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fyRa ÅR  

Går fort
leIf haraldsson (s) - Kommunalråd

I Grums kommun har vI en fantastIsk natur, en vacker skärgård 
och många fina badstränder och sjöar. Sommaren 2018 slog rekord på många 
sätt - framförallt tänker jag på det soliga vädret som vi har haft. Ja, jag har frågat 
mig själv många gånger varför jag då som inbiten båtmänniska fick för mig att 
just den här sommaren lämna Sverige för att ta bilen runt i Europa?  
Vilken miss!? Ja, så blir det ibland.

efter sommaren droG en ovanlIGt kort men intensiv valrörelse 
igång. I fem intensiva veckor kampanjade partierna i Grums kommun. Under 
valrörelsen fick jag tillfälle att träffa och samtala med många invånare. Jag  
tackar för alla dessa samtal och ska förvalta era synpunkter väl utifrån de  
förutsättningar som kommunen har. Jag vill även rikta ett stort tack till alla er 
som insåg hur viktigt det var att gå och rösta - valdeltagandet ökade i år.

nu har det Gått fyra år sedan jag valdes till kommunstyrelsens  
ordförande och kommunalråd i Grums kommun första gången. Det har varit 
fyra mycket händelserika år där vi har tagit många djärva beslut för att utveckla 
kommunen. Jag vill nu tacka för det fortsatta förtroendet och hoppas att vi alla 
tillsammans kommer att fortsätta utveckla vår vackra kommun!

leIf haraldsson (s)
kommunalråd 

Grums kommun
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tillväxt & näringsliv

Vad händeR  

I ProJeKten?
text: anna-marIa JäGer 

billeRUdkoRSnäS
bygget av världens mest moderna kartongmaskin 
Km7 pågår och projektet går enligt plan. 

anders sahlin, projektkommunikatör,  
next Generation, berättar mer om bygget.

–byggnaden som Km7 står stadigt i är i stort sett 
färdig. nu ska el dras och kontrollrummen byggas 
färdigt. I det fortsatta arbetet med monteringen av 
Km7 är säkerheten högsta prioritet och projektet 
har som målsättning att inga olyckor ska ske. 

fakta Km7

•	 Kapaciteten för vätskekartong motsvarar  
100 miljoner mjölkliterkartonger varje dygn.

•	 byggnaden för maskinen är 412,5 m lång.

•	 maskinen blir 350 meter lång. 

SToRa enSo  
GRUVönS SÅGVeRk
bygget av clt-fabriken på Gruvöns sågverk pågår 
för fullt. fabriken blir en ”fabrik i fabriken” och ska 
med hjälp av råvaror från befintlig såglinje  
producera clt (cross laminated timber) det vill 
säga korslimmat massivträ. det används som  
byggelement och är en konkurrent till stål och 
betong. 

Investeringen innebär 60 nya arbetstillfällen  
i Grums och är en satsning på cirka 430 miljoner 
kronor.

Kristina lövgren t.f. fabrikschef på Gruvöns sågverk, 
berättar om bygget.

–bygget med clt-fabriken går bra och allt löper på 
enligt plan. byggnaderna är i stort sett på plats och 
invändigt pågår montering av maskindelar.

den 13 000 kvadratmeter stora fabriken kommer  
att ha en produktionskapacitet på 100 000 kubik-
meter clt. beräknad produktionsstart är första 
delen av 2019, men redan nu i höst ska  
produktionslinjen testas. 

satsningen innebär många nya arbetstillfällen i 
Grums kommun. Inom kort kommer rekryteringen av 
det andra skiftlaget med operatörer att annonseras ut.

laddSTaTion och nya  
etablerInGar
text: helena kallIn foto: helena kallIn och anna nIlsson

Krister Lennartsson visar området vid Nyängen.

nu finns det en laddstation med 16 laddplatser, så kallade 
superchargers, för teslabilar i Grums kommun.  
laddstationen finns på nyängen, mittemot 1845 Gym 
och stod klar i mitten av juli.

–det är ett väldigt bra läge. här finns stora trafikflöden 
från oslo till stockholm och även från västra Götaland 
upp till sälenfjällen, säger Joachim skoogberg, tesla.

fler intressenter
Krister lennartsson är en av de aktiva i utvecklings-
bolaget i Grums och han tycker att det är roligt att det 
händer mycket positivt i Grums kommun just nu.

