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Ett litet avslutande om att ta sin Mats ur skolan

Torbjörn Bood
Kommunstyrelsens ordförande

Så tack för mig och lycka till framåt 
alla ni som sliter för ett ännu bättre 
Grums - vi ses på byn!

EVENEMANG
 

December 

20: Grums Pucken 2014:  
Hockeycup för U11.
Deltagande lag: Grums, Ham-
marö, Forshaga, Säffle och 
Malung.
Lördag 20 dec. kl 09.00 – 21.00.
Plats: Billerudhallen Grums.
Arr: Grums IK Hockey.
 
21: Julkonsert med Eternella, 
Grums kyrkokör, Gruvöns musik-
kår m.fl. i Grums kyrka.  
Tid: kl. 15.00.

Januari
 
2-4: Nordic Youth Trophy: 
Hockeycup för U12.
Lag från hela Sverige deltar.
Fredag 2 jan. – söndag 4 jan.
Plats: Billerudhallen Grums.
Arr: Grums IK Hockey/Värmlands 
Hockeyallians. 

Senhöst och snart vinter. Året går mot sitt slut och ett nytt tar vid. 
Inget konstigt med det. Att se något närma sig sitt slut är ju lite olika 
stort beroende på vad själva slutet handlar om. Ett veckoslut släpper 
ju inte direkt iväg samma organiserade djupsinne som tankar om själva 
livets ändstation. Typ, lite skillnad mellan fredagsmys och evighetens 
innehåll.

Den ömma modern brukar ha lite funderingar kring det senare. Ett av 
hennes favorituttryck är att vi barn får köra henne till ”villkorsberget” 
när vi tycker att hon har gjort sitt. Ättestupan alltså. Hon brukar också 
ha en annan stark styrsignal som inte kan misstolkas när det gäller 
saker som borde närma sig sitt slut: ”Om jag blir så där så skjut mig!”. 

För mig så närmar sig också ett slut. Inte så att jag känner nåt sug efter 
klippstup eller exekutionspatrull, den möjligheten har oftast andra i all 
vänlighet framfört, men likväl är det lite speciellt att avsluta uppdraget 
som kommunalråd efter åtta år. Lite stort så där. I stil med ordspråket 
”att skiljas är att dö en smula”. Och en smula räcker gott för mig.

Det finns annat att göra och andra som ska göra det. Kommun-
utveckling är inget som gör sig självt på kort tid och jag hyser inga 
tvivel om att vi är på rätt väg nu. Själv hade jag tre, högst personliga, 
mål när jag oerfaren och aningen naiv tillträdde:
 - Få till en skola som står sig stark i jämförelse.
 - Få till en rejäl uppryckning av kommunens ekonomi.
 - Få till känslan för hembygden – få slut på vårt skitprat om Grums.

Hur gick det då? Hur ser testamentet ut? Tja, två av tre är rätt bra 
utdelning. Vår skola ligger nu på en hedrande tredje plats i länet och 
rör sig hela tiden uppåt. Ekonomin ser bättre ut än vad den gjort på 
säkert 40 år. Den sista punkten är inte helt i mål än men vi  är helt 
klart på rätt väg. För vår kommun är så mycket mer än vad många 
faktiskt verkar tro. Någon sammanfattande kommentar, kanske? ”Stolt, 
men inte nöjd” brukar användas flitigt. Jag har alltid tyckt att det 
luktat lite floskel över just den formuleringen. Själv känner jag mig 
”fruktansvärt stolt och jä-ligt nöjd också”. Det är då det är dags att ”dö 
en smula”.
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Funderar du på att starta företag? 
Värmlandskooperativen erbjuder under hösten avgiftsfri drop in 

rådgivning runt om i länet för er som är intresserade av att 
starta företag tillsammans - ekonomisk förening

Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika 
möjligheter för nyföretagande där delaktighet och 

demokrati är viktiga byggstenar.

Tisdagen den 14 oktober har vi drop in rådgivning på
Lokalen sågen i bibliotekshuset Grums 

Sveagatan 77
Mellan kl 12.00 - 18.00 

Välkommna!

