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TA MÖJLIGHETEN
ATT VACCINERA DIG
MALIN HAGSTRÖM KOMMUNALRÅD (S)

DET ÄR NU NÅGRA MÅNADER IN PÅ DET NYA ÅRET och min första tid
som nytt kommunalråd har trots rådande coronapandemi löpt på i ganska rask
takt. Tyvärr är det många besök både till verksamheter och företag som inte kan
genomföras som jag hade önskat.
INNAN 2020 VAR SLUT TILLDELADES Grums kommun pris för bästa
tillväxtkommun. En fantastisk utveckling hos våra företag som vi självklart
hoppas på att vi kan hålla i, även i år. Tillsammans med tillväxtfunktionen
genomför vi nu en hel del digitala företagsbesök för att stämma av hur det går.

I SKRIVANDE STUND ÄR SMITTONIVÅN i kommunen relativt låg och

ni är många som sköter er exemplariskt och följer de rekommendationer som
råder. Grums kommun ligger i fas enligt Region Värmlands vaccinationsprogram. Alla kunder på våra äldreboenden, hemtjänst och LSS har nu blivit
erbjudna att vaccinera sig. I Grums kommun är det många som har tackat ja
inom dessa grupper. Nu hoppas jag att ni är många som tar möjligheten och
vaccinera er. Det ska jag göra. Håll utkik på grums.se, där publiceras aktuell
information om vaccination och covid-19. Om vi tillsammans hjälps åt att
utrota covid-19, kan vi alla snart gå tillbaka till livet lite mer som det var förut.
Då vill jag vara ute i våra verksamheter och träffa er invånare!

MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S)
Grums kommun
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tillväxt och näringsliv

TEXT: ANNA-MARIA JÄGER FOTO: STEFAN VÄNERSAND

NY KRÖGARE PÅ GOLFRESTAURANGEN

PÅ BILLERUDS GOLFKLUBB

Nu i vinter startade Robin Andersson på Anderssons restaurang & catering,
Restaurang Sjöskafferiet på Billeruds Golfklubb. Premiäröppningen blir i april.
Robin kommer förutom restaurangen även att ha hand om kiosken vid hål nio.

KUL MED NY RESTAURANG ROBIN! VAD HAR DU
FÖR PLANER FÖR SJÖSKAFFERIET?
–Ja verkligen, det ska bli jättekul och en spännande
utmaning som vi väntar ivrigt på att ta oss an. Planerna
för Sjöskafferiet är att i första hand laga väldigt god mat
till våra gäster. Vi vill också tillsammans med
golfklubben skapa en mötesplats där alla ska känna
sig välkomna för att kunna njuta av en god måltid i en
mycket vacker natur.
Utöver vår lunchservering kommer vi att anordna
middagar och evenemang där vi kommer att erbjuda en
fin meny att välja ifrån, inriktningen är främst fisk och
skaldjur men givetvis finns alternativ för alla. Vill också
slå ett slag för golfklubbens brygga där man enkelt kan
lägga till med båten för att kunna göra ett besök hos oss.
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KOMMER DU ATT HA GOLFRESTAURANGEN
ÖPPEN ÅRET OM?
–Nu i år kommer vi att ha öppet under golfsäsongen
april till och med oktober, på sikt skulle jag gärna vilja
ha öppet året runt. Däremot kommer vi att ha öppet året
runt för konferens eller olika slags bokningar så som
kalas och bröllop.
HAR DU MER PLANER INFÖR FRAMTIDEN MED
DINA VERKSAMHETER?
–Nu kommer allt fokus gå till Sjöskafferiet och
Anderssons för att driva dessa på bästa sätt, men planer
inför framtiden finns.
Vi önskar Robin med personal stort lycka till med den
nya restaurangen!

tillväxt och näringsliv

GRUMS KOMMUN HAR
BÄST TILLVÄXT I VÄRMLAND!
Grums kommun vann utmärkelsen
Bästa Tillväxt 2020 i Värmlands län.
Utmärkelsen delades ut i december förra
året. Läs mer på grums.se

STARTA EGET-KURSER 2021
Funderar du på att starta företag?
Bär du på en idé till eget? Eller är du ny
företagare och behöver bolla nya vägar?
NYFÖRETAGARCENTRUM
SÖDRA VÄRMLAND
Nyföretagarcentrum Södra Värmland, håller
kostnadsfria rådgivningar där inga frågor är dumma
frågor. De finns i kommunerna Karlstad, Hammarö,
Grums, Kil och Forshaga.
Starta eget-kurs i samarbete med
Nyföretagarcentrum Södra Värmland