–vi har flera intressenter som vill hit och vi inom  
utvecklingsbolaget i Grums vill skapa en röd tråd på 
området. vi har ytterligare 20 000 kvm som ska  
utvecklas. målet är att det ska finnas ett bra utbud när 
allting är klart.
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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 ditt företag nyligen? 
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. 

varmt välkommen att kontakta oss!

marIa röhr
näringslivschef 
Grums kommun  

0555-420 54
maria.rohr@grums.se

anna-marIa JäGer
näringslivsutvecklare

Grums kommun
0555-421 46

anna-maria.jager@grums.se 

Vi haR TRäffaT mIchael svanberG  
som drIver svea café och 
växa-enheten

text: anna-marIa JäGer  foto: anna-marIa JäGer

Felizia och Ida jobbar på Svea café. 

Berätta lite mer om svea café och växa-enheten!
–växa-enheten är ett bolag som jobbar med  
familjehemsvård och utslussningsboenden, berättar 
samordnaren michael svanberg. svea café är en del 
av växa-enheten där vi försöker att tänka lite  ”socialt 
företagande”. vi har byggt upp en verksamhet i Grums 
kommun där vi arbetar med att få ut personer  
i arbetslivet. detta efter att de har varit borta ifrån 
arbetslivet en period av en eller annan anledning.

hur många anställda har ni?
–vi är nio personer anställda inom växa-enheten.

vad är det bästa med att driva företag i Grums?
–att företagarna håller ihop och att kommunen  
är hjälpsam.

vilken är din egen favorit på menyn?
–min absoluta favorit är vår proteinsmoothie med 
mangosmak!

hur ser din verksamhet ut om fem år?
–om fem år är vi väletablerade i Grums kommun.   
vi har vid det laget hjälpt x antal individer till ett  
välfungerande liv, ett liv där dessa personer är en del 
av samhället och arbetar eller studerar. de har ett 
schysst liv helt enkelt!

föReTaGSfRUkoST - 11 oKtober
kl. 7.30–9.30 på svea café 

arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten 
på Grums kommun presenterar olika integrations- 
och arbetsmarknadsprojekt. vi bjuder på frukostpåse.

varmt välkommen. anmälan senast 8 oktober till:
maria.rohr@grums.se, anna-maria.jager@grums.se

STaRTa eGeT-kURS - 1 november
kl. 8.15–16.00 lokal sågen i bibliotekshuset

Grums kommun och arbetsförmedlingen bjuder in 
till en kostnadsfri starta eget-kurs i höst. det blir 
olika utbildningspass under dagen för dig som vill 
starta företag eller nyligen har startat. 

Kursen är kostnadsfri. varmt välkommen. 
anmälan senast 25 oktober till:
maria.rohr@grums.se, anna-maria.jager@grums.se
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grumsbo i världen

text: anna svedlund  foto: prIvat

alexandRa  
Jobbar I sydney
alexandra sköld är uppvuxen på lupingatan i Grums. efter 
gymnasiet i Karlstad packade hon sina väskor och tog jobb 
i norge. det var 11 år sedan - alexandra jobbar fortfarande 
utomlands, nu som flight controller i sydney.

vad var det som fIck dIG att flytta utomlands?
–Jag hade alltid en dröm om att resa jorden runt och bestämde mig  

under gymnasiet för att flytta när jag var klar med skolan. Efter studenten 
åkte jag till Norge. Tanken var att stanna ett år och sedan resa vidare men 
jag trivdes så himla bra i Norge så jag blev kvar där. Efter fyra år bestämde 
jag mig för att resa vidare. Jag sa upp allt och köpte en enkelbiljett till 
Sydney. Nu har jag varit här i snart sju år. Under tiden har jag fått dubbla 
medborgarskap så att jag kan flytta hem om jag vill och ändå kunna flytta 
tillbaka senare, berättar Alexandra. 

hur kommer det sIG att du JoBBar med det du Gör?
–Det är egentligen en slump. Jag fick jobb som Check in Agent på  

flygplatsen Gardermoen i Norge och jobbade upp mig i företaget. När jag 
kom till Sydney provade jag lite andra jobb men drog mig tillbaka till  
flygplatsen efter några månader och jobbade mig upp igen. Fördelarna är 
att jag jobbar skift och kan gå till stranden i stort sett varje dag. 

Jag älskar stressen och blir stimulerad av att jag växer som person och 
utvecklas varje dag. Alla magiska ögonblick som uppstår när folk blir  
återförenade på en flygplats gör att jag älskar mitt jobb. Det är svårt att 
hålla tillbaka tårarna när folk säger hejdå till sin familj för jag vet  
precis vad de går igenom.

saknar du nåGot från tIden I Grums?
–Jag saknar vänner och familj, elljusspåret, att det alltid finns parkering 

utanför matbutiken, doften av Vänern och allt som har med julen att göra. 
Det blir aldrig riktig julstämning här nere när tomten kommer på surfbräda. 

