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Jag tror på en ljus framtid för unga i Grums

Leif Haraldsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

När jag skriver detta har jag varit kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande i Grums i snart åtta veckor. 
Det har varit minst sagt intensivt hittills men också roligt och 
lärorikt. Jag hade redan tidigare på känn att det pågår en 
positiv trend i Grums. Nu, efter att ha träffat personal i våra 
verksamheter och besökt olika företagare, är jag övertygad. 
Men jag har många besök kvar att göra. 

Vi som är politiker i kommunstyrelsen kommer att besöka 
företag under resten av året. Målet är ett studiebesök varje 
vecka med två politiker från olika partier. Dessutom kommer 
det att bildas ett näringslivsråd med företagare, politiker och 
kommunens tjänstemän. Tillväxt är ett måste för att trygga 
framtidens arbetstillfällen. Goda relationer mellan kommun 
och företag är grunden för det.

Det är väldigt glädjande att ungdomsarbetslösheten har 
sjunkit, nu gäller det att behålla den positiva trenden. Unga 
i dagens samhälle lever under en mycket stor press. De 
ska prestera bra i skolan, tänka på sitt utseende, få jobb 
och boende så att de kan flytta hemifrån, ha ett socialt liv 
online och offline, odla fritidsintressen och hitta kärlek. 
Omvärldens krav och de egna drömmarna. 

Att ungdomar i Grums flyttar för att studera eller arbeta på 
annan ort bör ses som naturligt. Det är utvecklande att röra 
på sig och möta nya människor. Sedan återvänder en del 
hem till Grums när det är dags att sätta rötter, köpa hus och 
bilda familj. Det är såklart något vi gärna ser mer av. Vidga 
dina vyer kan du göra på många sätt, t. ex genom umgänge, 
läsning eller via Internet. Det viktigaste är nog att försöka ha 
ett öppet sinne. 

Jag tror på en ljus framtid för  
Grums och för våra ungdomar.
Vi är på rätt väg och tillsam- 
mans kan vi nå ända fram.
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Trygghetscenter öppnar i kommunhuset 13 april

Grums kommuns stipendier och utmärkelser
Kulturutmärkelse, Bästa idrottsprestation och 
stipendium till ungdomsledare delades ut på 
kommunfullmäktige den 15 december i Gruvan. 

Stipendiet till ungdomsledare fick Isac Björck- 
Kjellgren, aktiv i Grums simsällskap.

Bästa idrottsprestation delades av Amanda Elvin, 
enduro, och Carl-Johan Bengtsson, bågskytte. 

Kulturutmärkelsen tilldelades Bronja Jura, konstnär 
och aktiv i Grums konstförening som har ett galleri 
i Slottsbron.

Den 13 april öppnar Grums trygg-
hetscenter som är ett samarbete 
mellan kommunen, räddnings-
tjänsten och polisen. 

Öka trygghet och service
Grums trygghetscenter slår upp 
portarna den 13 april vid kom- 
munens medborgarkontor. Tanken 
är att öka tryggheten och servicen 
till medborgarna i kommunen. 
Trygghetscenter är ett samarbete 
mellan polis, kommun och rädd-
ningstjänst. 

Med ett trygghetscenter vill 
aktörerna gemensamt också öka 
kunskap och samverkan där trygg-
hets- och mångfaldsfrågor har en 
central roll.

Tillgänglighet
Polisen kommer att finnas på 
trygghetscenter minst två timmar 
i veckan. De deltar också med 
resurser vid särskilda tillfällen.
Räddningstjänsten ska utgå från 
trygghetscenter en dag per vecka.
De kommer att delta i och arran- 

skola och socialtjänst har ett sam-
arbete med polisen och träffas 
kontinuerligt.
 
Polisnärvaro
• Polisens närvaro i kommunen 
ska vara synlig och uniformerad i 
trygghetsskapande syfte.
• Polisen ska utöka sin service till 
allmänheten genom närvaro och 
delaktighet under medborgarkon-
torets öppettider.
 
