i kommunstyrelsen och  
i kommunens olika utskott.
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 lars frIdén (s) ulf BJörK (sd) Jan-olof Karlsson (sd)

anne-louIse Kron (sd) solveG svendsen (sd) 

ulrIKa JacoBs (m)

 JudIth KIsch (m)ann-charlotte Kraft (sd)

så styrs din kommun

eRSäTTaRe 
KommunfullmäKtIGe 
2018-2022

camIlla nIlsson (s)
Jan-anders andersson (s)
marGareta BerGman (s)
Per-åKe sKååre (s)
reneé Pettersson (s)
anders leander (s)
therese Bood (s)
PatrIK nIlsson (s)
lena s haraldsson (s) 
roBIn lennartsson (sd)
roy vestlI (sd)
seBastIan olsson lIndBerG (sd)
ann-sofIe Jansson (m)
thea KröGer (m)
marIa svedInGer andersson (c)
Bo Johansson (c)
Ken rosén (v)
eva alfredsson olsson (v)
anne-soPhIe elwIn (mP)
sanaa el Kharraz (mP)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

UTSKOTT
Samhällsbyggnad

Revision

Jävsnämnd

ValnämndTillfälliga beredningar

UTSKOTT
Utbildning/Omsorg

GHAB
Styrelse

PLANERINGS-
UTSKOTT

poliTiSk oRGaniSaTion 
I Grums Kommun 

från den 1 september 2009 gäller den politiska  
organisation som du  kan se nedan.
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  nIcole JacoBs (m)

sIrI Johansson (m) 
2:e vice ordförande  
kommunfullmäktige 

eva sIdenvall (c)  lars-åKe enGdahl (c) JesPer Johansson (mP)

 BIrGIt sturesson (c) Jenny Kumm (v))

så styrs din kommun

en koMMUn haR enliGT laGen  
ansvar för:

•	 barnomsorg och förskoleverksamhet

•	 att kommunen ska ha ett bibliotek

•	 den obligatoriska grundskolan samt huvuddelen  
av gymnasieskolan

•	 socialtjänsten med bland annat äldreomsorg och sociala 
biståndsfrågor

•	 Plan- och byggfrågor

•	 hälso- och miljöskydd

•	 renhållning och avfallshantering

•	 räddningstjänst

•	 ordning och säkerhet

•	 Vatten och avlopp

•	 underhåll av kommunala gator och parker

•	 civilt försvar

all annan verksamhet sker på frivillig grund.

anSlaGSTaVlan
På Grums kommuns officiella 
anslagstavla tillkännages kommun-
fullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträden. du kan ta del av 
ärendelistan en vecka innan  
kommunfullmäktige sammanträder.

här kan du också se vilka protokoll 
som har anslagits, när är ett beslut 
har tagits och när tiden för  
överklagande börjar löpa. 

möjligheten att överklaga finns i 21 
dagar från den dag då ett protokoll 
anslås.

för att läsa ett protokoll eller andra 
allmänna handlingar är du välkom-
men att kontakta administrativa 
funktionen via vår växel:  
0555-420 00. 

På www.grums.se/anslagstavla kan 
du lätt följa vad som händer  
i politiken.

fortsättning
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koMMUnchefen 
leder och utvecKlar
Kommunchefens uppdrag är att 
leda, samordna och utveckla 
kommunens verksamheter så 
att de bedrivs effektivt och i 
enlighet med politiska mål och 
beslut.

annIKa lomarKer 
kommunchef
0555-421 45

annika.lomarker@grums.se

så styrs din kommun

GRUMS koMMUnS  
förvaltnInGsorGanIsatIon

KOMMUNCHEF

EKONOMICHEF

EKONOMIFUNKTION

HR-CHEF

HR-FUNKTION

NÄRINGSLIVSCHEF

TILLVÄXTFUNKTION

IT-CHEF

IT-FUNKTION

ADMINISTRATIV CHEF

ADMINISTRATIV FUNKTION

KOMMUNCHEF

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

UTVECKLING &
FÖRVALTNING

TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST

oRGaniSaTionSScheMa föR  
utvecKlInG och förvaltnInG

utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den  
politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna, så att de ska 
kunna ägna tiden åt sina uppdrag och verksamheter. 

det handlar om stödfunktioner för ekonomi, personal, It, integrations- 
arbete, kommunikation, utveckling, turism, kundtjänst, med mera. 