Alexandra Sköld framför Sydney Harbour Bridge.

höSTen pÅ  
Grums frItIdsGård

tJeJkväll och kIllkväll

tjelkväll 9 oktober, kl. 17.00-21.00 
killkväll 16 oktober, kl. 17.00-21.00 

en aktivitets- och 
workshopskväll för tjejer/killar 
som går i årskurs 7 upp till 18 år. 

exempelvis matlagning, prova 
på boxning, skapa dekaler, fixa 
naglar med mera. Kvällarna 
arrangeras i samarbete  
med Jättestenskolan, abf,  
individ- och familjeomsorgen, 
och räddningstjänsten  
i Karlstadsregionen. 

sushIkväll

19 oktober, kl. 18.00-23.00

föräldrakväll

23 oktober, kl. 18.00-20.00

fritidsgården välkomnar till en 
kväll för dig som är förälder, att 
komma och känna på  
ungdomarnas kvällsmiljö. 

se vad som erbjuds för ung-
domarna, få ansikten på oss 
i personalen och träffa även 
annan personal som jobbar med 
kommunens ungdomar på olika 
vis. denna kväll är endast för 
föräldrar och inga ungdomar.

vi har fler spännande saker  
på gång i höst - håll utkik!
facebook: Grums fritidsgård 
instagram: @grumsfritidsgard  
Webb: www.grums.se/fritidsgard
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Vi SUMMeRaR och
blIcKar framåt

I det här numret av vårt Grums försöker vi på ett överskådligt sätt visa vad  
kommunen har gjort och vad det finns för mål framöver. du kan till exempel enkelt 

se vad skattekronorna har använts till; siffrorna kommer från bokslutet för 2017.  
vill du se hela vår årsredovisning finns den på grums.se.

du som vill kan också jämföra fördelningen med andra kommuner på skattekollen.se  
där vi finns med. På grums.se/nyckeltal finns jämförbara nyckeltal om kommunen 

från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Grums Kommun summerar 2017 och blIcKar framåt

fyra sidor tema: så blev2017
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25 kr - äldreomsorg

9 kr - funktionsnedsatta

9 kr - socialtjänst

18 kr - grundskola

10 kr - förskola

7 kr - gymnasieelever

7 kr - övrig pedagogisk verksamhet

7 kr - infrastruktur, skydd

4 kr - kultur och fritid

2 kr - affärsverksamhet - bil, buss, vatten och avlopp
1 kr - politisk verksamhet
1 kr - särskilt riktade insatser - arbetsmarknadsåtgärder och integration

så användes dIna  
skattepengar 2017
medelinkomsten för förra året var 241 975 kronor att jämföra med riket i helhet där den  
var 270 969 kronor. Det ger en genomsnittlig månadslön på 20 164 kronor och med en  
kommunalskatt på 22,5% går då varje månad 4 638 kronor i skatt till kommunens verksamheter.  
100 kronor fördelades så här i kommunens verksamheter:

Grums Kommun summerar 2017 och blIcKar framåt

Grums kommun har en politiskt beslutad vision, 
som gäller tillsvidare. Den lyder: 

”med en skola i framkant, framgångsrika  
företagare och nya bostäder bygger vi hållbara 
broar för framtiden.” 

vill du veta mer? På grums.se hittar du hela årsredovisningen för 2017.  
för den intresserade kan vi även tipsa om sidan grums.se/skattekollen.

vår vision  <

18 kr grundskola

25 kr äldreomsorgen

4 kr kultur och fritid
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2017  
i siffror
•	 vi var vid årsskiftet 9 011 kommuninvånare.

•	 tillväxtenheten besökte cirka 60 företag.

•	 vi minskade med 52 invånare.

•	  130 ungdomar fick två veckors feriepraktik.

•	 biblioteket hade 163 aktiviteter varav 117 för barn.

•	 Planenheten färdigställde 6 detaljplaner.

•	 sjukfrånvaron sjönk från 7,56 till 6,58 procent.

•	  55 ärenden om bostadsanpassning beviljades.

•	 vid årsskiftet fanns det 10 lediga lägenheter  
på äldreboenden.

Grums Kommun summerar 2017 och blIcKar framåtGrums Kommun summerar 2017 och blIcKar framåt

Vi jobbaR föR diG 

dIGItalIserInG & festIvaler

•	 alla elever på de kommunala skolorna fick en egen dator  
att använda i undervisningen. Detta är ett led i vår digitala  
satsning och totalt finns nu 111 Pc-datorer och  
736 chromebooks i våra skolor.