Mångfald
• Aktivt arbete med värdegrund.
• Arbeta för ett öppet samhälle.

Miljöer
• Aktivt jobba med trygghets- 
skapande åtgärder.
• Samverka kring trygghetscenter.

gera aktiviteter för ökad trygghet 
och säkerhet. Räddningstjänsten 
samordnar kommunens trygghets-
arbete inom prioriterade områden 
som t.ex. trygghetsvandring och 
kartläggning.

Kommunens kundtjänst i medbor-
garkontoret kommer att ta emot 
allmänhetens frågor till polisen 
och räddningstjänsten samt lämna 
ut blanketter och material för 
polis och räddningstjänst.

Prioriterade områden 
Fyra prioriterade områden har 
fastställts gemensamt. De kan jus-
teras och kompletteras i samband 
med det praktiska arbetet. 

Fältarbete 
• Aktivt förebyggande arbete för 
ett drogfritt samhälle.
• Tidigt förebygga och med tidiga 
insatser stävja eventuella brott, 
social oro och misstanke om drog-
missbruk.
• Förebygga våld i offentlig miljö.
• Kommunens representanter från 

Ann-Christine Andersson
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Vad tycker våra unga om Grums?
En del av medborgardialogen till landsbygdsutvecklingsprogrammet fokuserade på ungdomar. Projektledarna 
ville höra hur ungdomarna trivs i Grums och vad de anser saknas. Man ville också samla in synpunkter från en 
grupp som är viktig för kommunens framtida befolkningsutveckling och som ofta hamnar i skymundan i dialog-
sammanhang. Omkring 40 elever valde att delta i en videokiosk på Jättestenskolan under några timmar den 13 
november 2014. Fördelningen mellan killar och tjejer var ganska jämn. Här är ett urval av deras åsikter.

Hur trivs du här i Grums?
 

”Jag trivs bra här i Grums, det är litet och jag känner alla. Det är trevligt här!” Tjej, 15 år.
”Det är skönt att det är så litet för man vet var saker finns.” Tjej, 15 år.

”Det är ett mysigt ställe!” Tjej, 15 år. ”Ja, jag trivs!” Kille, 15 år.
”Det kunde ha varit bättre.” Tjejer, 13 år.

”Det är tråkigt att bo här tycker jag” Tjej, 13 år. ”Det finns inget att göra med kompisarna” Tjej, 14 år.
”Ja, jag trivs helt ok här faktiskt! Det är skönt att bara vara här och det är inte för stort 

och inte för litet utan perfekt.” Tjej, 14 år.
”Jag trivs i Grums för det är en bra ort och det finns mycket att göra här.” Kille, 13 år.

”Jag trivs bra här i Grums. Jag tycker det är fint här och det är fina badplatser.” Kille, 15 år.
”Ja, det är bra i Grums.” Kille, 15 år. ”Jag trivs bra i Grums.” Tjej, 13 år. ”Jag också, det är mysigt!” Kille, 13 år.

” Jag trivs bra.” Kille, 13 år. ”Ja, jag också!” Kille, 13 år.
”Jag trivs bra i Grums, det är en bra kommun”. Tjej, 13 år.

”Jag tycker också att det är bra att bo här. Det finns sjukvård, skola, ja allt som behövs!” Tjej, 13 år.
 ”Jag trivs bra här. Det är ganska sådär litet ändå.” Tjej, 15 år.

”Jag trivs bra. Det är bra raster och bra tider med maten.” Tjej, 12 år.
”Det är bra. Man får många nya kompisar när man börjar på Jättesten också!” Tjej, 12 år.

Vill du bo i Grums när du blir vuxen? Varför, varför inte?
 

”Nej, jag vill inte bo i Grums när jag blir vuxen. Jag vill bo i Stockholm.” Kille, 13 år.
”Nej, jag vill bo i Amerika, New York!” Kille, 13 år.

