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HALLÅ DÄR!
Du har väl inte missat att Grums kommun finns på 
sociala medier? Det är redan många som följer och 
interagerar med oss – varmt välkommen du också!

       Facebook  
• Grums kommun
• Grums bibliotek
• Grums bad & sport
• Grums fritidsgård
• Grums äldreomsorg
• Skolrestaurangen Jättegrytan

       Instagram: 
• grums_kommun
• grumsbibliotek
• grumsbadsport
• grumsfritidsgard
• grumsaldreomsorg
• skolrestaurangenjattegrytan
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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

TA DIG TID ATT UPPTÄCKA HELA GRUMS KOMMUN
Under året kommer vi i Vårt Grums att skriva om olika delar av kommunen  
och i det här numret är det lite extra fokus på Värmskog. Vi skriver bland 
annat om Värmskogs Café som firar tio år och om projektet Hållbara 
Värmskog som verkligen har samlat bygden på ett fantastiskt sätt. 

Grums kommun och våra olika kommundelar har så mycket att erbjuda  
och jag skulle vilja säga att vi har något för alla. Så ta dig tid att upptäcka 
hela Grums kommun. Häromdagen pratade jag med en person som på väg 
till sitt arbete dagligen passerar genom Grums. Men det var först när  
han skulle köpa en båt i Liljedal som han fick upp ögonen för kommunen. 
Han tyckte det var fantastiskt i Liljedal och insåg att det också var Grums 
kommun och att han skulle vilja flytta dit en vacker dag. I nästa nummer  
av Vårt Grums kan du läsa mer om just Liljedal.

Sverige firar 100 år av demokrati och Grums kommun kommer att  
fortsätta uppmärksamma det och inte minst med tanke på att det i år är 
valår. I detta nummer kommer du att få läsa om valnämndens arbete men 
också få information om valet och svar på frågor som kan dyka upp  
i samband med valet.

För mig som politiker handlar mitt arbete bland annat om just demokrati 
och valarbete men en mycket stor del av arbetet är också kommunens  
målarbete och budget. I år kommer vi politiker att inleda ett nytt  
arbetssätt med kommunens mål inför 2023. Våra mål och investeringar  
för 2022 kan du läsa mer om i detta nummer.

Nu när restriktionerna släpper, ser jag fram emot att möta er ute  
i kommunen. Hoppas att vi ses!
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näringsliv

GRATTIS TILL 10-ÅRSJUBILÉET, 
TRODDE DU DETTA FÖR 10 ÅR SEDAN?

– Absolut inte, och allt liksom bara hände, så det var 
ingen medveten satsning som låg bakom på det viset. 
Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är som har gjort 
det, och jag trodde heller inte att 10 år skulle gå så fort.

VAD BETYDER VÄRMSKOG FÖR CAFÉT?
– Jag tror inte att vi hade kommit så här långt utan att 

det hade legat i Värmskog, för vi fick otroligt mycket 
hjälp, framför allt i starten. Både praktiskt med bygget 
och med stöttning om hur man driver företag. För att 
inte tala om all marknadsföring mun till mun, hur det 
ökade och fortfarande håller i sig med allt stöd. Att vi 
har en hel by av ambassadörer, det tror jag är unikt och 
en stor framgångsfaktor.

Värmskogs Café firar 10 år!
Vem kunde drömma om att detta skulle bli så stort  
för 10 år sedan? Inte Cathrin Sundling i alla fall – men hon  
har stora planer framöver.

TEXT: STEFAN VÄNERSAND
FOTO: STEFAN VÄNERSAND

OM VI ISTÄLLET VÄNDER PÅ STEKEN –   
VAD BETYDER CAFÉT FÖR VÄRMSKOG?

– En möjlighet att kunna visa upp sig på hemmaplan 
eftersom det kommer så mycket människor. Att man 
kan satsa på mer för våra kunder, som med Värmskogs 
Outlet eller att sälja lotter i kiosken, att kunna öppna 
verksamheter för att det kommer folk till en liten by. 
Och sen det här med sommarjobb för ungdomarna 
som verkligen är något jag brinner för, säger Cathrin 
och får något alldeles lyckligt i blicken.

– Det är jätteroligt att kunna ge ett jobb till någon som 
är 15–16 år, som istället för att åka moppe till Grums kan 
få ett jobb på hemmaplan, det är jag allra mest stolt 
över! I år har vi extremt många sökande och väldigt 
många yngre personer vilket jag tycker är extra roligt. 
Att vara arbetsgivare är det allra underbaraste...

CATHRIN SUNDLING 
ägare Värmskogs Café
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näringsliv

GRUMS HAR BÄST TILLVÄXT I VÄRMLAND 
FÖR TREDJE ÅRET I RAD!
Grums kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 
för tredje året i rad i Värmlands län. Dessutom  
i tuff konkurrens. 

Det går bra för näringslivet i Grums kommun. Inte 
mindre än tre gånger på raken har vi tagit hem  
utmärkelsen Bästa Tillväxt. Det är ett av näringslivets 
mest prestigefyllda pris och har delats ut av  
kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007.

– Priset Bästa Tillväxt 
premierar en bred och 
stabil tillväxt i det lokala 
näringslivet. Utmärkelsen 
går därför till den  
kommun i varje län som 
har störst andel företag 
som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med 
vinst baserat på före- 
tagens senast inlämnade 
årsredovisningar, säger 
Harald Stjerna, på Syna.

Stort grattis till företagen i Grums kommun!

Alla aktiebolag som har ökat sin omsättning,  
nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Grums 
kommuns placering. Följande 13 företag utmärker sig 
särskilt genom att uppfylla alla tre kriterier:

Grums Rör AB, Säljex i Grums AB,  
Triton Valsteknik AB, Norsk Analyse AB,  
Klockargårdens Snickare AB, Limax Sweden AB, 
G.V.E.S. Grums Vålbergs Entreprenadservice AB, 
Grums JK Bygg AB, Industri Mekano i Grums AB, 
Värmskog Värme & Sanitet AB,  
DT Isoleringsteknik AB, Byggvision Wermland AB 
och Northern Lights Dental AB.