•	 Grums kommun arrangerade länsfestivalen ung kultur möts. 
150 ungdomar från hela värmland samlades i Gruvan under 
två dagar i maj.

•	 Grums bad & sport firade 50 år med jubileumsprogam under 
året och ett stort tårtkalas i september.

•	 som en del av artscape värmland skapade konstnärerna faith 
Xlvii och super G väggmålningar i Grums, en på hyreshuset 
åsgatan 25 och en på Grums bad- och sporthall. 

•	 biblioteket hade 62 433 utlån och 59 173 besök.

•	 bad- och sporthallen hade 34 813 besök plus skolbad.

•	 fritidsgården hade 3 200 besök under året.

ekonoMi & TillVäxT 

etta I närInGslIvsranKnInG

•	 Grums kommun redovisade ett överskott på 7,2 miljoner 
kronor i bokslutet.

•	 kommunens årskostnad per invånare var 57 259 kronor.

•	 Grums kommun hamnade på första plats av de  
värmländska kommunerna i svenskt näringslivs rankning 
av företagsklimatet. i sverige klättrade vi från 54 till 31 av 
totalt 290 kommuner.

•	 billerudkorsnäs påbörjade arbetet med att bygga världens 
största kartongmaskin. en investering på 5,7 miljarder.

•	 i juli tog stora enso beslutet att satsa 430 miljoner på en 
clt-fabrik.

•	 största privata arbetsgivare var billerudkorsnäs med  
cirka 825 anställda.

•	 största offentliga arbetsgivare var Grums kommun med 
cirka 1 125 anställda inklusive timavlönade och vikarier.

•	 Grums kommun blev en av sveriges tio grönaste  
kommuner enligt lrf:s medlemmar.

aTTRakTiV koMMUn

nytt resecentrum

•	 i november invigdes vårt nya resecentrum. investerings- 
beloppet blev 19 miljoner kronor varav kommunen fick totalt 
cirka 4,5 miljoner kronor i bidrag som statlig medfinansiering 
från trafikverket via värmlandstrafik.

•	 båtbussturer kördes mellan karlstad, Grums och borgvik.

•	 allas café - en samlingsplats för alla, öppnades. verksamheten 
är ett led i vår satsning på integration och sysselsättning.

så blev2017
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indiVid- och faMiljeoMSoRG

•	 utveckla det förebyggande arbetet för 
barn och unga

•	 Öka insatserna för den enskildes  
psykosociala hälsa

•	 utveckla arbetsformer så att så många 
som möjligt kommer i sysselsättning

äldReoMSoRG

•	 kompetensutveckling för medarbetare

•	 Ökad trygghet och trivsel för personer 
med insatser

•	 utveckling av aktiviteter för våra kunder

kUlTUR och fRiTid

•	 samverka med föreningar och andra 
aktörer för att skapa goda förutsättningar  
för ett varierat och rikt utbud inom 
kultur och fritid

•	 aktiviteter och verksamheter ska vara 
tillgängliga och attraktiva för boende  
och besökare

•	 Ökad folkhälsa

UTVecklinG & föRValTninG

•	 utveckla och stärka varumärket Grums

•	 utveckla samverkan mellan kommun  
och företag

•	 bidra till ett öppet samhällsklimat

•	 Ändamålsenliga administrativa system 
för att underlätta arbetet  
i verksamheterna

•	 kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med friskare och nöjdare 
medarbetare

•	 rättssäker och kompetent  
ärendehantering

föRSkola

•	 tidiga insatser för barn i behov av 
särskilt stöd

•	 utveckla den inre och yttre miljön

•	 varje barn ska få möjlighet att stimuleras 
och utvecklas i sitt lärande

GRUndSkola

•	 undervisningen är professionell och 
stimulerande och följer den tekniska 
utvecklingen

•	 alla elever ska vara behöriga till  
gymnasieskolan

•	 alla elever ska vara trygga i skolan

GyMnaSie- och  
VUxenUTbildninG

•	 utbildningsnivån i Grums ökar

•	 fler klarar gymnasiet med tre års studier

•	 alla ungdomar 16–25 år ska finnas  
i studier eller annan aktivitet

Grums Kommun summerar 2016 och blIcKar framåt

här är våra verKsamhetsmål   
2017–2019

koST och STäd

•	 alla matgäster ska känna matglädje  
och må bra av maten

•	 ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp  
och drift

•	 rena lokaler

oMSoRG oM peRSoneR Med  
fUnkTionSnedSäTTninG

•	 Öka tillgängligheten och delaktigheten 
oavsett funktionsnedsättning

•	 kompetensutveckling för medarbetare

•	 Öka utbudet av sysselsättning

GaTa

•	 Den estetiska miljön ska stärkas

•	 tryggare trafikmiljöer

•	 utveckla den egna verksamheten till att 
utföra projekt i egen regi

faSTiGheT

•	 funktionella fastigheter för kommunens 
verksamhet

•	 Planera underhåll av kommunens  
fastigheter

•	 skapa skol- och förskolemiljöer  
för framtida lärande
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MiSSa inTe! 