Funderar du på att starta företag? 
Värmlandskooperativen erbjuder under hösten avgiftsfri drop in 

rådgivning runt om i länet för er som är intresserade av att 
starta företag tillsammans - ekonomisk förening

Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika 
möjligheter för nyföretagande där delaktighet och 

demokrati är viktiga byggstenar.

Tisdagen den 14 oktober har vi drop in rådgivning på
Lokalen sågen i bibliotekshuset Grums 

Sveagatan 77
Mellan kl 12.00 - 18.00 

Välkommna!

Hockeytalanger väljer fortfarande Grums

Grums har ett fyrtiotal 
gymnasieelever, varav 34 
inflyttade, som bor och tränar 
hockey här. Att talangerna 
kan välja Grums beror på ett 
gott samarbete mellan Thorén 
Business School i Karlstad och 
Grums IK Hockey.

Tidigare fanns ett hockeygym-
nasium i samverkan med Grums 
kommuns skola men idag är det 
genom Thorens Business School 
i Karlstad. Eleverna studerar i 
Karlstad och tränar hockey hos 
Grums IK. Hockeyträningen har 
de gemensam men de studerar på 
olika gymnasieinriktningar såsom 
samhäll, ekonomi, natur eller 
handel.

44 hockeyelever
Enligt hockeytränaren Fredrik 
Jonsson går 44 elever på hockey- 
gymnasiet varav 34 bor i lägen-
heter i Grums. Av de övriga 10 
pendlar en från Karlstad och 
resten är sedan tidigare boende 
i Grums. Killarna har istid på 
schemat på måndag och onsdag 
förmiddag samt på fredag efter-
middag. De övriga eleverna på 
skolan har då coachtid. 

Varför valde du att söka till 
hockeygymnasiet i just Grums?
  - För att GIK tar bra hand om 
oss ungdomar och för att de har 
en elitsatsning. Det finns både ett 
J18-, ett J18 elit- och ett J20-lag 
inom juniorhockeyn. Några av 
de äldre eleverna spelar även i 
A-laget.

Vad villl du göra i framtiden? 
  - Det beror helt och hållet på 
hur hockeyn går. Jag vill ju gärna 
fortsätta spela hockey och kan 
tänka mig att bo kvar i Grums 
även efter gymnasiet.

En typisk dag 
En dag på hockeygymnasiet inleds 
till exempel med hockeyträning 
i Billerudshallen på morgonen 
klockan 07.50 för ispass och slutar 
cirka klockan 11.00. Sedan är det 
dags att ta bussen till Karlstad 
och lektionerna där. En typisk 
eftermiddag och kväll består av 
träning, matlagning och därefter 
att slappa.

Text: Anna-Maria Jäger
Foto: Maria Röhr

William ”Wille” Johannesson är 18 
år och kommer från Hällefors.
Han går sista året på hockeygym-
nasiet i Grums och bor i egen 
lägenhet. Han spelar i GIK:s 
juniorlag J20 och ibland även 
i A-laget. Han trivs mycket bra 
både i kommunen, i laget och på 
skolan. När han flyttade till Grums 
började han i J18 och spelade där 
första året, sedan gick han vidare 
till J18-elit och nu till J20. 

Bra sammanhållning
Den mesta tiden av dygnet går 
åt till skola och hockey, men på 
den lilla fritid som finns kvar 
lagar killarna mat tillsammans 
och umgås. De har väldigt bra 
sammanhållning i laget och umgås 
hela tiden efter träning och skola. 

  - GIK är bra för att vara en liten 
förening, säger Wille. Vi blev 
jättebra mottagna när vi flyttade 
till Grums och började på skolan. 
De äldre eleverna tog bra hand 
om oss, visade runt och tog in oss 
i gemenskapen.

          grumshockey.com

T.vä: hockeyelever. T.hö: Wille.
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Leif är född och uppvuxen i Grums, en ”Orrbypôjk” 
som vi säger här. Som sjuåring började han spela 
ishockey och sedan blev det 20 år som målvakt i 
GIK. Han är en typisk föreningsmänniska som bland 
annat var med och startade en hjärtebarnförening 
i Värmland i slutet av 90-talet. Genom årens lopp 
har han bott i både villaområden och lägenheter i 
Grums tätort. För ett år sedan flyttade han tillbaka 
hit efter fyra år i Karlstad. Han har två vuxna barn 
och en sambo.