”Jag skulle inte vilja bo i Grums när jag blir vuxen för jag vill utforska.” Kille, 12 år.
”Jag tror inte jag vill bo i Grums när jag blir vuxen. Jag har bott här sedan jag var liten så jag tror jag vill flytta sedan när 

jag har gått ur gymnasiet. Kanske till Göteborg eller Stockholm och plugga vidare.” Tjej, 15 år.
”Jag vill komma härifrån och flytta till en storstad.” Tjej, 15 år.

”Nej, jag vill bo någonstans där det är större och finns mer aktiviteter. Där det finns mycket att göra så man slipper sitta 
hemma och ha tråkigt utan kan spontangöra saker.” Tjej, 14 år.

”Jag vet inte om jag vill bo kvar.” Tjej, 13 år.
”Jag vill det om det finns köpcentrum eller fler klädaffärer för barn och vuxna. Då kanske jag vill stanna kvar.” Tjej, 13 år.

”Ja, jag tror att jag vill stanna kvar men det skulle vara roligare om det fanns någon mer affär.” Tjej, 13 år.
”Ja, jag vill bo kvar för här har jag växt upp och då vill jag bo kvar.” Kille, 13 år.

”Jag skulle kunna tänka mig att bo kvar i Grums när jag blir vuxen om inte jobbet är för långt bort.” Kille, 15 år.
”Det känns blandat. Jag skulle kunna tänka mig att bo kvar i Grums för det är ju 

väldigt barnvänligt och det är ju bra.” Kille, 15 år.
”Jag skulle vilja bo i Grums när jag blir äldre för det finns sjukvård här som inte det finns i Slottsbron.  

Det finns en bra skola här där det kan gå barn från 4:an till 9:an.” Tjej, 12 år.

Text: Anna-Maria Jäger
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”Jag skulle också kunna tänka mig att bo här. Det finns mycket man behöver här.  
Det finns mycket man kan hitta på på fritiden.” Tjej, 12 år.

”Jag vill bo i Grums när jag blir stor för jag tycker om Grums. Det är här jag är född och härifrån mina föräldrar  
kommer så det känns naturligt att bo kvar här.” Tjej, 13 år.

”Jag vill bo i Grums när jag blir stor för jag tycker det är mysigt.” Tjej, 12 år.
”Jag skulle nog kanske flytta någon annanstans. Det är ju mysigt här och så men det vore kul att flytta  

till någonting större typ som kanske Borås.” Kille, 12 år.
”Nej, jag vill inte bo kvar här. Jag vill bo i Sunne.” Tjej, 13 år.

”Jag vill bo i Karlstad”. Tjej, 13 år. ”Kanske Karlstad”. Tjej, 11 år. ”Ja, det tror jag.” Tjej, 11 år.
”Nej, jag vill bo i Karlstad för då har man varit här så mycket och då vill man se något nytt.” Tjej, 11 år.

Vad är bra/dåligt med landsbygden/Grums tätort?
 

”Grums är rätt fint både landskap och tätort, det är inte så stort. Fast det finns mycket dåligt folk i Grums just nu. Folk 
som går in och rånar och är jobbiga mot barn eller vad jag ska säga… Så det är både bra och dåligt här.  

Jag är lite rädd för att vara ute på kvällarna men annars är det väl ok.” Tjej, 13 år.
”Det som är bra med Grums är att det finns mycket att göra. Bland annat Går´n, gå till Ica och att vara med kompisar. Det 

dåliga med Grums är att det inte finns några köpcentrum eller någonting så man måste åka till Karlstad.” Kille, 13 år.
”Det är mysigt här. I Värmskog med räkmackor och så på sommaren. Golfbanan är också fin.” Två tjejer, 15 år.

”Sport och så. Det finns mycket aktiviteter. Det är väldigt bra med skolor och så är det väldigt trevligt på något sätt. Det 
är bra för det är ganska mysigt med vatten och sådär.” Tjej, 12 år.

