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MALIN HAGSTRÖM
kommunalråd (S) 
Grums kommun

KARLSTADSREGIONEN  
SKRIVER UNDER SAMARBETE 
FÖR FRAMTIDEN
MALIN HAGSTRÖM KOMMUNALRÅD (S)

KARLSTADSREGIONEN ÄR ETT SAMARBETE MELLAN GRUMS, KIL,  
FORSHAGA, HAMMARÖ OCH KARLSTAD. Förra året tog vi tillsammans  
steget att teckna ett samverkansavtal och i år tog vi ytterligare ett steg genom  
att signera en gemensam avsiktsförklaring. Detta för att gemensamt kunna  
utveckla och förbättra servicen till våra invånare, företag och besökare  
i kommunerna.

Samarbetet inom Karlstadsregionen har funnits länge inom bland annat  
turism och etableringsarbete. Nu vill vi ta ett steg till och samarbeta inom  
fler områden.

I ÅR FIRAR VI 100 ÅR AV DEMOKRATI. Jag vill passa på att tacka alla er  
som besökte demokratidagen och ställde frågor till oss politiker.

Glöm inte att du kan läsa alla frågor och svar på grums.se senare i höst. 
Demokratidagen var en del av demokrativeckan och starten på ett framtida  
demokratiarbete som vi kommer att arbeta med även framöver.
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tillväxt och näringslivtillväxt och näringsliv

DEN YNGRE GENERATIONEN har tagit över på 
ICA Klingan i Grums. Som vi kunde läsa i Vårt Grums 
2/2020 är Oskar Dahlman idag driftchef medan systern 
Anna fungerar som butikschef. Pappa Jan-Inge, som på 
bilden håller i barnbarnet Vera, är dock i allra högsta 
grad fortfarande med i driften och kundkontakterna. 

NYRENOVERAD BUTIK med utkörning har visat sig 
vara ett riktigt framgångsrecept. Eller som Oskar och 
Anna själva uttryckte det i artikeln vi nämnde tidigare:  
”Vi visste inte alls vart detta skulle ta vägen när vi körde 
igång, men det visade sig vara något som Grumsborna 
ville ha, så då fick vi utveckla det.”

NYSATSNING OCH UTVECKLING verkar vara något 
som faller Grumsborna på läppen av nomineringarna 
att döma. Vi önskar hela familjen Dahlman, inklusive 
nästnästa generation, varmt lycka till även i framtiden!

TEXT: OCH FOTO: STEFAN VÄNERSAND

STORT GRATTIS TILL VINNARNA AV 
ÅRETS FÖRETAGSPRISER 2021
    Årets företagare, årets unga företagare, årets inspiratör och årets serviceföretag har 
korats. Pandemin satte stopp för näringslivsgalan även i år, men en vacker dag i september 
hade vi äran att uppvakta vinnarna med plaketter, blommor och välsmakande tårtor.

MOTIVERINGEN LYDER SOM FÖLJER:
”De gör allt för att få nöjda kunder och det finns inget 

som de inte fixar. De bryr sig väldigt mycket om sina  
anställda och är precis som bra ledare och butiksägare 
ska vara. De har renoverat och byggt om butiken och 
satsar inför framtiden i Grums. 

De är goda ambassadörer för att utveckla företag  
i Grums kommun och de har därför blivit utsedda till 
Årets företagare 2021 i Grums kommun!”

MISSA INTE VIDEON  
DÄR VINNARNA ÖVERRASKAS

Håll utkik på Grums kommuns Facebook- och 
Instagramkonton! Där kommer vi att publicera en 
video från överlämningen av företagspriserna!
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tillväxt och näringsliv

VI HAR BÄST FÖRETAGSKLIMAT  
I VÄRMLAND!

    Grums kommun har bäst företagsklimat  
i Värmland för andra året i rad.