Yrkesmässigt är Leif i grunden målare. Det arbeta-
de han som i 20 år och var då fackligt engagerad i 
Målarförbundet. 2007 blev han ombedd att söka 
anställning som ombudsman på Byggnads Örebro/
Värmland. Där var han sedan ordförande i sex år. 
Han har också varit politiskt förtroendevald både i 
Grums (barn- och utbildningsnämnden, kommun- 
styrelsen) och i Karlstad (KBAB, stadsbyggnads-
nämnden). 

  - Som facklig ordförande var jag med och ”petade” 
i allt, säger han. Utredningar, stadgar, analyser, för-
handlingar, LAS/MBL osv. Jag hade personalansvar 
och har fått erfarenhet inom ledarskap. Som ledare 
är det viktigaste för mig att skapa sammanhållning.

På frågan varför han tackade ja till att bli kommun-
styrelsens ordförande i Grums kommer svaret 
snabbt:
  - Jag är född nyfiken, och brinner för Grums 
kommun. Jag vill att så många andra som möjligt ska 
vara lika stolta som jag är över att bo här. Och så 
vill jag påverka utvecklingen, skapa förutsättningar 
för att alla ska bli ambassadörer genom till exempel 
fler arbetstillfällen, ungdomars gymnasiekompetens 
och helt enkelt bra kommunal service. Mitt motto är 
”Har ingen dött så går det att lösa”.

Sedan 1 november är Katja Berglund chef för 
medborgarkontoret på Grums kommun. Det är 
den del som har hand om utåtriktad service, viss 
myndighetsutövning och näringslivarbete. Närmast 
kommer Katja från Länsstyrelsen i Värmland där 
hon varit integrationsstrateg i sju år. Tidigare har 
hon arbetat med HIV-frågor inom ett SIDA-finansie-
rat projekt på Noaks Ark samt inom privat näringsliv 
och på myndigheter. 

  - Jag sökte den här tjänsten för att den lät spän-
nande och det var dags för mig att prova på något 
nytt. I mitt arbete på länsstyrelsen hade jag mycket 
kontakt med kommuner och fick bra förståelse för 
deras förutsättningar. Jag vill jobba nära medbor- 
garna. Det är demokratifrågor på en praktisk nivå.

Katja är född i Kristinestad i Finland, en kommun 
ungefär av Grums storlek. Hon flyttade till Sverige 
för att studera, vilket många svensktalande finlän- 
dare gör i Umeå och Stockholm. Efter studierna 
i Åbo och Stockholm var det kärleken som förde 
henne hit till Värmland. Nu bor hon med sin familj i 
Karlstad. 

Är det någon fråga du särskilt vill lyfta i Grums?
  - Det är viktigt med service och tillgänglighet och 
jag tilltalas av en-väg-in. Som medborgare ska jag 
kunna känna att kommunen är till för mig och få ett 
gott bemötande. Näringslivsutveckling är också vik-
tigt och något som vi ska arbeta med tillsammans.

Något favoritmotto har hon egentligen inte, men ett 
mål hon har är att inte gräva ner sig i analyser över 
vad som varit utan att försöka se lösningsfokuserat 
på saker och ting.

Leif Haraldsson är kommun- 
styrelsens nya ordförande

Katja Berglund är ny 
medborgarkontorschef

Text och foto: Helena Bergström



På bild ovan, från vänster:  
Ingrid Veileby, Sarah Sahlén och 
Sara Carlsson.

KONTAKT

Sara Carlsson, tel. 070-209 01 90
sara.carlsson@arbetsformedlingen.se

Ingrid Veileby, tel. 072-203 19 17
ingrid.veileby@grums.se

Intresseanmälan kan du som är 
intresserad av att delta göra via 
grums.se/utsikten

Du ska vara:
 - mellan 18-32 år.
 - bosatt i Grums kommun.
 - behöva samordnad insats.
 - sakna arbete och/eller slutbetyg.
 - villig att delta i aktiviteter.

OBS! Utsikten söker arbetsgivare 
som kan tänka sig att ta emot 
studiebesök och/eller praktikanter 
2-3 dagar i veckan eftersom flera 
deltagare saknar arbetslivserfarenhet 
och behöver vägledning både inför 
ev. studier som ev. anställningar. 
Kontakta Sara Carlsson för mer 
information.