höSTen 2018 
På Grums bIblIoteK

26 okTobeR
dockteatern tittut

dockteatern tittut med föreställningen  
min lillasyster kanin, kommer till  
bibliotekshuset lokalen bruket,  
fredag 26 oktober klockan 9.30-10.45.

storebror kanin har lovat att passa sin  
lillasyster, men det är inte så lätt. särskilt 
som hon matvägrar, gallskriker och till råga 
på allt nästan blir till rävmiddag. 

en varm och humorisktisk föreställning fritt 
tolkad efter en bok av ulf nilsson.  
foto: sigyn stenqvist
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föR barn och unGa
under vecka 44 på höstlovet har vi på kultur och fritid 
satt ihop ett spännande program - håll utkik längre fram!

1 noVeMbeR
cirkus cirkör

cirkus cirkör, med föreställningen Klura ut, besöker  
biosalongen i Grums. tid annonseras längre fram.

Kittlande akrobatik, trollbindande jonglering och  
svindlande höjder. I denna cirkusshow möter publiken 
artister som med humor och värme hjälper och stjälper 
varandra. 

Jonglören baha, med glimten i ögat, som gör avancerade  
jongleringstrick, andrea, en urstark luftakrobat som 
älskar att snurra, och modiga och smidiga akrobaten matt 
som överraskar med kluriga sätt att ta sig upp och ner för 
ett rep. de tre artisterna tar med publiken på ett äventyr 
i nycirkusens magiska värld där allt är möjligt.  
foto: christina simpson

under emedborgarveckan, 
8 till 14 oktober, anordnar 
biblioteket träffar för alla 
på årets tema:  
digital delaktighet

näringsliv & jobbgrums bibliotek
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17 okTobeR 
malin haawind 

malin haawind har skrivit de  
uppmärksammade böckerna dra åt 
helvete – en bok om gräl och sluta 

skrik för fan – en bok om att leva med 
barn. hon är nätaktiv i projektet  
att välja vrede. nu besöker hon  
bibloteket med en föreläsning.  

foto: sofie andersson

28 noVeMbeR
erika bergkvist

erika bergkvist, journalist och  
kommunikatör, berättar om psykisk 
ohälsa och utmattningsdepression i 

föreläsningen tagga ner! – en berättelse 
om utmattning.  

I februari 2016 drabbades erika av en 
utmattningsdepression, som gjorde 

att hon fick pausa allt; elitidrottandet, 
jobbet och fritiden. erika berättar om 

farorna med stress, om dålig självkänsla 
och om att aldrig bli som förut.

änTliGen onsdaG!
alla evenemang hålls i Grums bibliotek och är gratis. 
”äntligen onsdag!” börjar alltid kl. 18.00. föranmälan. 

14 noVeMbeR 
lillian montmar

I boken de värnlösa samtalar lilian o. 
montmar med några av de tusentals 

kvinnor, barn och ungdomar  
i österrike, som inte passade in i 

gemenskapen och hamnade på  
”vårdanstalter” under andra världskriget. 

vilken inverkan får upplevelser och 
minnen av krig på människors och  

flyktingars fortsatta liv?  
lillian o. montmar besöker biblioteket 

för en föreläsning om sin bok.  
foto: florence montmar

boken koMMeR  
hem tIll dIG
har du eller en närstående svårigheter att ta er till biblioteket? då har ni 
möjlighet att få böcker och andra medier hemkörda till er en gång i  
månaden med boken kommer.

låter detta intressant? Kom in till oss på biblioteket eller ring oss för mer 
information, telefon 0555-420 64. Informationsmaterial om boken kommer 
finns även på andra språk än svenska. 

håll utkik efter våra evenemang!
facebook: Grums bibliotek 
Instagram: @grumsbibliotek  
Webb: www.bibliotekvarmland.se, www.grums.se/bibliotek

bokciRkel  
för vuxna 

alla böcker som delas ut är pocket- 
exemplar som du får behålla. de 
innehåller även diskussionsfrågor 
som du kan använda när du läser. 
bokcirkelträffarna på biblioteket 
börjar kl. 17.30 och slutar kl. 19.00.