FÖRETAGSBESÖK
Har du startat ditt företag nyligen?
Vi kommer gärna ut på ett besök för
att få veta mer om just ditt företag.
Vi besöker företag för att presentera
oss och för att inleda en dialog om
företagandet i Grums kommun.
Sedan årsskiftet har vi nytt kommunalråd
i Grums kommun. Malin Hagström,
kommunalråd (S) följer gärna med ut för
att få lära sig mer om ditt företag.
Under rådande restriktioner har
vi digitala företagsbesök.
Maria Röhr
Näringslivschef
maria.rohr@grums.se
0555-420 54
Anna-Maria Jäger
Näringslivsutvecklare
anna-maria.jager@grums.se
0555-421 46

Vill du lära mer om att starta och driva företag?
Vi arrangerar regelbundet starta eget-kurser.
Starta eget-kurserna sker i samarbete med
Nyföretagarcentrum Södra Värmland.
Starta eget-kurser våren 2021
Kursstart Karlstad, tisdag 13 april
samt 21/4, 27/4 och 4/5
Kursstart Forshaga, tisdag 18 maj
samt 25/5, 1/6 och 8/6
Läs mer på grums.se eller nyforetagarcentrum.se

NIFA
Funderar du på att starta eget inom
livsmedelsbranschen? Nifa erbjuder olika
aktiviteter som inspirationsföreläsningar, kurser
och workshops för dig som har startat eller
vill starta eget inom livsmedelsbranschen.
Se vårens kalender:
nifa.se/aktiviteter/
För mer information kontakta:
Susanne Ekmark
Projektledare Nifa
susanne.ekmark@nifa.se
070-482 67 34
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tillitsbyrån

TEXT OCH FOTO: ANNA SVEDLUND

UNIKT PROJEKT FÖR ATT STÄRKA

FOLKHÄLSAN I GRUMS KOMMUN
Sara Emsevik är sedan oktober 2020 processledare för det nystartade projektet
Tillitsbyrån. Att jobba för att stärka folkhälsan i Grums kommun är ett uppdrag som
hon med glädje ser fram emot.
Det är målgruppens behov som ska kartläggas. Vad vill
målgruppen och vad anser de själva att de behöver?
Delaktigheten är viktigast i detta projekt och inte bara
vad praktik och forskning säger. På så vis kan vi arbeta
för ökad hälsa och välmående i samhället, säger Sara.
VARFÖR TILLITSBYRÅN?
–Under de senaste fem åren har Grums kommun,
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Region
Värmland kartlagt folkhälsan i Grums kommun.
Kartläggningen har visat att Grums har en högre ohälsa
jämfört med andra liknande kommuner. Den visade att
en del av de bakomliggande orsakerna bland annat beror
på hur samhället har förändrats.
Från att unga förr kunde börja i tidig ålder på bruket
har kraven på utbildning ökat. Samtidigt går
ungdomarna på gymnasiet i Karlstad eller Säffle. Flera
myndigheter har försvunnit från orten och som ung kan
det vara svårt att ”orientera sig bland samhällets stöd”,
svarar Sara.
SARA EMSEVIK ÄR PROCESSLEDARE för projektet
Tillitsbyrån. Tillitsbyrån är en organisering inom
kommunen med syfte att möta målgruppens behov
tillsammans med målgruppen, kommunens
verksamheter och andra organisationer i samhället.
I sin roll jobbar Sara tillsammans med en arbetsgrupp
som består av personer inom olika verksamheter
i kommunen. Sara har en bakgrund som samordnare
för Växtriket och har tidigare jobbat som kurator på
Jättestenskolan. Närmast kommer hon från länsstyrelsen
där hon arbetat med jämställdhetsfrågor och
föräldraskapsstöd.
HUR KÄNNS DET ATT VARA TILLBAKA I
KOMMUNEN OCH JOBBA MED DETTA PROJEKT?
–Jättekul och spännande! Att vi nu har resurser till ett
projekt i samarbete med många andra verksamheter och
organisationer är en bra grund. Vi vet inte vad vi
kommer att komma fram till, vilket känns spännande.
Nu ska vi involvera målgruppen (15–29 år) i processen.
6
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VAD ÄR DET SOM ÄR UNIKT MED DETTA
PROJEKT?
–Jag skulle säga det breda samarbetet mellan olika
organisationer och individen, förklarar Sara. För att
stärka folkhälsan måste vi samarbeta. Vården kan inte
göra allt, kommunen kan inte göra allt – men tillsammans
och med individen i fokus har vi nu ett helt nytt
utgångsläge.
VARFÖR NAMNET TILLITSBYRÅN?
–Tillit och goda relationer är ofta helt avgörande om
man ska lyckas med stöd och förändringar för olika
individer. I den kartläggning som genomfördes kunde
man se att goda relationer och tillit var avgörande för
individen. Vissa personer i kommunens verksamheter
var återkommande i målgruppens berättelser, detta var
personer som målgruppen kände stark tillit för.
Vi började i arbetsgruppen att kalla dem för
tillitsagenter – därav namnet Tillitsbyrån. Det vi ibland
ser är att samhället har skapat system och lösningar som