VI ÄR SÅ OTROLIGT STOLTA OCH GLADA ÖVER 
ATT BEHÅLLA FÖRSTA PLATSEN och att vi lyckats 
vara topp tre för sjätte året i rad, säger Maria Röhr  
näringslivschef i Grums kommun. Vi gläds också över 
den hedrande tjugotredjeplatsen i hela riket. På bilden:  
Malin Hagström, kommunalråd (S), Maria Röhr, närings-
livschef och Anna-Maria Jäger näringslivsutvecklare.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2021: Niclas Asker 
som driver Askers!

UR MOTIVERINGEN: Folk från hela Sverige besöker 
hans butik som blivit lite av ett inneställe för de som 
gillar hans utbud. En kille med båda fötterna på jorden, 
som bidrar till välgörenhet och tänker på sin nästa!

ÅRETS INSPIRATÖR 2021: Jessica Ydrefalk,  
ICA Klingan!

UR MOTIVERINGEN: Hon är inte rädd för att ge sig 
i kast med nya utmaningar och gör det alltid med bra-
vur. Väldigt uppskattad av sina arbetskamrater – alltid 
glad, trevlig och mån om alla andra. En riktig kompis!

ÅRETS SERVICEFÖRETAG 2021: Värmskogs  
lanthandel!

UR MOTIVERINGEN: Marina Sandström och hennes 
söner har lyft den här butiken till skyarna. Om man 
som kund behöver något så finns det i butiken så fort 
en lastbil svischat förbi Värmskog. Det är service det!

NYTT FÖRETAG I VÄRMSKOG!

    Sandra Andersson Bodin har startat  
företaget Värmskogs hem och trädgård. 
Hon hjälper till med tillsyn av sommar- 
stugor, trädgårdstjänster, måla staket,  
röjning med mera.

FÖLJ GÄRNA SANDRAS FÖRETAG på instagram via 
@varmskogshemotradgard eller skicka e-post till henne 
på varmskogshemotradgard@gmail.com.

Vi hälsar Sandra varmt välkommen som företagare  
i Grums kommun och önskar stort lycka till!
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TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: STEFAN VÄNERSAND OCH ANNA SVEDLUND

2020 i siffror

VI SUMMERAR 2020
    I det här numret av Vårt Grums försöker vi på ett överskådligt sätt visa vad  
kommunen har gjort, det vill säga vad skattekronorna har använts till. Uppgifterna  
kommer från bokslutet för 2020. Vill du se hela vår årsredovisning finns den på grums.se. 

2020  
I SIFFROR

• Vi var vid årsskiftet 9 043 kommuninvånare

• Vi minskade med 4 invånare från föregående år

• Årets resultat för kommunen på nära  
20,9 miljoner kronor var en kraftig ökning mot 
föregående år. Resultatet innebar 8,9 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. 

• Sjukfrånvaron ökade till 8,58 %. Anledningen till 
den stora ökningen är framför allt coronapandemin.

ATTRAKTIV KOMMUN

NY SKOLDEL VID SÖDRA SKOLAN

• Nybyggnationen på Södra skolan färdigställdes och  
uppstart av verksamheten i de nya lokalerna skedde  
från höstterminen.

• Grums bad och sport hade 20 770 besökare under året.

• Fritidsgården hade 3 665 besök under året.

• Antalet utlån på Grums bibliotek var 52 755.

EKONOMI & TILLVÄXT 

BÄST FÖRETAGSKLIMAT I VÄRMLAND!

• Koncernen visar på ett positivt resultat på 26,5 miljoner 
kronor där kommunens del är 20,9 miljoner kronor.

• Årets företagare 2020 blev Susanne Nyberg Sundqvist, 
Peritus konsult.

• Grums kommun kom på första plats bland de värmländska 
kommunerna i Svenskt näringslivs rankning av  
företagsklimatet år 2020. 