HUR KOMMER FIRANDET ATT MÄRKAS?
– Jag har lite projekt på gång även om ingenting gått 

i lås ännu. Jag hoppas att det ska bli något med sång 
och musik framförallt, men också att en liten nyhet ska 
få titta in på menyn – en kryddstark, räkig variant som 
jag presenterade för mina vänner för några veckor 
sedan. De tyckte att det var så gott när de åt den och 
sen skrev alla efteråt att de inte kunde sluta tänka på 
den. Det ska bli riktigt fränt att få servera den till alla.

Att vara arbetsgivare är  
det allra underbaraste...

13
företag 

utmärker sig 
särskilt!

DEN BERÖMDA RÄKMACKAN
FOTO: ELSA WANGSTEN

VÄRMSKOGS CAFÉ OM 10 ÅR – TANKAR?
– Om jag får drömma är jag till att börja med kvar om 

10 år för det första, och så skulle jag vilja utöka  
samarbetet med Värmskogs bageri. Sen är drömmen 
att kunna ge tillbaka lite till Värmskogsborna – det 
känns ibland som att det, i takt med att vi har växt,  
inte alltid finns tid och plats för dem att komma hit.
Förhoppningsvis har vi också fått lite tid att vara mer 
kreativa, för nu hinner vi ibland inte göra mycket mer 
än bara räkmackor känns det som. Öppet året runt  
i samarbete med bageriet, det hade varit något det.

HUR KÄNNS DET INFÖR ÖPPNINGEN 16/3?
– Det är en komplex fråga. I år blir det så klart väldigt 

speciellt eftersom jag förlorade min kollega i fjol. Att 
jag ska öppna själv känns läskigt, hemskt och ledsamt. 
Just nu känns det väldigt vemodigt eftersom det är 
först nu jag verkligen förstått att hon faktiskt gått bort.  
Men det ska bli skönt att byggnaden fylls med både 
kunder och personal igen, för det är inte jätteroligt att 
sitta här själv, det är det inte.

AVSLUTNINGSVIS, VAD ÄR DET BÄSTA MED 
VÄRMSKOG?

– Det är ju befolkningen! Jag hade inte suttit här idag 
annars. Att alltid kunna ringa till nån, eller för den 
delen stoppa hos någon på vägen hem och bara be om 
hjälp, och så känner den personen någon som känner 
någon och så vidare. Gemenskapen och människorna!
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Just nu är vi

9.082
kommuninvånare

UPPTÄCK MER!
Ta del av våra digitala  
infokartor för Grums,  

Slottsbron, Segmon, Liljedal, 
Borgvik och Värmskog på: 

grums.se/kartor

I korthet

KARLBERGS  
AVFALLSSTATION
Våren är på gång och det brukar 
innebära rensning i både förråd 
och trädgårdar. På Karlbergs 
avfallsstation har vi öppet vissa 
lördagar under våren!

Lördagsöppet våren 2022
Öppettider vid lördagsöppet 
8.00–13.00 (sista insläpp 12.50)

12 mars, 9 april 
23 april, 14 maj, 28 maj

Ordinarie öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  
och fredag: 7.00–16.00

Torsdag: 7.00–19.00

Torsdag före helgdagsafton  
och röd dag: 7.00–16.00

Ändrade öppettider 
För ändrade tider, håll koll på: 
grums.se/avfallsstation

JOBBA HOS OSS!
I Grums kommun jobbar vi  
aktivt med vår värdegrund för 
att vi ska vara en välkomnande 
kommun!

Vi söker fler engagerade,  
delaktiga och kompetenta  
medarbetare. Är du en av dem? 
grums.se/ledigajobb

Tillväxtfunktionen  
byter namn!
Tillväxtfunktionen byter 
namn till tillväxt- och  
tillsynsfunktionen och då 
ingår även miljö- samt  
byggnadsinspektörer  
i funktionen. Maria Röhr  
blir chef över funktionen 
med titeln tillväxtchef.

i korthet
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stöd och omsorg

VIOLEN GER ÖKAD LIVSKVALITET 
Violen invigdes i mars 2018 och var då belägen på 
Järpegatan. Platserna fylldes snabbt och gästerna blev 
en sammansvetsad grupp under en ganska lång tid.  
Dagarna fylldes av aktiviteter som plantering,  
matlagning, spel, pyssel, sång och musik.  
Verksamheten flyttade efter en tid till större och mer 
ändamålsenliga lokaler på Åsgatan 3. 

Sammanlagt 20 personer med demenssjukdom har 
sedan starten 2018 deltagit vid verksamheten.

Coronapandemin medförde att Violen tillfälligt  
stängdes i mars 2020. Verksamheten öppnades igen 
under hösten. I samband med pandemin avslutade 
några gäster sitt deltagande av olika orsaker och  
verksamheten har därefter haft en lägre beläggning. 

Dagverksamheten Violen
Har du eller någon närstående till dig demenssjukdom?  
På Åsgatan finns fortfarande dagverksamheten Violen, som  
vill bidra till glädje och omväxling i vardagen för målgruppen.

TEXT: NINA ÖRTQVIST NORDGREN
FOTO: ANNA SVEDLUND

KERSTI SJÖBLOM 
demensspecialiserad  
undersköterska

NINA ÖRTQVIST NORDGREN 
demenssjuksköterska

Vi som jobbar med målgruppen ser att verksamheten 
bidrar till glädje, ökad livskvalitet och en innehållsrik  
vardag för de personer som deltar. 

Nu önskar vi att fler gäster ska vilja komma till oss! Det 
finns väldigt många personer i vår kommun som har en 
demenssjukdom och som vi alldeles säkert tror skulle 
uppskatta omväxling i vardagen. Mer information finner 
du på grums.se/violen. Varmt välkommen att kontakta 
någon av oss för att göra en ansökan:

Nina Örtqvist Nordgren 
Demenssjuksköterska 
0555-420 72 (måndag–torsdag)

Kersti Sjöblom 
Demensspecialiserad undersköterska 
072-148 73 73 (måndag och torsdag)
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valet 2022

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: CHRISTINA OLSSON, ANNA SVEDLUND
KÄLLA: VAL.SE, REGERINGEN.SE

Dags för dig att påverka
Söndag 11 september har du som har rösträtt möjlighet att göra din 
röst hörd och påverka valresultatet i riksdag, region och Grums  
kommun. 2022 innebär ett intensivt år för kommunens valnämnd och 
administrativa funktionen som arbetar med att genomföra valet.