kultur och fritid
vi tror och vill ska vara bra för individen, men som
i själva verket ibland stjälper en person. Nu har vi
istället börjat se hur vi kan bygga ett stöd tillsammans
med individerna som bygger på tillit, säger Sara.
HUR VIKTIGT ÄR MÅLGRUPPENS DELTAGANDE?
–Jag skulle säga helt avgörande. Vi arbetar utifrån
en metod som kallas tjänstedesign. Vilka tjänster ska
samhället erbjuda och hur ska de vara utformade?
Vi vill veta vilka behov målgruppen har och lyssna
in vad de har att säga. Deltagarnas åsikter ska föras
fram till beslutsfattare. Då kan de tjänster som
kommunen och andra organisationer erbjuder
utformas efter deras behov. Vi pratar inte bara om
samhällets insatser utan även om vilka förebyggande
och främjande åtgärder som behövs för att
medborgarna ska uppnå en god hälsa och inte vara
i behov av långvarigt stöd, säger Sara.
HUR SER DET UT OM FEM ÅR?
–Om fem år är min förhoppning att vi har hittat en
organisering för att möta målgruppens komplexa
behov och även att dessa behov förhoppningsvis har
minskat, säger Sara.

OM PROJEKTET TILLITSBYRÅN
Tillitsbyrån är ett femårigt projekt som
startades 1 oktober 2020. Projektet finansieras
av Samordningsförbundet Samspelet, Region
Värmland och Grums kommun. Samspelet är
en finansiell organisering inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommunerna
Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Syftet med projektet är att möta komplexa
behov genom samskapande med allmänheten.
Målgruppen är unga och unga vuxna
i åldern 15–29.
Arbetet ska ske genom att skapa förutsättningar
för tillit och en känsla av sammanhang. Detta
för att nå det långsiktiga målet att stärka och
nå god och jämlik hälsa i Grums kommun.
Projektet leds av en processledare som jobbar
tillsammans med en arbetsgrupp som består av
tjänstepersoner som finns inom kommunen och
andra verksamheter. Kontakta gärna Sara om
du har frågor eller funderingar:
Sara Emsevik
Processledare Tillitsbyrån
sara.emsevik@grums.se
0555-420 68

DET DIGITALA BIBLIOTEKET
Hur kan vi träffas utan fysiska möten?
På Grums bibliotek har vi anpassat vår
verksamhet under året som gått för att
hålla kontakten med invånarna i kommunen.
AMANDA PIEHL, BIBLIOTEKARIE på Grums
bibliotek, vinkar till Anna Rönngren genom
datorskärmen. Några av de boende på Edsholms äldreboende sitter i allrummet och väntar på att högläsningen
ska börja. Amanda läser högt ur Jonas Karlssons bok
Regnmannen för dem som bor på äldreboendet.
Högläsningen sker digitalt via mötesappen Teams. Med
hjälp av högtalare och projektorduk når högläsningen ut
till deltagarna i allrummet.
SKRATT HÖRS FRÅN BARNAVDELNINGEN på
biblioteket. Bibliotekarien Sisiwe Amukena Nyqvist
ger klass 2 på Södra skolan en digital guidad visning av
biblioteket. Barnen ställer frågor som Sisiwe svarar på
samtidigt som hon visar allt de kan låna på biblioteket.
GRUMS BIBLIOTEK ÖKADE NÄRVARON i sociala
medier och på webben redan innan pandemin. Den
kunskapen har vi använt och utökat sedan mars 2020
för att nå fler. Bokcirkelträffarna som vanligtvis hålls på
biblioteket har till exempel flyttat till Facebook.
FÖR GRUMS BIBLIOTEK ÄR DET EN STYRKA att
höra ihop med Bibliotek Värmland där alla folkbibliotek
i Värmland jobbar tillsammans. På bibliotekvarmland.se
har vi kunnat erbjuda digitala föreläsningar och
sagostunder, tidningsappen Pressreader och e-boksappen
Biblio. I höstas anslöt vi till Cineasterna, där alla som
har lånekort kan streama film gratis. Vi längtar såklart
tills vi kan anordna evenemang och bibliotekskvällar
igen, men tills dess får vi försöka nå ut på andra sätt och
fokusera på våra digitala tjänster.
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vi jobbar för dig