KOMMUNCHEF

BARN- & 
UTBILDNINGSCHEF

UTVECKLING &
FÖRVALTNING

TEKNISK CHEFSOCIALCHEF

BARN & UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNADSOCIALTJÄNST

koMMUnen beSTÅR  
av en förvaltnInG 

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

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

förvaltningen består av alla våra 
funktioner och verksamheter.  
se illustrationerna här intill. På 
www.grums.se finns det mer  
information samt kontaktuppgifter 
till alla chefer och tjänstemän.

VÅR VeRkSaMheT
den kommunala verksamheten är  
indelad i tre sektorer och utför  
kommunens service inom  
socialtjänst, barn och utbildning  
och samhällsbyggnad. 

verksamheterna är omfattande  
vad gäller personal och budget.
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näringsliv & jobbstöd & omsorg

RÅd och STöd tIll 
Brottsoffer, vIttnen 
och anhörIGa
Brottsofferjouren är en ideell  
organisation som arbetar för alla 
brottsoffers rättighet att få det stöd 
som behövs för att få kraften  
tillbaka. Grunden i deras arbete 
är fn:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, där alla människors lika 
värde och rättigheter slås fast. 

vill du engagera dig? Kontakta 
Brottsofferjouren värmland.  
054-18 28 88 
www.varmland.boj.se

loppiShöRnan 
hos daGlIG verKsamhet
sedan början av sommaren erbjuder 
daglig verksamhet sina deltagare  
sysselsättning i loppishörnan.

loppishörnan finns på sveagatan 61  
i Grums och här finns både dam-,  
herr- och barnkläder samt lite annat 
smått och gott.

öppettider: måndag och tisdag  
kl. 10.00-11.30 samt kl. 13.00-14.00.

anna carlsson, instruktör
0555-420 08
anna.carlsson@grums.se

MedboRGaRföRSlaG 

BlIr GrumsInItIatIv
har du kloka tankar, idéer eller förslag kring  
samhällsplanering, boende eller annat som kan komma 
oss alla i Grums kommun till nytta? snart öppnar vårt nya 
formulär för att lämna in Grumsinitiativ!

medborGare, det Vill säGa FolkbokFörda i Grums  
kommun, kan genom att lämna in ett Grumsinitiativ själva ta initiativ till 
saker som kommunen bör göra. Att lyfta tankar, idéer eller förslag genom 
ett Grumsinitiativ är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka vad som  
händer i kommunen.

det är Politikerna i kommunen som tar ställning till de  
Grumsinitiativ som kommer in och vilka initiativ som ska genomföras. 
Grumsinitiativ kan lämnas in från och med 1 januari till och med 31 mars 
varje år. Resterande tid av året är formuläret stängt. 

Vad äR eTT GRUMSiniTiaTiV?
ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun  
om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla  
följande krav:

•	 ha en namngiven avsändare som är  
folkbokförd i Grums kommun, 
samt personens kontaktuppgifter

•	 vara tydligt definierat i vad kommunen  
förväntas att göra/vilken  
roll kommunen har

•	 ha ett allmänintresse för kommunens  
medborgare och ska inte avgränsas till ett  
egenintresse för den som skickat in initiativet

•	 ligga inom kommunens ansvarsområde/ 
vara möjligt för kommunen att verkställa

•	 vara förenligt med likabehandlingsprincipen  
och demokratiska principer och får inte vara  
diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör  
hanteras som en ren synpunkt, fråga eller ett klagomål, gallras ut 
och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. 

förslagsställaren får information om hur kommunen har valt att 
hantera frågan.

läs mer på www.grums.se/grumsinitiativ
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förening i fokus

SloTTSbRonS 
IdrottsförenInG
text: maria kumm 
foto: slottsbrons iF

det Var På 60-talet, då Bo gick in i en relation med en kvinna som 
hade fyra barn, varav den äldste sonen Anders hade en utvecklingsstörning, 
som han upptäckte att livet för Anders inte var som livet var för andra barn.

–Han levde inte i samhället på samma villkor som alla andra. Jag tyckte  
att det var så förbaskat orättvist. Jag kunde inte riktigt finna mig i detta, 
vilket gjorde att jag började engagera mig för att han skulle få det bättre, 
förklarar Bo och fortsätter:

–Till en början kom vi ingenstans, det var svårt och det hade varit lätt att  
ge upp. Men istället kände jag att jag var tvungen att skaffa mig den  
kunskap som krävdes för att hjälpa Anders att få rätt till det som jag tyckte 
var en självklarhet.

bo Gick med i Fub, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med  
utvecklingsstörning, 1968.