VALET 2022

LINA BRYSKE MORIN 
administrativ chef

MARTIN HECTOR 
utredare

ANNA SVEDLUND 
kommunikationsansvarig

MARIA KUMM 
utredningssekreterare

AGNETA ANDERSSON
ordförande valnämnden (S)

JUDITH KISCH
vice ordförande valnämnden (M)
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TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: CHRISTINA OLSSON, ANNA SVEDLUND
KÄLLA: VAL.SE, REGERINGEN.SE

valet 2022

DEMOKRATI ÄR INGEN SJÄLVKLARHET 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den  
svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning och  
på allmän och lika rösträtt. 

Den offentliga makten utövas under lagarna, med  
respekt för alla människors lika värde och för den  
enskilda människans frihet och värdighet. Dessa  
principer är grundläggande för Sverige som demokrati 
och rättsstat. De utgör grunden för hela vårt samhälle.

Långt ifrån alla länder har demokrati och därmed  
rösträtt för befolkningen. Många människor runt om  
i världen har inte grundläggande politiska rättigheter.

Den svenska demokratin står på en stark grund. De 
grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil  
förankring i befolkningen. Valdeltagandet är högt.

Samtidigt sker stora förändringar i omvärlden.  
Demokratier försvagas och utmanas. Utmaningarna 
finns även i Sverige. Demokratin kan därför inte tas  
för given. Det är hundra år sedan Sverige blev en  
demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar  
riksdagen genom att lyfta olika tankar om demokrati  
i dag och i framtiden. 

Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, 
hot mot opinionsbildare och antidemokratiska aktörer 
är några av utmaningarna för demokratin.

Demokrati handlar om  
alla människors lika värde  
och rättigheter och om  
möjligheten att vara med  
och bestämma

I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen.  
Där står det att all offentlig makt utgår från folket  
och att riksdagen är folkets främsta företrädare. 

VALÅR 2022
Vart fjärde år, andra söndagen i september, är det val 
till riksdag, region och kommun. Det finns 349 platser  
i riksdagen att fördela. Antalet platser ett parti får,  
står i proportion till antalet röster som partiet har fått. 
Huvudregeln är att ett parti måste få minst fyra  
procent av rösterna för att komma in i riksdagen. 

Samtidigt är det även val till kommuner och region. 
Kommunfullmäktige i Grums består av 31 ledamöter 
från i dagsläget sex partier. I regionvalet är det  
81 ledamöter som ska väljas och som idag kommer  
från nio partier.

ETT INTENSIVT MEN ROLIGT ARBETE  
VÄNTAR ADMINISTRATIVA FUNKTIONEN

Det är Grums kommuns valnämnd som ansvarar för 
genomförandet av valet i kommunen. Valnämnden  
i kommunen består av sju ledamöter och i ansvaret 
ingår att utse röstmottagare och se till att det finns  
vallokaler. De har även ansvaret för förtidsröstningen 
samt för den preliminära räkningen av rösterna dels på 
valkvällen och dels på onsdagen i veckan  
efter valdagen. 

Rätten att rösta är en  
förutsättning för demokrati 

Administrativa funktionen kommer under året att  
arbeta med att förverkliga valnämndens beslut.

Det är både stora och små arbetsuppgifter.
– Varje detalj är viktig för att valet ska kunna  

genomföras på ett rättssäkert sätt. Det är mycket 
praktiskt arbete, till exempel att se till så att det finns 
valmaterial i alla vallokaler, säger Lina Bryske Morin, 
administrativ chef på Grums kommun. 

Förutom Lina är det utredare och en kommunikations-
ansvarig som jobbar med valet. Uppdraget handlar 
också om att rekrytera och utbilda röstmottagare.  
Under förtidsröstningen timanställer Grums kommun 
ett tiotal personer som röstmottagare och under  
valdagen arbetar cirka 80 röstmottagare.

Utmaningen är att få valet att flyta på och att få så 
många som möjligt att ta chansen att gå och rösta!

– Vid förra valet (2018) röstade 86,01 procent av 
Grums röstberättigade till riksdagen. I kommunvalet 
röstade 83,32 procent till kommunfullmäktige. De  
siffrorna var bättre än valet 2014, men i år vill vi bli 
ännu bättre, säger Lina. 

83,32 %
röstade  

i kommunvalet 
2018
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?VALET  
2022 
Frågor och svar

valet 2022

HAR JAG RÄTT ATT RÖSTA?
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast  
på valdagen. Det gäller vid alla val. 

Du får hem ett röstkort
Du behöver inte själv hålla koll på om du har rösträtt  
eller inte. Har du rösträtt, kommer ett röstkort att  
skickas till din folkbokföringsadress i god tid innan 
valet. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt 
samt vilken vallokal du ska gå till. Där framgår också  
var du kan förtidsrösta.

Till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk  
medborgare och är eller har varit folkbokförd  
i Sverige.

Till kommun och region
Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige  
om du:

• är svensk medborgare och är folkbokförd  
i kommunen/regionen

• är medborgare i något av EU:s medlemsländer  
eller medborgare i Island eller Norge och är  
folkbokförd i kommunen/regionen

• är medborgare i något annat land än de som  
räknats upp ovan och har varit folkbokförd  
i Sverige i tre år i följd före valdagen samt är  
folkbokförd i kommunen/regionen.

NÄR ÄR DET VAL?
Vart fjärde år, andra söndagen i september, är det  
val till riksdag, region och kommun. I år är valdagen  
den 11 september.

VAR KAN JAG RÖSTA? 
Valmyndigheten upprättar en så kallad röstlängd  
30 dagar före varje val. Röstlängden innehåller de  
personer som har rösträtt vid det aktuella valet. 

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område 
som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress 
som styr vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt 
finns en vallokal. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?
Du kan välja att rösta på två sätt – förtidsröstning  
eller på valdagen 11 september. 

Förtidsröstning
Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som  
helst i hela landet. Du kan förtidsrösta från och med  
24 augusti fram till och med valdagen. 