 
Text och foto: Helena Bergström
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UTSIKTEN

Projektet Utsikten hjälper den 
som bor i Grums kommun och 
är mellan 18-32 år, och som 
behöver grundskolebetyg eller 
gymnasieutbildning eller står 
långt från arbetsmarknaden 
och har behov av samordnade 
insatser. Cirka 30 – 40 personer 
beräknas kunna delta på ett 
år. Det finns ingen satt tid för 
när någon ska vara klar, men 
projektet är treårigt. Just nu är 
det 22 personer som deltar i 
Utsikten men totalt under året 
har 32 deltagare tagit del av 
verksamheten.

Intresseanmälan
En deltagare blir aktuell när 
behov finns av samordnade 
insatser eller genom att göra en 
intresseanmälan via kommunens 
hemsida. Först får man göra ett 
studiebesök och därefter sker ett 
samtal med alla inblandade. En 
samordnad individuell plan (SIP) 
med olika aktiviteter och mål 
upprättas sedan tillsammans med 
deltagaren. 

Det kan handla om att tillföra 
arbetslivsinriktad rehabilitering, 
praktik/arbetsträning, utbildnings-
insatser, motiverande samtal, 
vägledning med mera. Allt utgår 
ifrån deltagarens individuella 
behov och var tredje månad görs 
en avstämning. Utsikten samverkar 
också med Arbetscentrum.

Inga pekpinnar
  - Det är frivilligt, säger Sara 
Carlsson, som är en av de två 
anställda i projektet. Vi på 

Utsikten säger inte till deltagare 
vad de ska göra utan stöttar och 
motiverar. 
  - Ibland får vi hjälpa till att 
bromsa också, inflikar Ingrid 
Veileby som också är anställd 
i projektet.  Och så agerar vi 
ombud och följer med deltagare 
på möten med myndigheter eller 
vården. 

Bryta utanförskap
I Utsikten kan man dessutom 
delta i gruppverksamhet, få göra 
funktionsbedömning eller annan 
utredning och ta del av projekt-
parternas ordinarie utbud. Bland 
annat har man måndagsfrukost, 
onsdagsquiz och fredagsfys 
(träning) tillsammans. Det kan 
vara en bra början till att bryta 
ett utanförskap och få rutiner. 
Lokalen finns vid Växtriket 
på Sveagatan 61 i Grums (f.d. 
Åsfjärden). 

Nöjd deltagare
Sarah Sahlén är 21 år och har varit 
med i Utsikten sedan i mars i år. 
Hon läser in gymnasieämnen och 
planerar vuxenstudier på heltid 
till våren. I framtiden vill Sarah 
ha ett arbete med variation i 
arbetsuppgifterna, kanske inom 
ekonomi. 

  - Jag trodde att jag skulle bli 
tillsagd vad jag skulle göra när jag 
kom hit men istället fick jag hjälp 
med att planera och följa upp, 
säger Sarah. Det var precis det jag 
behövde.

Utsikten ingår i ett samverkansprojekt mellan 
kommun, landsting, arbetsförmedling och försäk-
ringskassa. Det är till för att unga vuxna som inte 
har grundskolebetyg eller gymnasieexamen, eller 
står långt från arbetsmarknaden, ska få bättre 
förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden 
eller vidare i studier. 
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Åshammars förskola i Grums har 
funnits sedan 1988. Den ligger i 
genuina lokaler i ett naturskönt 
område. Idag har förskolan 18 in-
skrivna barn i åldrar mellan 1 - 5 år. 
Personalen består av Ingrid, Åsa 
och Katarina som är heltidsanställ-
da och Maria som arbetar deltid 
(68 %) i mottagningsköket. 

En typisk dag börjar med att per-
sonalen öppnar förskolan kl. 06.15 
på morgonen. Barnen dyker upp 
allt efterhand och klockan 08.00 
är det dags att äta frukost som 
lagats på plats av Maria. 