–Under årens lopp har det funnits många eldsjälar kring mig som hade 
förtjänat en sådan här fin utmärkelse som jag hade äran att få. Det har varit 
så otroligt roligt och jag har fått den här utmärkelsen indirekt flera gånger 
om i form av kramar, leenden och tacksamhet från både dem jag har hjälpt 
och deras anhöriga. Jag är så oändligt tacksam över att jag har tagit den här 
vägen. Jag har blivit rik, inte på pengar men på erfarenheter, relationer och 
glädje! Sen har ju mina egna relationer fått stryka på foten eftersom jag har 
lagt ned så mycket tid och kraft i föreningen.

text och foto: helena kallin

bo Vill GöRa  
samhället mer rättvIst
årets eldsjäl i Grums kommun heter Bo tegestam och är  
81 år gammal. Bo fick utmärkelsen tidigare i år för sitt  
engagemang inom fuB, föreningen för barn, ungdomar och  
vuxna med utvecklingsstörning och funktionsrätt Grums. 

Bo Tegestam fick priset Årets eldsjäl i Grums kommun av Leif Haraldsson (S),  
kommunalråd i Grums kommun och Landshövding Kenneth Johansson.

slottsbrons If fyller 100 år i år.  
föreningen har 350 medlemmar  
i bandy och fotboll. de har  
seniorlag i bandy, och i fotboll har 
de både seniorlag och ungdomslag. 
slottsbrons If har varit svenska 
mästare i bandy fyra gånger. 

ni firar 100 år i år. hur har ni  
uppmärksammat detta? 
vi hade en jubileumsmatch i bandy 
i januari. I somras arrangerade vi 
Bryggfesten under två dagar på 
Karba i Grums och i oktober hade 
vi vår jubileumsbankett på Gruvan 
i Grums. alla arrangemang har varit 
mycket uppskattade, säger mikael 
hult, ordförande i slottsbrons If.

Vad har ni på gång framöver?
vi har som målsättning att driva vår 
förening och att alla som vill ska 
vara med. vi kommer att spola upp 
strandvallen i vinter så att alla kan 
åka skridskor. 

hur gör jag om jag vill bli  
medlem/börja spela fotboll/bandy 
i slottsbrons iF?
då tar du kontakt med oss, via 
e-post till slottsbrons_if@telia.com 
eller vår facebooksida slottsbrons If 
och skriver namn och ålder så ska vi 
lotsa dig rätt.

slottsbrons idrottsförening
ann-kristine aronsson 
0555-300 89 strandvallen
webbplats:  
idrottonline.se/slottsbronsiF/
gilla slottsbrons iF på Facebook! 
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stöd & omsorg

Vill dU GöRa en inSaTS? 
vI Behöver fler  
Gode män 
hjälpbehovet är stort och vi har 
brist på gode män för vuxna. 

en god man hjälper personer som 
på grund av sjukdom, försvagad  
hälsa, funktionshinder eller  
liknande behöver hjälp med  
bevakande av rättigheter, ekonomi 
eller personlig omvårdnad.

Kontakta oss så får du veta mer 
054-17 20 00  
(måndag-torsdag kl. 10.00–12.00) 
ofn@forshaga.se

jUlen pÅ  
Grums frItIdsGård
i år har vi utökat våra  
öppettider under helgerna:
Fredag 21/12 kl. 18.00–23.00
lördag 22/12 kl. 15.00–23.00
söndag 23/12 kl. 18.00–00.00
måndag 24/12 kl. 18.00–anpassas 
efter efterfrågan
tisdag 25/12 kl. 18.00–23.00
onsdag 26/12 kl. 18.00–23.00
Fredag 28/12 kl. 18.00–23.00
lördag 29/12 kl. 15.00–23.00
måndag 31/12 kl. 17.00–01.00
onsdag 2/1 kl. 18.00–22.00
Fredag 4/1 kl. 18.00–23.00

mer information om oss  
hittar du på: 
Facebook: grums fritidsgård 
instagram: @grumsfritidsgard  
Webb: www.grums.se/fritidsgard

Foto från nationaldagsfirandet där Bo fick priset Årets eldsjäl i Grums kommun.  
På bilden: Viola Johansson, Leif Haraldsson, Kenneth Johansson, Bo Tegestam  
och Annika Lomarker.

i mitten På 90-talet drabbades Bo av en allvarlig hjärtinfarkt som 
tog så pass illa att han blev förtidspensionär. Då fick Bo motvilligt dra ner 
på tempot och han började engagera sig mer på plats i Grums för att slippa 
resa till Karlstad, varifrån föreningen utgick för Karlstad med omnejd. 

i början aV 2000-talet startade hso Grums, handikappfören-
ingarnas samarbetsorgan numera Funktionsrätt Grums, och Bo kämpade 
för att få till en lokal för föreningen i Grums.