Rösta på valdagen 
Väljer du att rösta på valdagen 11 september går du  
till den vallokal som står angiven på ditt röstkort. 

Under valdagen håller vallokalerna öppet  
klockan 8.00–20.00. 

KAN JAG FÅ HJÄLP ATT RÖSTA?
I vissa fall kan du få hjälp med att rösta. Då kan en  
ambulerande röstmottagare eller ett bud hjälpa dig  
att rösta. Läs mer om hur det fungerar på: val.se

NY I SVERIGE – FÅR JAG RÖSTA?
Du behöver inte vara svensk medborgare för att ha 
chans att påverka utvecklingen i kommunen. Alla  
utländska medborgare som har bott i Grums  
kommun de senaste tre åren får rösta i kommun-  
och regionvalet. 

OTHER LANGUAGES 
Here you will find general 
information about how to 
vote in the elections to the 
Swedish Riksdag and to 
the municipal and county 
councils: 
val.se/servicelankar/
other-languages
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valet 2022

Andra sätt att påverka
Alla i Grums kommun ska ha möjlighet att påverka, inte bara 
genom att rösta vart fjärde år. Genom att ta vara på invånarnas 
synpunkter och idéer kan våra verksamheter utvecklas och 
förbättras. Dina synpunkter är viktiga för oss!

LÄMNA EN SYNPUNKT
Om du har synpunkter på Grums kommuns  
verksamheter vill vi gärna veta vad du tycker.  
Lämna din synpunkt på: grums.se/synpunkter

När vi tar fram detaljplaner eller planprogram som styr hur mark och  
vatten ska användas eller hur bebyggelse ska se ut går vi först ut på  
samråd och sedan granskning. Där samlar vi in information, önskemål  
och synpunkter som berör planförslaget från både myndigheter  
och invånare. Dessa publiceras på: grums.se/anslagstavla

LÄMNA ETT GRUMSINITIATIV
Grumsinitiativ är ett verktyg för dig som vill vara med och påverka.  
Från och med 2022 kommer du att kunna lämna in ditt initiativ från och 
med 1 juni till och med 31 augusti. Läs mer på: grums.se/grumsinitiativ

GÖR EN FELANMÄLAN
Våra verktyg för felanmälan gör det möjligt för dig att påverka  
genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som  
behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Du kan göra din felanmälan  
via app eller på: grums.se/felanmälan

HÅLL DIG INFORMERAD
Första steget för att kunna  
vara med och påverka är att ha  
kunskap om vad som sker. 

Vi kommunicerar i flera olika 
kanaler för att nå så många som 
möjligt. Här är några av dem:

• grums.se, vår huvudkanal 
som uppdateras med nyheter, 
information och beslut.

• Facebook, här delar vi  
nyheter från kommunen och 
andra aktörer som du har  
nytta att ta del av.

• GV-nytt, samhällsinformation 
varje vecka!

• Vårt Grums, kommunens 
informationstidning ges ut fyra 
gånger per år till alla hushåll.
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hållbara värmskog

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: ANNA SVEDLUND, HÅLLBARA VÄRMSKOG

Nu är den här!  
Värmskogsstrategin
Lisa Gärdt och Hannah Room berättar om projektet Hållbara  
Värmskog. I projektet har man bjudit in hela bygden för att utifrån  
en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, gemensamt 
ta fram en strategi för hur en liten livskraftig by kan se ut i framtiden!

VÄRMSKOG

LISA GÄRDT 
projektledare

HANNAH ROOM  
projektmedarbetare
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hållbara värmskog

BERÄTTA, HUR KLÄCKTES IDÉN TILL  
PROJEKTET HÅLLBARA VÄRMSKOG?

– Jag har alltid varit engagerad i Värmskog och när 
Region Värmland lade ut sin utlysning om att söka  
projektpengar för hållbar utveckling började  
tankarna snurra... Går det att bo hållbart och ha ett  
kvalitativt och bra liv utanför storstaden? Vad krävs då? 

Det har hänt mycket i Värmskog de  
senaste åren – men vad krävs för att 
en bygd ska fortsätta utvecklas och 
hur kan det ske i en hållbar riktning?

Via bygdegårdsföreningen som är  
huvudägare av projektet söktes  
pengar för att få möjlighet att arbeta 
kring de här frågorna här i Värmskog, 
berättar Lisa Gärdt, projektledare 
Hållbara Värmskog.

När du hör ordet hållbarhet tänker  
du kanske på miljö och klimat men  
det är så otroligt mycket mer.  
Projektet som fick namnet Hållbara 
Värmskog är baserat på de globala 
målen i Agenda 2030. Syftet har  
varit att se hur vi kan utveckla vår 
bygd för att den ska fortsätta att  
vara en attraktiv och levande plats.

KARTLÄGGNING OCH STATISTIK
– Projektet blev tidsatt under 2021 och under våren 

började jag arbetet med att bekanta mig med alla  
delmål i Agenda 2030. Jag jobbade i en testmodell  
för att bryta ner delmålen på olika nivåer, det var 
en intensiv men lärorik tid. Jag kände att det fanns  
möjlighet att göra det där flummiga, stora och i många 
fall otydliga begreppet ”hållbarhet” mer konkret  
i arbetet, förklarar Lisa.

I de stora statistikdatabaserna på kommunnivå finns 
mycket siffror att hämta, svårigheten har varit att få  
siffror som visar verkligheten i Värmskog och inte 
Grums kommun som helhet. Statistiken när vi brutit ut 
den ser helt olika ut i Värmskog kontra Grums. Det var 
viktigt för mig att ge projektet rätt förutsättning och 
inte bara gå på en känsla, säger Lisa.

Under sommaren kom Hannah Room med i projektet 
och hjälpte mig sammanställa enkätundersökningar.

– För den som vill läsa så har vi publicerat en kort 
information om Värmskog i projektets Facebook-grupp 
med statistik hämtad från Statistiska Centralbyrån, 
Grums kommun, andra svenska myndigheter samt 
Värmskogs föreningar och företag, säger Hannah. Där 
kan ni även se en sammanställning av de utvecklings- 
idéer som bygden har skickat in till projektet.

232
idéer från  

Värmskogsborna

VÄRMSKOGS FRAMTIDSDAG  
– VI GJORDE DET TILLSAMMANS!