Efter frukosten är det lek utomhus 
på den stora inbjudande naturgår-
den fram till lunch vid 11.30-tiden. 
Lunchen inleds alltid med att 
barnen läser och sjunger ramsor. 
De har en bred repertoar och stor 
sångglädje. Språk är ett prioriterat 
område i läroplanen och barnen 
är väldigt framåt när det gäller 
det här. Lunchmaten levereras till 
köket men sallader och visst annat 
lagas på plats. 

Efter lunch är det vila för de yngre 
barnen. Övriga barn aktiverar sig 
med rollek, pussel, spel eller en 
stunds sagoläsning i soffan. 

   – En av de roligaste delarna med 
att vara förskollärare är att ingen 
dag blir den andra lik. Man vet 
aldrig vad som händer, säger  
Katarina. Sedan får man följa 
barnen och deras utveckling. 
Kollegorna Ingrid och Åsa framhål-
ler också mötet med barnen och 
att barnen ger så mycket tillbaka. 
Hur många möts av kramar när de 
kommer till jobbet?

Förskolan arbetar med så kallad 
medforskande pedagogik, vilket 
innebär att barnen själva kan styra 
en hel del vad de vill göra. Vill 
någon måla varje dag så får den 
det. Det finns mycket material för 
barnen att välja bland och man 
har till exempel ”yrkespåsar” som 
de kan klä ut sig till olika yrken 
med. Ibland tar några i personalen 
med sig en grupp barn till Grums 
bibliotek. 

På eftermiddagen går man oftast 
ut och leker utomhus igen före 
mellanmålet kl. 15.00. Barnen  
börjar hämtas hem vid 16.00 – 
16.30-tiden, men kan vid behov 
vara kvar så länge som till kl. 18.30.

Text och foto: Helena Bergström

En dag på Åshammars förskola
Allmänna
förskolan

Barn erbjuds plats i allmänna 
förskolan från höstterminen det 
år barnet fyller tre år. Verksam-
heten omfattar 525 timmar per 
år och följer skolans läsårstider. 
Den är frivillig och avgiftsfri och 
alla barn är välkomna . Skol-
skjuts utgår ej utan hämtning 
och lämning görs av förälder. 

Verksamheten genomsyras av 
förskolepedagogiken, som utgår 
ifrån att förskolan ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn 
som deltar i den. Leken har 
stor betydelse och bygger på 
barnens lust och nyfikenhet och 
behov att utforska sin tillvaro. 

Förskolan utgår ifrån en syn på 
barnet som kompetent och med 
stora inneboende resurser. Att 
barnet får pröva och utforska 
tillvaron och får känna tillit till 
sin egen förmåga är viktigt.
Språkutvecklingen är också 
ett viktigt område i förskolans 
verksamhet. Vi är stolta över att 
ha en mycket bra förskola i vår 
kommun.
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Den 1 oktober var det FN:s 
Äldredag - ”Peppar peppar-
dagen”. I Grums firade vi i 
Sveaparken där solen sken och 
musiken flödade. 

Vi från kommunrehab var 
upprymda och lite spända 
– skulle det komma någon? 
På programmet stod gympa i 
Sveaparken och tipspromenad. 
Några minuter innan första 
gympapasset började dock 
deltagare strömma in i parken 
med eller utan gång-hjälpmedel 
och en och annan rullstolsburen. 
Extra roligt var att en del personal 
med boende från Edsholms 
äldreboende dök upp. 

Till glad musik i höstsolen höll 
sedan våra sjukgymnaster Anna 
och Maria ett gympapass. Det 
innehöll mycket övningar för 
bättre balans. Viktigast var att 
ALLA kunde vara med och skaka 
loss tillsammans.

Uppvärmd av gympapasset kunde 
man sedan gå en tipspromenad 
längs en slinga mot kommunhuset. 
Tipsfrågorna kom från Myndig-
heten för Samhällsskydd och 
Beredskap och handlade om 
säkerhet för äldre i vardagen. 

Äldredag firades i Sveaparken

Vid målgången bjöds det på frukt 
och juice och en liten film från 
MSB med Carl Jan och Alexandra 
Charles i huvudrollerna. Filmen 
handlade om hur du kan ”vardags-
träna” för ökad muskelstyrka och 
bättre balans.  Kom ihåg: Effekten 
av träning upphör aldrig!

Förmiddagen avslutades sedan 
med utlottning av priser från 
Apoteket och Grums kommun. 
Det var 26 äldre som deltog. ”Så 
rolig aktivitet och inte kôster det 
nått”, löd ett omdöme.