–Invigningen var en härlig stund, det var nästan 50 personer på plats! 
Utöver att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning  
i kontakten med bland annat myndigheter, har Bo arrangerat läger  
i FUB:s stuga i Glava glasbruk. Det har skett under tre perioder varje 
sommar.

anders, som Var anledninGen till att Bo började engagera sig, 
finns inte längre kvar i livet. 

–Men jag tycker att det är viktigt att lyfta honom. Han är anledningen 
till att jag började engagera mig. Jag vill även passa på att lyfta att  
FUB i Grums har fritidsverksamhet för personer med  
utvecklingsstörning. Det är en verksamhet som vi tycker har ett stort  
värde och som är ett komplement till Grums kommuns fritidsutbud. 

till denna Verksamhet behöVer Vi hjälP med fler fritidsledare. 
Även handikapprörelsen inom Funktionsrätt Grums, är i stort behov av 
människor som kan vara oss behjälpliga ideellt. Vi är till åldern och de 
som har varit med från början är väldigt slitna. Det vore ovärderligt med 
personer som har ork och kraft kvar, säger Bo.
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vi jobbar för dig

text: maria kumm foto: anna sVedlund, mostPhotos

chRiSTina äR ansvarIG 
för valarBetet  
I Grums Kommun
christina olsson är chef för den administrativa funktionen. 
funktionen jobbar nära våra förtroendevalda och christina 
är den som har ansvar för genomförandet av val i kommunen.

40 år aV Valarbete!

den 26 maj 2019 är det dags för val 
till eu-parlamentet. Bara jul och 
nyår har passerat så är det hög tid 
att kontakta röstmottagarna, boka 
vallokaler och beställa material igen. 
det blir dessutom christinas  
fyrtionde år inom  
valadministrationen. 

Vi jobbar För diG!

Inom den administrativa funktionen 
arbetar 13 personer inom följande 
befattningar; administrativ chef,  
utredningssekreterare, utredare,  
registrator, arkivarie,  
kommunikationsansvarig,  
administrativ assistent, miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer och  
bygglovsinspektör.

Christina Olsson arbetar som administrativ chef på Grums kommun. 

christina olsson är chef för den administrativa 
funktionen som bland annat sköter ärendehantering, 
utredningar, kommunikation, arkivering samt  
miljö- och bygglovsärenden. I Christinas arbetsuppgifter  
ingår bland annat att ansvara för sammanträden  
i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under ett 
år är det ett hundratal ärenden som beslutas i kommun-
fullmäktige och mellan 250 och 300 beslut som tas  
i kommunstyrelsen. Många av besluten berör invånarna 
direkt (taxor) eller indirekt i form av olika strategi- 
dokument för kommunens olika verksamheter.

2018 är ett Valår och Christina har då även varit 
ansvarig för valarbetet i kommunen.

–För min del började arbetet redan i mitten av mars när 
allt valmaterial skulle beställas. Det är bland annat val-
sedlar, valkuvert och informationsmaterial på olika språk 
som ska finnas. Vallokalerna ska bokas och röstmottagare 
ska rekryteras. I kommunen finns det åtta vallokaler och 
det är sju till tio personer som arbetar i varje vallokal.  
Förtidsröstningen börjar tre veckor innan valdagen. Det 
är ett tiotal personer som arbetar med det. Det är många 

människor som arbetar under ett val. I Grums kommun 
är vi nog ett nittiotal, berättar Christina. Det är många 
som har tjänstgjort i flera tidigare val, vilket är väldigt bra 
eftersom kunskapen då finns i valdistrikten. De nya som 
kommer in skolas in i arbetet på ett bra sätt. Att arbeta 
som röstmottagare i vallokal eller med förtidsröstning är 
en förtroendefråga, det trycker vi väldigt mycket på vid 
utbildningen. Det är ett tryggt, stabilt och proffsigt gäng vi 
har och det är vi mycket tacksamma för!

nu är 2018 års Val öVer, rösterna har räknats och 
nyvalda kommunfullmäktige har redan haft sammanträde 
två gånger. Första gången valde de ordförande och andra 
gången beslutade de om budgeten för 2019. I december 
ska de välja ledamöter till bland annat kommunstyrelsen 
och jävsnämnden.

–För oss inom administrativa funktionen börjar arbetet 
med att utbilda de förtroendevalda. Det kan handla 
om utbildningar om gällande lagar och regler som den 
förtroendevalde ska känna till. Vårt uppdrag är att hjälpa 
de förtroendevalda och underlätta för dem så att de kan 
bedriva sin politik.