– En av höjdpunkterna i projektet under året var 
Värmskogs framtidsdag. Den 9 oktober bjöd vi in hela 
bygden för att tillsammans prata framtid och prioritera 
vilka frågor som är absolut viktigast när det kommer till 
Värmskogs fortsatta utveckling. Resultaten från dagen 
ligger till grund för den nyligen framtagna  
Värmskogsstrategin, berättar Lisa. Mer information 
hittar du på nästa sida!
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FÖLJ HÅLLBARA VÄRMSKOG PÅ FACEBOOK
Gruppen Hållbara Värmskog på Facebook har hjälpt 
till att samla bygden under projektets gång och flera 
nya idéer både stora som små har dykt upp bland 
inläggen i flödet.

Vad händer med den här gruppen när projektet  
är slut? skriver Lisa i gruppen och fortsätter: 

Många idéer har kommit fram under året och fler  
dyker upp hela tiden, stora som små. För att vi ska  
kunna genomföra något behöver vi hitta personer som 
vill engagera sig. Bäst brukar det bli när man engagerar 
sig i saker som man tycker är intressant och roligast blir 
det när man jobbar tillsammans med människor som 
har samma intresse. Vill ni hitta någon att förverkliga 
en idé med, kolla av intresset, få kontaktuppgifter eller 
bygga nätverk kan ni med fördel använda denna grupp.

hållbara värmskog

LYSSNA PÅ VÄRMSKOGSPODDEN
I Vårt Grums nummer 2, 2021 berättade vi om  
projektet Hållbara Värmskog och tipsade om att  
följa deras resa via Värmskogspodden. Lisa Gärdt  
och Emil Mattsson är initiativtagare till podden.

– Podden har varit en viktig kanal där vi har kunnat  
bjuda in både Värmskogingar och personer utifrån 
för att prata landsbygd och utveckling, säger Lisa.

Alla avsnitt hittar du fortfarande på:  
varmskog.se/hallbara-varmskog

AVSNITT 1 Projekt samt genomgång av LEA-analys
AVSNITT 2 Värmskogs räddningstjänst
AVSNITT 3 Lanthandeln då och nu
AVSNITT 4 Inflyttad till Värmskog
AVSNITT 5 Drömmen om ett seniorboende
AVSNITT 6 Skogen – en hållbar resurs? 
AVSNITT 7 Värmskogs kloka barn

AVSNITT 8 Värmskogs framtidsdag
play.acast.com/s/varmskogspodden

PROJEKTET HÅLLBARA VÄRMSKOG 
TOG SLUT VID ÅRSSKIFTET

– Det har varit helt fantastiskt hur bygden tillsammans 
slutit upp kring detta projekt och verkligen levererat 
idéer om framtiden, säger Lisa. Planen nu är att, när 
läget tillåter, samla alla igen för att presentera den nya 
Värmskogsstrategin, visionen och den visuella  
framtidsbild som tagits fram utifrån bygdens egna  
idéer! Vi kommer sedan att titta på hur vi vill gå vidare 
för att utveckla vår bygd, säger Lisa. Värmskogsstrategin 
finns även i tryckt form och för dig som vill ha ett eget 
exemplar kommer det efter presentationen att gå att 
hämta på Servicepunkten eller hos lanthandeln.

HURRA-ROP FRÅN FACEBOOK!
”När man ser ert engagemang blir man  verkligen sugen på att flytta till Värmskog.  Bra jobbat Lisa och gänget. ☺”

”Vilket arbete, grymt! ☀ Min favoritpunkt måste dock vara de osynliga godisaffärerna, bör prioriteras.”

”Vilket fantastiskt arbete ni gjort. ✨✨✨ Strandnära tomter perfekt för att locka hit flera utifrån ☺, bara för att nämna en av alla bra förslag och idéer som kommit fram.”

Lisa Gärdt leder workshop på Värmskogs framtidsdag.Emil Mattsson är rösten i Värmskogspodden.
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FAKTA OM VÄRMSKOG
Värmskog ligger vid sjön Värmeln, drygt 20 
kilometer nordväst om Grums tätort. Här finns 
omkring 650 bofasta personer. Under  
sommarhalvåret växer antalet invånare då det 
finns ett stort antal fritidshus. 

Värmskog har flera fina naturområden. En central 
punkt i samhället är Liljenäs där såväl skolan som 
Servicepunkten och Värmskogs Café är belägna. 

I Värmskog finns silvergruvor, vandringsleder,  
badplatser och LM Ericssons minnesgård. Det 
finns även en lanthandel, ett vandrarhem och ett 
rikt föreningsliv. En liten ort med stort hjärta  
helt enkelt.

LÄS MER
På grums.se/varmskog  
hittar du en interaktiv  
infokarta över Värmskog  
med vackra foton  
från orten.

stöd och omsorg

NY ÖPPENVÅRDSMOTTAGNING 
Fredrik Magnusson är en av våra behandlings- 
konsulenter på kommunens öppenvårdsmottagning. 

Hej Fredrik, vad gör en behandlingskonsulent? 

– Jag jobbar inom individ och familj samt 
i öppenvården, men har min placering på den nya  
öppenvårdsmottagningen på Hotellgatan. Min roll 
som behandlingskonsulent består i att samtala med  
klienter som har ett tidigare eller aktivt riskbruk/
skadligt bruk, alternativt har utvecklat ett beroende 
av alkohol eller narkotika. 

Jag jobbar på uppdrag från handläggare eller  
socialsekreterare och de klienter som jag träffar har 
alltså fått en beviljad insats från kommunen.

Tillsammans med klienten upprättar vi gemensamt,  
utifrån uppdrag från handläggare, en  
genomförandeplan.

Tanken framledes är även att vi ska kunna erbjuda 
en motivationsgrupp i verksamheten på Hotellgatan 
som riktar sig till alla invånare och som inte kräver ett 
beviljat bistånd.

Vi tänker även att vi ska erbjuda en återfalls- 
preventionsgrupp utan beviljat bistånd. På så sätt 
hoppas vi fånga upp individer som inte vill ansöka hos 
handläggare och gå vägen via socialtjänsten.