”Det är mysigt med smörgåscaféet i Värmskog.” Tjej, 12 år.
”Det mesta är bra här. Bussarna går ut mot landsbygden hela tiden.” Tjej, 11 år.  

”Det är bra. Mycket skog också.” Killar, 14 år. ”Mindre bra är att det inte finns någon busslinje ut till Borgvik.” Kille, 13 år.
”Det är bra för det är ganska nära till sjukvård och bibliotek och så.” Tjejer, 11 år.

Hur tror du det ser ut i Grums om 20 år?
 

”Kanske några fler industrier och lite mer företag, större företag. Som nu har ju typ Mekonomen kommit  
hit och det är lite större än det varit förut här.” Kille, 13 år.

”I Grums om 20 år tror jag att det är mycket mer teknik och mycket mer fabriker. Jag tror inte att det är så många som bor 
kvar i Grums om 20 år ungefär. Jag tror inte heller att så många kommer komma hit  

utan dom kommer åka igenom och bara skita i det typ så.” Tjej, 13 år.
”Jag tror att Grums ser ut om 20 år som Karlstad.” Kille, 12 år.

”Jag tror att Grums har blivit större med mer saker typ klädaffärer och mindre pizzerior.” Tjej, 15 år.
”Jag tror att det har blivit finare och mer ordning på grejer. Och mer ordning på alla ungdomar också.” Tjejer, 15 år.

”Jag tror att det kommer mer människor och lite mer folk och bättre ekonomi så det finns jobb.” Kille, 15 år.
”Det blir inte stora förändringar i alla fall.” Tjej, 12 år. ”Jag tror inte det har utvecklats.” Tjej, 12 år.

”Om Gruvön är kvar så tror jag Grums är kvar. Jag tror det kommer utvecklas bra här.” Kille, 15 år.
”Det kanske har kommit någon ny affär och nya hus och sådär.” Tjej, 12 år.

”Lite mer grejer kanske. Det är ganska trevligt men lite mer köpcentrum kanske.” Tjej, 12 år.
”Det kommer vara bättre då än nu. Det förbättras ju typ varje år. Miljön blir bättre och typ allting blir bättre.” Tjejer, 15 år.

”Lite mer hyreshus och sånt”. Killar, 12 år. ”Jag tror att Grums har blivit större.” Tjej, 12 år.
”Flygande bilar och skyskrapor… nej, jag bara skojade!  

Gruvön kanske är lite större och Grums har blivit större.” Killar, 12 år.
”Jag tror kanske att de har utökat Grums lite. Kanske bygga lite fler bostadsområden. Kanske kommit hit någon mer affär. 

Dom håller ju på och bygger där ute på Nyängen också.” Kille, 12 år.
”Det kommer nog vara ganska likt som det är nu. Kanske lite mer affärer eller gjort om några affärer om några år.  

Ja, men det kommer ändå vara ganska likt.” 2 tjejer, 11 år.  
”Nästan som vanligt, kanske några fler radhus.” 2 tjejer, 11 år.

”Jag tror att det kommer bli väldigt annorlunda men samtidigt inte så stor förändring  
för jag tycker det är bra som det är.” Tjej, 11 år.

”Dom kommer bygga ut mer tror jag. Mindre landsbygd och mer tätort.” Tjej, 15 år.
”Kanske bor mindre för fler kanske flyttar till storstäder. Typ som Säffle och Karlstad, sånt.” Kille, 14 år.

”Vet inte men det flyttar mer folk kanske.” Kille, 14 år.
Videokiosken gjordes av Emma Johansson, SBK Värmland AB och Anna-Maria Jäger, Grums kommun. 
Den redigerades sedan av Petra Ekström, student vid Teknikillustratörsprogrammet, ANC.
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Det är snart tio år sedan. Du låg i din mammas mage 
när hon riskerade allt på en överfull båt mellan 
Libyen och Lampedusa i Italien. Tre dagar satt hon i 
båten. Hon mådde dåligt, kanske kände du av det. 