oktobers bok är morgon i Jenin av 
susan abulhawa. boken finns att 
hämta på bibloteket.

torsdag 25 oktober, kl. 17.30

På årets sista bokcirkelträff läser  
vi spionen av Paulo coelho. boken 
finns att hämta på biblioteket från 
och med 22 oktober.

torsdag 22 november, kl. 17.30

vi startar 2019 med att läsa boken 
franny och Zooey av J.d. salinger. 
boken finns att hämta på biblioteket 
från och med 19 november 2018.

torsdag 17 januari, kl. 17.30
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näringsliv & jobbförening i fokus

GRUMS  
bordtennIsKlubb
text: marIa kumm 
foto: Grums BordtennIskluBB

Grums bordtennisklubb bildades  
i december 2017. 
–det är en ganska nystartad  
förening men medlemsantalet har 
redan stigit till 40 medlemmar, vilket 
är kul, säger daniel Jonasson, en av 
initiativtagarna.

vad har ni på gång under hösten?
vi kommer att fortsätta träna i höst. 
förhoppningsvis kommer vi också 
att påbörja lite tävlingsspel runt om 
i värmland.

kan vem som helst vara med och 
spela bordtennis? 

alla är välkomna att komma och 
spela, både nybörjare och lite mer 
erfarna spelare. eventuella  
funktionsnedsättningar är inget 
hinder. man kan vara både barn och 
vuxen. merparten av medlemmarna 
är i åldrarna 7-15 år. 

var och när tränar ni?
vi finns i gamla gymnastiksalen 
på Jättestenskolan. under hösten 
tränar vi flera kvällar i veckan. mer 
information finns på vår hemsida 
och på facebook. det är bara att 
komma och prova på, det krävs 
ingen föranmälan. bollar och racket 
finns att låna. 

Grums bordtennisklubb
Daniel 076-266 37 16
mikael 070-787 16 96
www.grumsbtk.se 
Gilla Grums bordtennisklubb  
på facebook!

ValReSUlTaTeT  
I Grums Kommun
Invånarna har sagt sitt. här är valresultatet för  
kommunfullmäktige för kommande mandatperiod.

mer information om kommunen och dess styre kommer i nästa  
nummer av vårt Grums. I årets val till kommunfullmäktige var  
valdeltagandet 83,32 procent. antalet förtidsröstande slog  
rekord då 2 834 personer valde att förtidsrösta. 

På valmyndighetens webbplats www.val.se kan du läsa mer om valet  
och även se hur de olika valdisktrikten röstade.

vÄnsterPartiet 3,34%  -0,78%

miljÖPartiet 3,06%  -2,07%

socialDemokraterna 55,99%  +5,03%

centerPartiet 8,93%  -2,13%

liberalerna 0,73%  -1,35%

moDeraterna 11,67%  -4,62%

kristDemokraterna 1,11%  +0,18%

sveriGeDemokraterna 14,96%  +6,26%

feministiskt initiativ 0,10% -0,10% 
ÖvriGa 0,11% -0,42%
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integration

text: anna svedlund foto: anna svedlund, ØyvInd lund

SÅ aRbeTaR Vi Med  
InteGratIon 
I Grums kommun har tillväxtfunktionen det övergripande ansvaret för  
integrationsarbetet och individ och familjeomsorgen ansvarar för mottagandet  
av flyktingar. Grums kommun har lång erfarenhet av flyktingmottagning.  
sedan 2016 arbetar vi aktivt med integration.  

Bostadsområdet Järpegatan i Grums tätort.

månGa av våra kommunala verksamheter kommer 
dagligen i kontakt med nyanlända. På Grums kommun 
arbetar vi sedan våren 2017 gemensamt i en arbetsgrupp 
för integration samt en styrgrupp. I grupperna sitter  
representanter för arbetsmarknadsenheten, skola och 
förskola, komvux/SFI, socialtjänsten, tillväxtfunktionen, 
kultur och fritid, för att nämna några.

–Arbetsgruppens möten bidrar till att vi kan samordna 
projekt samt diskutera och få en övergripande bild av hur 
vi jobbar med nyanlända, säger Adnan Izat, integrations-
strateg på Grums kommun. 2017 antog kommunstyrelsen 
en policy för integration som alla kommunala  
verksamheter jobbar efter.

arBetsmarknadsenheten på Grums kommun 
spelar en mycket stor roll i integrationsarbetet. De arbetar 
med olika typer av insatser som syftar till att lättare få 
människor i arbete eller studier. Kultur och fritid jobbar 
aktivt med integration genom att tillhandahålla  

mötesplatser, fritidsaktiviteter och 
kulturevenemang. Barn- och  
utbildning träffar en bred  
målgrupp, från förskoleåldern, till 
vuxna inom SFI.

de proJekt vI startar för 
att kunna jobba med integration 
i samhället finanseras enbart 
genom de projektmedel vi söker 
från bland annat Länsstyrelsen 
och andra.  