I nuläget bedriver jag endast enskilda samtal där jag 
erbjuder tre olika metoder. En av metoderna är en 
samtalsvariant inriktad på motiverande samtal. 

Vill du veta mer? Besök: grums.se/öppenvården

Fredrik Magnusson 
Behandlingskonsulent  
0555-422 16 
fredrik.magnusson@grums.se 
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ekonomi och budget

VÅRT VIKTIGASTE DOKUMENT
Kommunens budget är vårt viktigaste dokument.  
I budgetdokumentet berättar vi hur Grums kommun 
planerar att använda dina skattepengar. Här  
presenteras även de arbetsområden som vi inom  
kommunen kommer att fokusera på under året.

Detta dokument kompletteras av andra så kallade 
styrdokument som visar mer konkret hur arbetet ska 
genomföras. Allt finns att läsa på: grums.se/ekonomi

ARBETET MED MÅL OCH BUDGET
Arbetet med att ta fram en budget börjar med att vi  
tar reda på vilka utmaningar och möjligheter som  
kommunen står inför. Läs mer om dessa under  
respektive verksamhet/funktion i budgetdokumentet.

Så investerar vi 2022
Varje år fattar kommunens förtroendevalda politiker beslut  
om hur de ska fördela pengarna till kommunens verksamheter  
samt vilka mål, områden och investeringar som de vill prioritera.

TEXT: ANNA SVEDLUND 
FOTO: STEFAN VÄNERSAND, ØYVIND LUND, ANNA SVEDLUND

Därefter formuleras mål och vi tar fram en budget. 
Våra förtroendevalda politiker ser över kommunens 
mål och tar vid behov fram nya eller uppdaterar  
befintliga. Kommunens anställda tjänstepersoner 
räknar sedan fram en budget för att genomföra detta 
utifrån de resurser som vi har. Mål och budget gäller 
från och med 1 januari. Då börjar hela kommunen  
arbeta mot de beslutade målen. 

UPPFÖLJNING UNDER ÅRET
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning med  
helårsprognos görs flera gånger per år för kommunens  
resultat. Delårsrapport och årsbokslut överlämnas sen 
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.  
I dessa dokument ingår även uppföljning  
av mål och nyckeltal. 
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ekonomi och budget

INVESTERINGSBUDGET
Precis som för alla andra kommuner innehåller Grums 
kommuns budgetdokument en budget för resultat, drift 
och investeringar. Det går inte att flytta pengar mellan 
investeringsbudgeten och driftbudgeten, utan de är 
helt separata. Lagar styr vad som är investering.

Under 2022 investerar vi totalt nära 22 miljoner kronor 
för att underhålla men även för att utveckla vår  
kommun och våra verksamheter.

Definition: En investering är en tillgång som är avsedd 
för stadigvarande bruk och som har ett högre värde 
och en längre livslängd än en vanlig löpande kostnad.

VILL DU VETA VAD VI SATSAR PÅ 2022? 

Ta del av budgeten i sin helhet på: grums.se/ekonomi 
Nedan följer några av alla de investeringar som 
kommunen kommer att genomföra under året.

Budgeten innehåller 
även våra mål:
– En attraktiv och jämställd           
   kommun
– God service till medborgarna
– En trygg kommun att leva
   och bo i

21,65
miljoner går till  
investeringar

8 MILJONER 
kylanläggning till  

Billerudhallen

1 MILJON 
takbyte på Edsholms 

äldrebostäder

2 MILJONER 
reinvestering i  

bad- och sporthallen

EXTRA BESLUT 
Utöver budget beslutade  
politiken i januari 2022 att 

investera i en ny brandstation. 
Upphandling och byggplaner 

ska tas fram under året.
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stöd och omsorg

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON,  
MOSTPHOTOS

Hjälp ett barn att hitta hem
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma 
till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Just nu har  
vi flera barn som behöver hjälp och därför söker vi fler familjehem.
Har du vad som krävs för att hjälpa ett barn?

FAMILJEHEM
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VI SÖKER FAMILJEHEM
I Grums kommun är behovet av familjehem stort.  
Ett familjehem kan se ut på många olika sätt.  
Du kan bo i lägenhet, hus på landet, vara  
ensamstående, gift, sambo, ha egna barn, arbeta  
heltid, deltid eller studera. Det är bra att det finns 
många olika typer av personer och familjer som  
kan ställa upp.

VAD KRÄVS AV FAMILJEHEMMET?
Som familjehem ska ni kunna ta emot ett barn som ni 
inte känner i er familj. Barnet ska ges den kärlek,  
omvårdnad och trygghet i vardagen som barnet  
behöver och har rätt till. Som om det vore ditt  
eget barn. 

Du är ställföreträdare för barnets föräldrar under den 
tid som barnet bor hos dig och ska stödja barnet med 
det som barnet behöver.

SAMARBETE OCH KONTAKT
Familjehemsföräldrarna har en viktig uppgift i att  
stödja barnets relation till sina biologiska föräldrar, 
syskon och släktingar. Ibland är den kontakten  
avgörande för om en familjehemsplacering blir bra för 
barnet. Samarbete med individ och familj och andra 
myndigheter som skola och hälsovård är andra viktiga 
uppgifter för er som familjehem.

BOENDET
Vilket boende du har är inte avgörande. Det viktiga är 
att du/ni har plats och kan erbjuda ett eget rum till det 
placerade barnet. 

SYSKON
Ofta placeras syskon tillsammans om det bedöms  
vara det bästa för barnen. I varje specifikt fall ser man 
till vad som är det bästa för just de barn som  
ska placeras.

VILL DU HJÄLPA ETT BARN?
Vi har behov av familjehem som är beredda att ta sig 
an våra mest utmanande uppdrag; barn och ungdomar 
med stora svårigheter och omfattande behov. Dessa 
uppdrag kräver mycket av ett familjehem men kan 
också ge oerhört mycket tillbaka till den som ger av sig 
själv och är beredd att stå kvar även när det stormar.