TEXT: MARIA KUMM FOTO: ERIK KUMM

ERIK FÖRVALTAR

KOMMUNENS SKOGAR
Erik Kumm är skogsförvaltare och jobbar på uppdrag av
Grums kommun sedan 2014. Han är skogsmästare och
utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Efter
studierna har Erik jobbat med skoglig planering på
bolagsskogar, virkesköp, skogsrådgivning och ekonomi.

GRUMS KOMMUNS SKOGAR
- Sektor samhällsbyggnad ansvarar
för kommuens skogar.
- Produktiv skogsmark 600 hektar
- Tall 28 %, gran 53 %, löv 19 %
- 9 % av skogen har naturvård som
främsta mål
- 17 % av skogen har förstärkt hänsyn
till naturvård eller kultur
(ett långsiktigt naturvårdsmål är att
skapa gamla grova lövskogar rika
på död ved).
- I skogarna finns flera fornminnen
och nyckelbiotoper (områden med
höga naturvärden).
- Det finns rikligt med stigar och
leder som ligger nära vatten.
- Produktionsmålet är att avverka
och gallra motsvarande tillväxten.

VAD INNEBÄR DET ATT FÖRVALTA GRUMS
KOMMUNS SKOGAR?
–Överlag kräver kommunskogar att större hänsyn tas
till främst rekreation och upplevelser för invånarna.
Kommunens skogar är FSC®-certifierade (Forest
Stewardship Council) vilket innebär att det ställs högre
krav på oss än vad skogsvårdslagen gör. Det betyder
exempelvis i praktiken att vi försöker minska ytan vid
föryngringsavverkning eller främst upplevelsen av den
avverkade ytan. Vi jobbar även med ett mål om att en
betydande andel av innehavet ska vara lövskogar. Så
skogsproduktion fast med en större hänsyn helt enkelt.
VAD TYCKER DU ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA
GÄLLANDE SKOGARNA I GRUMS KOMMUN?
–Just nu är det troligen barkborreskador och främst
hur det kommer att utvecklas fram i vår och kommande
år. Vi har, tack vare mycket välskötta och rätt skötta
skogar, klarat oss bättre än andra skogar i södra
Värmland. Barkborren har inte bara skadat stora
volymer granskog utan också rubbat virkesmarknaden
negativt. En stabilare virkesmarknad är också önskvärt.
Långsiktigt kommer vi försöka att öka andelen
blandskogar som en lösning på detta problem.
8
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Sedan är det ju en utmaning att ha rena
produktionsskogar i områden som främst
är värdefulla som rekreationsområden. Granen lever inte
hur länge som helst utan behöver till slut föryngras. En
föryngring med ädellöv där folk rör sig mycket skulle
vara trevligt.
HUR TRIVS DU MED ATT ARBETA SOM
KOMMUNENS SKOGSFÖRVALTARE?
–Mycket bra. Jag bor själv i Grums och rör mig mycket
i de tätortsnära skogarna. Det är fantastiskt att jag kan
jobba med det jag upplever när jag är ute och springer,
cyklar eller går promenader. Att springa elljusbanan efter
att området gått från en tät vägg av skog till att bli ett
mer öppet område med sikt ut i skogen ger ett kvitto
på att detta blev bra.
TIPS! Stigarna i Bråneskogen är väl värda ett
besök! Skriv ut en karta från hitta.se (eller använd
appen där de flesta stigarna finns med) och ge er
ut på en tur i skogarna längs Vänern.
Var dock på behörigt avstånd från de skjutbanor
som finns där.