VI JOBBAR FÖR DIG

CORONAPANDEMIN PÅVERKADE KOMMUNEN

• Coronapandemin har påverkat hela kommunen under det 
senaste året. Kommunledningsgruppen förstärkt med MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska), kommunikationsansvarig 
och kommunstyrelsens ordförande har haft regelbundna  
möten, en eller flera gånger varje vecka, för att följa  
utvecklingen och ta nödvändiga beslut. 

• Kommunhuset blev färdigrenoverat och all personal  
flyttade tillbaka i februari.

På grums.se/ekonomi hittar du mer information samt 
hela årsredovisningen för 2020. På grums.se/nyckeltal 
finns jämförbara nyckeltal om kommunen.
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kultur och fritid

MOBILT TRYGGHETSCENTER

    Trygghetscenter flyttar ut och blir  
mobilt! Från och med 1 oktober kommer 
ett mobilt trygghetscenter i form av en 
polismålad husbil och en röd personbil 
från räddningstjänsten att finnas vid  
kommunhuset, mot Sveagatan.

LOKALPOLISOMRÅDE KARLSTAD har idag utöver 
polishuset i Karlstad lokaler för kontakt med  
invånarna i de fyra kommunerna; Forshaga, Grums,  
Hammarö och Kil. I Grums kommun har vi ett eget 
koncept som vi kallar trygghetscenter och där även 
personal från räddningstjänsen finns på plats. 

Från och med fredagen den 1 oktober kommer du att 
kunna besöka trygghetscenter i Grums på fredagar 
klockan 13.00–15.00, inte torsdagar som det har varit 
tidigare. Polisen kommer att ha med sig det mobila 
poliskontoret som är en polismålad husbil och parkera  
intill kommunhuset mot Sveagatan, platsen finns  
uppskyltad. Räddningstjänsten kommer att ha med sig 
en röd personbil och parkera intill polisen.

DET KOMMER VARA SAMMA SERVICE som  
tidigare, det vill säga att trygghetscenter är tillgängligt 
för dig som bor i Grums kommun. Du kan göra  
polisanmälan, lämna tips eller diskutera frågor om 
brott eller andra lokala problem. 

VI HOPPAS ATT DETTA KONCEPT SKA BIDRA 
TILL MER SYNLIGHET OCH ÖKAD SERVICE för  
invånarna i Grums kommun. Det nya konceptet 
kommer att testas fram till mars 2022 och därefter 
utvärderas.

Besök vårt mobila trygghetscenter 
Tid: fredagar klockan 13.00–15.00 
Plats: utanför kommunhuset mot Sveagatan 
Läs mer på grums.se/trygghetscenter 

HÖSTEN PÅ GRUMS BIBLIOTEK
Föranmälan gäller alla våra evenemang, ring  
0555-420 50 eller mejla biblioteket@grums.se  
för att boka plats. Vi har begränsat antal platser.  
Alla våra evenemang är gratis.

ÄNTLIGEN ONSDAG! 
Oskar och Maribel Lindberg 
bloggar på enkelboning.com 
om ekonomisk frihet och att 
leva enkelt. De har även  
skrivit böckerna Ut ur  
ekorrhjulet och Lev lokalt. 
Nu kommer de till oss och 
föreläser om vägen till ekonomisk frihet. 
När? Onsdag 10 november klockan 18.00
Var? Grums bibliotek

BOKCIRKEL
I höst återkommer vår bokcirkel för vuxna. Vi  
träffas på biblioteket och diskuterar en bok vi läst.  
Höstens datum: 13 oktober, 17 november och  
8 december. Bokcirkeln startar klockan 17.00.

Höstlovet på Grums bibliotek!