Har du tid, intresse och plats för barn i hemmet kan  
du läsa mer på grums.se/familjehem eller kontakta:

Jenny Larsson 
Socialsekreterare  
0555-421 21 
jenny.larsson@grums.se

grums bibliotek

TEXT: ANNA SVEDLUND
FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON,  
MOSTPHOTOS

En extra plats i hjärtat av Thomas Ardenfors

Familjen Ardenfors har varit familjehem, jourhem 
och kontaktfamilj i mer än 20 års tid. Barnen som har 
bott hos dem har varit i olika åldrar, från spädbarn 
till tonåringar, och stannat kortare eller längre tid. 
Thomas Ardenfors skriver en läsvärd bok ur  
familjehemspappans perspektiv om glädjeämnen 
och svårare situationer, med värme. 

Var är Sigges hemma? av Stina Wirsén

Stina Wirséns bilderbok handlar om hur barn kan 
fara illa. Sigges mamma kan inte ta hand om honom 
så Sigge blir familjehemsplacerad. Vi får vara med 
när Sigge har det som sämst och ingen talar om för 
honom att det är matdags eller läggdags men också 
när han är med sin nya trygga familj där Patrik och 
Leya tjatar om att han ska tvätta sig, borsta  
tänderna och sätta på sig pyjamas.

Bara David av Lina Stoltz

Lina Stolz bok passar bra 
för barn i mellanstadie- 
åldern. Den handlar om 
Ida som är 11 år. Hennes 
familj ska vara familjehem 
för första gången och får 
en 15-årig kille som heter 
David placerad hos sig. 

BOKTIPS MED TEMA FAMILJEHEM 
FRÅN GRUMS BIBLIOTEK
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TEXT: MAS KARIN GUSTAFSSON  
FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON

Evenemang våren 2022 
Alla bibliotekets evenemang är gratis. Det kan förekomma ändringar  
i programmet, så besök gärna bibliotekvarmland.se eller våra sociala 
medier för mer information. Föranmälan sker till biblioteket genom 
att ringa 0555-420 50 eller mejla: biblioteket@grums.se

BIBLIOTEKET

grums bibliotek
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TEXT: MAS KARIN GUSTAFSSON  
FOTO: MAS KARIN GUSTAFSSON

grums bibliotek

ÄNTLIGEN ONSDAG!
K-G Gustafsson, Bilder av Grums 
Onsdag 9 mars klockan 18.00
K-G visar bilder och berättar om gamla Grums  
och 1900-talets centrum.

BOKEN KOMMER HEM TILL DIG
Har du svårt att ta dig till biblioteket? 

Då har du möjlighet att få böcker och andra medier  
hemkörda till dig en gång i månaden med Boken kommer.

Kontakta biblioteket för information. Informations- 
material om Boken kommer finns även på andra språk  
än svenska.

BOKCIRKELN EN KÄNSLA AV GEMENSKAP
Skratt hörs från ett rum i Grums bibliotek. Plötsligt 
tystnar skrattet och samtalet fortsätter. Det är  
bokcirkeln för vuxna som diskuterar månadens bok.

En onsdag i månaden, vår och höst, träffas bokcirkeln 
klockan 17.00 för att prata om en bok alla läst. De som 
är med i bokcirkeln har föranmält sig till biblioteket  
och fått ett pocketexemplar av boken som ska  
diskuteras. Böckerna som bokcirkeln läser varierar  
till ämnet, men väljs alltid av bibliotekets personal som 
också är med på träffen. 

Innan urvalet görs förs alltid en dialog med deltagarna 
om hur de upplever att bokcirkeln varit senaste tiden. 

Det finns gott om önskemål om litteratur från  
bokcirkeldeltagarna inför kommande träffar.  
Reseskildringar, böcker som blivit snackisar, författare 
från olika världsdelar, nobelpristagare och till och med 
någon poesibok har det blivit genom åren. 

Varmt välkommen på bokcirkel du också! Alla böcker 
som delas ut är pocketexemplar som du får behålla. 
Vårens diskussionsdatum är:

Onsdag 23 mars diskuterar vi Min perfekta man av 
Bengt Ohlsson. Boken hämtas fr.o.m. 22 februari.

Onsdag 27 april diskuterar vi Vår bästa tid av Kiley 
Reid. Boken hämtas fr.o.m. 22 mars.

Onsdag 1 juni diskuterar vi Dubbelporträtt av Agneta 
Pleijel. Boken hämtas fr.o.m. 26 april.

Följ oss gärna 
på Instagram  
& Facebook

ANNA TELL  
FOTO: FREDRIK HJERLING

LINA BENGTSDOTTER  
FOTO: GABRIEL LILJEVALL

Deckarspecial med Anna Tell och Lina Bengtsdotter 
Onsdag 6 april klockan 18.00

Vi värmer upp inför påsken med två deckarförfattare!

Kom till Grums bibliotek och lyssna på ett samtal  
mellan Lina Bengtsdotter och Anna Tell.

Anna Tell har skrivit böckerna om Amanda Lund,  
förhandlare vid Nationella insatsstyrkan. Senaste  
boken, Norr om Beirut, har hyllats av både läsare och 
kritiker. Lina Bengtsdotter har skrivit böckerna om  
kriminalinspektör Charlie Lager. Debutromanen  
Annabelle tilldelades Crimetime Specsavers Award 
2017. Lina Bengtsdotters böcker har översatts till flera 
språk. Hör dem berätta om sina böcker och skrivande. 

Varmt välkommen till en riktig deckarkväll! 

LILLA BIBLIOTEKET
Är du sugen på att läsa en bok, men hinner  
inte till biblioteket?

Låna med en bokpåse och lämna tillbaka den, inom  
två månader, på valfri plats där Lilla biblioteket finns.  
Du kan även lämna påsen på Grums bibliotek.

Vi finns på flera ställen i kommunen, håll utkik efter 
våra skyltar. Läs gärna vad påsen innehåller innan du 
lånar, då de innehåller olika genrer.
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HARRY POTTER – EN ALLDELES VANLIG 
OVANLIG POJKE
”When in doubt, go to the Library”, eller på svenska 
”När man är osäker på någonting, då går man till  
biblioteket och tittar i nån bok.” 

Citatet kommer från boken Harry Potter och  
hemligheternas kammare och har blivit så berömt att 
det till och med trycks på tygkassar och t-shirts.