–Vi är aktiva och ligger i fram-
kant bland kommunerna  
i Sverige när det gäller att starta 
projekt och söka projektmedel 
för dessa, säger Adnan. Vi satsar 
mest på att få projekt som handlar 
om vardagsliv. Du ska trivas där 

adnan IZat
integrationsstrateg 

Grums kommun  
0555-421 00

adnan.izat@grums.se

”Det gäller att 
arbeta hårt med  

det förebyggande 
arbetet för att  
förhindra att 

människor hamnar  
i utanförskap.”
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integration

du bor, känna trygghet och förstå samhället - det är först 
då du kan börja bidra till samhället. Det gäller att arbeta 
hårt med det förebyggande arbetet för att förhindra att 
människor hamnar i utanförskap. 

adnan har vId flera tIllfällen under det 
senaste året blivit inbjuden till andra kommuner och 
länsstyrelser för att berätta mer om hur kommuner via 
projektmedel kan arbeta mer aktivt med dessa frågor. 
Framöver vill han driva integrationsarbetet ännu hårdare 
och jobba bredare för att motverka segregation i samhället.

–Det finns några grupper som är svaga ur ett social 
-ekonomiskt perspektiv. Här kan vi som kommun jobba 
tillsammans med föreningar och civilsamhället för att 
skapa träffpunkter, trygga miljöer och attraktiva  
samhällen, förklarar Adnan.

Just nu har Grums kommun flera pågående  
integrationsprojekt, till exempel TIA-projektet, språk- 

café och det nystartade projektet Järpegatan tillsammans 
med bidrag från Länsstyrelsen samt ESF-projekt såsom 
Värmlandsmodellen och Värmland tillsammans. 

under 2017 startade vi även upp Allas café med 
stöd av projektmedel. Allas café är en kommunal  
verksamhet för integration och sysselsättning. Caféet är 
en mötesplats där man kan delta i aktiviteter och komma 
på språkcafé på fredagar kl.13.00–16.00. Här hålls även 
föreläsningar. Varje tisdag finns Infotorget på plats, där 
man via tolk kan ställa frågor till olika kommunala  
verksamheter.  Infotorget har sedan starten 2016 varit 
mycket välbesökt. Du hittar caféet i f.d. apotekslokalen på 
Gamla vägen 89 i Grums. Här jobbar nyanlända och  
personer med arbetsprövning via arbetsmarknadsenheten.

läs mer om våra proJekt 
På www.grums.se/integration_projekt hittar du en lista 
över alla pågående projekt.

faktaruta
InteGratIon I Grums Kommun

•	de senaste tre åren har vi  
tagit emot 20 nyanlända per 
år, via anvisning som ingår  
i kommunavtalet med  
migrationsverket. 

•	under åren 2015, 2016 och 
2017 flyttade i genomsnitt  
25 nyanlända per år hit, på 
egen hand. det antalet sjönk 
under 2018. från januari–juni 
har två personer flyttat hit på 
egen hand.

•	för alla nyanlända som flyttar 
hit får Grums kommun en  
schablonersättning från staten. 

•	Ghab hyr ut 35 lägenheter 
till migrationsverket. 

•	I lägenheterna bor flertalet 
av de 191 asylsökande som 
finns i kommunen. 

•	vi har en hvb-verksamhet 
för ensamkommande barn. 

•	arbetsförmedlingen har ett 
etableringsprogram som 
omfattar nyanlända personer 
mellan 20-64 år. försäkrings-
kassan beslutar om etable-
ringsersättning och betalar 
ut den. etableringsprogram-
met är under två års tid.

jäRpeGaTan tIllsammans

Järpegatan tillsammans är ett nytt integrationsprojekt i Grums  
kommun. syftet är att öka trivseln, tryggheten och delaktigheten på 
Järpegatan. under projektet anordnas olika aktiviteter och träffar. 
Projektet finansieras av länsstyrelsen värmland och görs i samverkan 
med Grums hyresbostäder ab och hyresgästföreningen Grums.

Projektledare: helena kallin, tillväxtfunktionen 
0555-421 41, helena.kallin@grums.se

VäRMland tIllsammans

Grums kommun är en av tio värmländska kommuner som inom 
ramen för projektet värmland tillsammans, i samverkan med bland 
andra arbetsförmedlingen och landstinget i värmland, arbetar för 
att utveckla metoder och aktiviteter för målgruppen utrikes födda 
kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.  