FÖLJ MED JULIA PÅ ÄVENTYR!
Hjälp Julia att rädda skogen från 
en ond häxa tillsammans med 
Teater Carpa. Upplev  
promenadteater där du blir 
en del av berättelsen och  
där allt kan hända! Från 5 år.
När? Måndag 1 november,  
klockan 10.00 och 13.00
Var? Grums bibliotek och i närområdet

DRÖMMER DU OM ATT BLI ARTIST? 
Nu har du möjlighet att lära 
dig skriva en egen låt med 
etablerade musiker från  
Optagonen. Låten släpps 
sedan på Spotify. Läs mer  
på optagonen.se eller  
kontakta biblioteket.  
Ålder: 13–16 år.
När? Tisdag 2 november, klockan 10.30 och 14.00
Var? Grums bibliotek

Facebook: Grums bibliotek 
Instagram: grumsbibliotek 
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vi jobbar för dig

TEXT: MARIA KUMM FOTO: STEFAN VÄNERSAND OCH GRUMS KOMMUN

MÖT EVA, SAMORDNARE  
FAMILJECENTRALEN
    Eva Hansson är samordnare för familjecentralen Grums. 
Hon var med och startade upp verksamheten kring  
familjecentralen som invigdes i mars 2019.  

FAMILJECENTRALEN  
GRUMS
Familjecentralen finns på  
Sveagatan 61 i Grums och är en 
samverkan mellan Grums kommun 
och Region Värmland. 

Här finns barnhälsovård, barn- 
morskemottagning, ungdoms- 
mottagning, öppna förskolan samt 
kommunens förebyggande  
verksamhet. 

Här finns också familjebehandlare 
och ungdomsbehandlare samt  
vuxenutbildning.

Kontaktuppgifter samt information 
om vad vi har på gång i höst hittar 
du på:

grums.se/familjecentral
grums.se/öppnaförskolan

VAD HAR DU ARBETAT MED TIDIGARE?
–Jag har jobbat på HVB (hem för vård och boende) för 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Grums. 
Jag har arbetat i Grums kommun i tio år.

VILKA ÄR DINA HUVUDSAKLIGA  
ARBETSUPPGIFTER SOM SAMORDNARE?

–I min roll som samordnare verkar jag för att det 
gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen 
fungerar och att planera och utveckla familjecentralens 
verksamhet tillsammans med arbetsgruppen och  
styrgruppen. 

–Jag arbetar även med det förebyggande föräldrastödet 
i kommunen, vilket innebär att jag i mitt arbete träffar 
blivande föräldrar, föräldrar och andra vuxna i råd och 
stödsamtal. Jag finns tillgänglig viss tid i öppna förskolan 
och för bokning av enskilda samtal. Jag håller i grupper 
för föräldrar och är ledare för stödgrupper för barn och 
ungdomar. 

–Till mig kommer man också för att bekräfta  
faderskap när man fått barn och inte är gift. Man kan 
även vända sig till mig om man inte kan komma överens 
i vårdnads- och umgängesfrågor för att få stöd och hjälp 
genom samarbetssamtal och rådgivning. 

HUR TRIVS DU MED DITT ARBETE? 
–Jag trivs jättebra, det är ett omväxlande arbete och 

härliga kollegor. Vi strävar efter att vara en mötesplats 
dit man kan gå för att få information, stöd, råd eller  
annan insats. Vi arbetar främjande och förebyggande för 
att skapa goda förutsättningar för hela familjen. 

HUR UPPLEVER DU KONTAKTEN OCH  
SAMARBETET MED ÖVRIGA VERKSAMHETER?

–Tack vare att flera verksamheter från både regionen 
och kommunen finns representerade under samma tak, 
underlättas självklart samarbetet mycket. Jag sitter också 
med i samverkansgrupper och arbetsgrupper med olika 
verksamheter i kommunen genom mina förebyggande 
arbetsuppgifter och jag upplever att vi har ett gott  
samarbete. Det är enkelt att få kontakt med varandra och 
att arbeta tillsammans i olika verksamheter mot  
gemensamma mål. 

VAD TYCKER DU ÄR BÄST MED ATT VARA  
MEDARBETARE I GRUMS KOMMUN?

–Det är självklart alla möten med kollegor och  
besökare. Att få arbeta på en arbetsplats där vi är till för 
barnen och familjerna vi möter. 