För över tjugo år sedan släppte J K Rowling den första 
boken om den vanliga men ovanliga pojken Harry  
Potter. Sju böcker och åtta filmer senare kan vi  
konstatera att hans resa följts av miljoner barn,  
ungdomar och vuxna. Vad är det som gör pojken med 
blixtärret i pannan till en sådan succé? 

Bibliotekarien Liselotte Asbjörnsdotter berättar varför 
hon älskar Harry Potterböckerna.

Vad är det med Harry Potterböckerna  
som du fastnat för?

– Massor! Den värld som Harry Potter hamnar i, som 
är något helt annat än den världen vi lever i idag. Den 
är nödvändigtvis inte bättre än vår värld, men den 
känns historisk på något vis. Det finns inte datorer och  
mobiltelefoner, istället skickar de ugglepost och  
patronus för att få fram meddelanden till varandra. 
Tänk att få ett illvrål skickat till sig!

Varför ska man läsa böckerna?

– För att få uppleva en helt annan värld! Filmerna är 
bra, men det finns många viktiga karaktärer och  
händelser i böckerna som inte kommit med i filmerna,  
förmodligen av utrymmesskäl. Böckerna har extra allt 
kan man säga, man får läsa mer om lektionerna på 
Hogwarts och lära sig betydligt fler trollformler. Därför 
tycker jag verkligen att man ska läsa böckerna.

❄

❄

❄

❄

AKTIVITETER I SNÖN
Psst... Glöm inte bort att du kan låna utrustning 
och sportprylar på Fritidsbanken:  
grums.se/fritidsbanken

I Grums kommun finns tre skidspår som sköts av Grums 

skidklubb, två vid Grums idrottspark och ett vid Borgviks 

elljusspår. För mer info: grums.se/skidspår

Skridsko och grill till tonerna av Sven-Ingvars? I Slottsbron 
finns mysiga Strandvallen där Slottsbrons IF sköter isen. 
Info om allmänhetens åkning läggs ut löpande  
på deras Facebook-sida.

Ålviksbacken är en anläggning med fyra nedfarter och en 

vacker utsikt över Vänern. På plats finns värmestuga, kiosk 

och grillplats. All info om nedfarter, priser, webbkamera, 

vägbeskrivning och om klubben hittar du på: grumsslk.se
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❄

❄

❄

❄
Låtskrivarverkstad  
på Grums bibliotek
Kom till Grums bibliotek, skriv och sjung  
in en egen låt tillsammans med etablerade 
musiker från Optagonen. 

GÖR DIN EGEN LÅT PÅ SPORTLOVET
När låten är inspelad mixas den och färdigställs för  
att sedan släppas på Spotify och cirka 50 andra  
streamingtjänster. Läs mer på: optagonen.se

När? Onsdagen 2 mars, klockan 10.30–13.00 och 14.00–16.30

Var? Grums bibliotek

Ålder: 13 till 16 år

Anmälan görs till Grums bibliotek, ring 0555-420 50 eller  
mejla: biblioteket@grums.se. Begränsat antal platser!  
Fler sportlovsaktiviteter hittar du på: grums.se/sportlov

sportlov

GRUMS FRITIDSGÅRD
Fira sportlovet med oss! 

Reservation för ändringar: 
grums.se/fritidsgård

❄
❄❄

❄

❄
SPORTLOV

Sporthälsofredag  
Fredag 25/2, 18.00–23.00

7:an till 18 år 

Temafotokväll: Walking Dead 
Lördag 26/2, 18.00–23.00

8:an till 21 år

Mysmåndag  
Måndag 28/2, 18.00–22.00 

7:an till 18 år

Introkväll för årskurs 6 
Onsdag 2/3, 15.00–21.00 

6:an till 7:an 

Snacksbakning och nattbio 
Torsdag 3/3, 18.00–01.00

8:an till 21 år

Fritidsgårdens mästare 
Fredag 4/3, 18.00–23.00

7:an till 18 år

FOTO: OPTAGONEN
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vi jobbar för dig

ATT SAMARBETA MED ANDRA ÄR VIKTIGT
På Grums kommun har vi de senaste åren arbetat  
intensivt med att införa nya IT-lösningar. Något som är 
nödvändigt för att hänga med i utvecklingen. Alla  
medarbetare använder nu systemet Microsoft 365  
i sina datorer. För en liten kommun är det, enligt 
Andreas, viktigt att hitta samarbeten med närliggande 
kommuner som är i samma situation. 

– Grums är en förhållandevis liten kommun både vad 
gäller resurser och budget, men jag tycker ändå att vi 
lyckats trampa igång det digitala spåret. Vi kan inte alla 
göra samma resa var och en för sig. Vi har kontakt med 
andra kommuner i Värmland och försöker starta upp 
forum där vi kan diskutera och föra samtal för  
att hjälpa varandra, säger Andreas.

Möt Andreas på IT-funktionen
Andreas Nilsson är sedan 2015 IT-chef på Grums kommun.  
IT-funktionen ansvarar för service och utveckling av  
Grums kommuns och GHAB:s nätverk, data och telefoni.

TEXT: ANNA SVEDLUND 
FOTO: ANNA SVEDLUND

– Ju större system, desto större utbildningsinsatser. 
Och Microsoft 365 är ju som en stor påse med hur 
mycket tjänster som helst. Än så länge har vi kommit 
igång så att alla har en webbaserad Outlook som  
standard för att hantera sin e-post, säger Andreas.

SIKTAR PÅ FLER E-TJÄNSTER
Framöver vill Andreas Nilsson ha fler e-tjänster som 
både kan hjälpa invånare och medarbetare.

– Invånare i alla kommuner har högre förväntningar 
på vad en kommun kan erbjuda. Detta gäller inte minst 
dem som blivit vuxna de senaste åren och är vana vid 
alla smarta enheter. Smarta e-tjänster kommer att 
underlätta för att skapa en bättre relation till invånarna,  
samtidigt som vi får värdefulla data om vilka tjänster 
som är populära och som vi bör satsa på, säger Andreas. 

Om IT-funktionen
– IT-funktionen tillhör staben     
   utveckling och förvaltning.

– På funktionen arbetar  
   IT-chef, systemtekniker och      
   fem IT-tekniker.

– IT-funktionen utvecklar och   
   servar hela organisationen.