Projektledare: ingrid veileby, arbetsmarknadsenheten 
0555-421 74, ingrid.veileby@grums.se

Tia-ProJeKtet

väntan på migrationsverkets beslut kan vara lång och svår. därför är 
det viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter för alla som bor på ett 
asylboende - tidiga insatser för asylsökande (tIa). Projektets syfte 
är att genom sociala aktiviteter som att träna svenska och få praktisk 
information om hur det är att leva i sverige, ge en bra start i sverige. 

Projektledare: olivia claréus, tillväxtfunktionen 
072-143 28 39, olivia.clareus@grums.se



16      vårt Grums 3/ 2018

vi jobbar för dig

text: anna svedlund foto: anna svedlund, ØyvInd lundh

elin haR en ny Roll 
På JättestensKolan 
nytt i höst på Jättestenskolan är att skolan har fått en  
utvecklingsledare med inriktning mot bland annat  
digitalisering och hälsofrämjande arbete som är prioriterade 
områden på Jättestenskolan det här läsåret.  

elIn poIGnant, är en av tre biträdande rektorer på 
Jättestenskolan i Grums kommun. Hon började sin tjänst  
i augusti i år och arbetar 60 procent som biträdande rektor 
och 40 procent som utvecklingsledare. 

–Jag ser fram emot min nya tjänst. Att få våra elever att 
lyckas bättre i skolan handlar om att fånga upp elevernas 
kunskapsnivå i ett tidigt skede men det kan även i en del 
fall handla om att eleverna behöver stöd i att tillgodose 
grundläggande behov. Det kan till exempel vara att få alla 
att inse vikten av att äta rätt, röra på sig och få tillräckligt 
med sömn, säger Elin.

–Att starta upp och vidareutveckla det hälsofrämjande 
arbetet är en stor utmaning men också något som  
kommer att gynna våra elever. Jag kommer även i min nya 
roll som utvecklingsledare att driva på arbetet med 
digitaliseringen genom att strukturera upp till exempel 
Team Drives och skapa en dela-kultur på skolan.

förra läsåret fick alla elever varsin Chromebook att 
använda sig av i sina studier. 

–Ett mål är att se till att den blir ett användbart  
verktyg när vi arbetar för att öka elevernas måluppfyllelse.     

”lärarna arbetar i  
sammansvetsade team och är 

uppdelade i olika arbetslag  
- a, b, c, D och e.” 

vI JoBBar för dIG!
Jättestenskolan är kommunens enda 
skola för årskurs 4-9. den ligger i Grums 
tätort och har drygt 500 elever  
fördelade på 23 klasser. På skolan finns 
också grundsärskola och träningsskola.

Jättestenskolan är en 4-9 skola. det 
innebär att vi eftersträvar kontinuitet  
i elevernas utveckling från årskurs 4-9. 
varje klass har sin/sina mentorer och 
alla klasser har ett eget hemklassrum.

rektorer för olika arbetslag: 
a - anna-Karin elvin, bitr. rekt 
B - ulla Johansson, bitr. rektor 
c - lennart nilsson, rektor 
d/e - elin Poignant, bitr. rektor/utveckl.

Både skollednInG och personal är mycket  
engagerade och tror på digitaliseringen, något som  
förenklar Elins fortsatta arbete. 

–Det är en fantastiskt kompetent personal och överlag 
har arbetet med att digitalisera skolan gått över  
förväntan. Förra terminen vällde det in över 500  
Chromebooks! Alla klasser har nu egna Classrooms och 
Sites vilket har gjort kontaktvägarna mellan lärare, elever 
och vårdnadshavare mycket enklare, säger Elin.

lärarna arBetar I sammansvetsade team och 
är uppdelade i olika arbetslag - A, B, C, D och E. Detta för 
att kunna följa eleverna från årskurs fyra till nio. Elin är 
biträdande rektor för arbetslag D och E.

–Många av lärarna har fått flytta sina arbetsplatser i år 
och tanken är att de ska sitta tillsammans i sina  
respektive arbetslag. Nytt för i höst är att alla lärare  
i samma arbetslag nu har flyttat till gemensamma  
arbetsrum. Till exempel så sitter alla undervisande lärare 
för 7-9 B tillsammans. Intill deras arbetsrum finns  
klassrummen. Närheten är viktig och skapar trygghet  
och eleverna ska alltid veta var lärarna har sina arbetsrum.

Elin Poignant arbetar som biträdande rektor/utvecklingsledare på Jättestenskolan.