Vill du veta mer?

På MSB.se, under Äldres säkerhet 
och därefter Kampanjmaterial 
finns tipsfrågor/-svar och filmen 
som visades.

Om du söker på Google på  
”I balans genom livet” så finner 
du övningarna som användes i 
gympapasset. 

Text och foto: Kommunrehab



www.grums.se

Fritidsbanken tar emot och lånar ut begagnad sportutrust-
ning. Dit kan du skänka sportutrustning när du t.ex. rensar 
ur förrådet eller när barnen har växt ur sin utrustning. På 
Fritidsbanken kan sedan vem som helst låna utrustning 
under en viss tid och det kostar ingenting.

Fritidsbanken Grums är ett samarbete med Svenka kyrkan i 
Grums, Grums kommun och ABF. Fritidsbankens lokal finns 
på Solbergsgatan 8 i Grums (ingång på gaveln).  Kontakt: 
 
Berka Bergquist, tel. 0555-424 57 
berka.bergquist@svenskakyrkan.se          
 
Birgit Perhans, tel. 0555-424 56 
birgit.perhans@svenskakyrkan.se   

Obs! Frivilligt: Vill du bli stödmedlem i föreningen Fritids-
banken Grums? Genom att sätta in 100 kr på bankgiro 
565-1153 så stöttar du föreningen. Vill du inte bli medlem men 
ändå stötta föreningen Fritidsbanken Grums går det bra att 
sätta in en valfri summa på ovanstående bankgironummer.

Kommunen har certifierat sin skog 
Nu har Grums kommun bevis på att man bedriver ett ansvarsfullt 
skogsbruk. Detta genom att kommunen låtit certifiera sin skog enligt 
FSC® - Forest Stewardship Council®. 

FSC®  är en oberoende, internationell organisation som genom sitt 
certifieringssystem verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I och med att Grums 
kommun har certifierat skogen enligt FSC® så kan kommunen nu uppvisa 
att man bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn till både människa och 
miljö och som är ekonomiskt uthålligt.

Det är den skog som ingår i kommunens skogsbruksplan, cirka 600 
hektar, som berörs av certifieringen. Grums kommun ingår under den 
oberoende organisationen Grönt Paraplys gruppcertifikat med licens-
nummer FSC C006219. 

Jonas Gunnberg
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Betygen allt bättre i  
Grums kommuns skolor 

Glädjande nog lyfts Grums som en av 
de kommuner som har lyckats förändra 
sina elevers betyg bäst under de  
senaste fyra åren, enligt tidningen  
Dagens Samhälle. 

Betygsökningen har varit 12,0 procent 
under perioden och ger ett genomsnitt-
ligt meritvärde på 206 poäng. Trots att 
meritvärdet har stigit under perioden 
ligger vi fortfarande under riksgenom-
snittet. Vi måste fortsatt ha fokus på 
skolans resultat.

Under hösten jobbar Grums kommun 
tillsammans med SBK Värmland AB i 
Arvika med projektet ”Landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen” samt ett 
landsbygdsutvecklingsprogram. Projek-
tet stödjs av medel från Boverket.

En viktig del av projektet är medbor-
gardialog. Hösten 2014 har tre mål-
grupper valts ut: småbarnsföräldrar 
(genom enkäter), ensamkommande 
barn (intervjuer på HVB-hem) samt 
elever på Jättestensskolan i årskurs 4-9 
(inspelning i videokiosk). Medborgar- 
dialogerna har varit värdefulla för att få 
reda på vad delar av invånarna tycker 
om Grums, hur de trivs och vad de tror 
om framtiden. Det har också varit  
fokus på vad som är bra och mindre 
bra med tätorten och med landsbyg-
den i kommunen. 

Underlaget sammanställs under 
december och resultatet presenteras 
sedan för kommunens ledning samt 
för Boverket. Medborgardialogerna 
genomförs av Emma Johansson, sam-
hällsplanerare på SBK Värmland AB i 
Arvika samt Anna-Maria Jäger, delpro-
jektledare på Grums kommun.

Anna-Maria Jäger

Medborgardialog om  
landsbygdsutveckling