Som flykting i Italien blev din mamma mycket sjuk. Du 
föddes där men din mamma tvingades resa tillbaka 
med dig för att återfå sin hälsa. 

När ni flydde för andra gången kom ni till slut hit till 
Grums i Sverige. Du var ett par år gammal och hade 
nyss fått ett litet syskon. Er pappa var kvar i er mam-
mas födelseland, fängslad på grund av sina politiska 
åsikter. Idag vet ni inte om han lever.

Ni barn har växt upp här, lärt er prata och fått vänner. 
Ni älskar Bolibompa på tv och säger ”kôrv mä brô”. 
Ni trivs och är väldigt duktiga i skolan. 

Du har fått veta att ni kanske inte får stanna i Sverige 
men den yngsta är för liten än. Er mamma har inget 
hopp kvar längre. Efter alla år i ovisshet, utan att till-
låtas arbeta eller lära sig språket. Det ständiga hotet 
att det kan knacka på dörren och där står poliser 
som ska skicka er ut ur landet. Ditt hemland. Det 
enda du har.  
 
Processen börjar om från noll vart fjärde år, och nu 
har advokaten glömt att skicka in viktiga papper.  
Alla kan göra misstag, men det är ni som betalar.  
Ny väntan på obestämd tid. På en framtid.

En historia om ett barn i Grums

Barn och ungdomar som mår 
dåligt kan snart få råd och stöd 
hos Första linjen i Karlstad. Det 
gäller alla som är 6-20 år och bor 
i Grums, Forshaga, Kil, Karlstad 
eller Hammarö.

Psykisk ohälsa och missbruk 
Första linjen för unga öppnar i 
Karlstad 1 april. Hos Första linjen 
kan barn och unga få hjälp och 
stöd om de mår psykiskt dåligt, 
om de börjat dricka mycket 
alkohol eller börjat använda 
droger. Mottagningen Första 
linjen kan behandla lindrig till 
måttlig psykisk ohälsa. Den som 
har svårare psykisk ohälsa eller 
sjukdom eller ett långtgående 
missbruk kan få hjälp vidare till 
rätt ställe. 

Många kontaktvägar
Barn, unga och deras närstående 
kan få kontakt med Första linjen 
genom att ringa, mejla, sms:a, 
komma in och boka en tid eller 
komma till mottagningen under 
drop in-tider.

Arbetar tillsammans 
Mottagningen Första linjen drivs 
gemensamt av Landstinget i 
Värmland och kommunerna 
Grums, Forshaga, Kil, Karlstad 
och Hammarö. Landstinget och 
kommunerna vill tillsammans 
arbeta för att barn och unga inte 
ska utveckla missbruk eller svår 
psykisk ohälsa.

Öppet Hus 31 mars 
Mottagningen finns på Drott-
ninggatan 1 B i Karlstad. Vill 
du se hur det ser ut och träffa 
personalen så är du välkommen 
till Första linjens Öppet Hus 31 
mars – dagen innan de öppnar 
mottagningen. 

Kommunen kommer att sprida 
information om kontaktuppgif-
terna till Första linjen så snart de 
finns tillgängliga.

 
Karin Kilman

UNGA

Foto: Lasse Kristensen

FÖRSTA LINJEN FÖR BARN OCH UNGA

Helena Bergström
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Hur hjälper kommunen ungdomar som fastnat i drogmissbruk?

Laila Strandh arbetar inom  
socialtjänsten i Grums. Främst 
med ungdomar mellan 16-25 år 
som har missbruksproblematik. 
Här berättar hon lite om hur 
kommunen arbetar med att hjälpa 
unga bort från missbruk.

Vilka åldrar är vanligast bland de 
ungdomar i Grums som behöver 
hjälp att sluta missbruka?
  - Det är få som är under 18 år. 
Men bland de som är mellan  
18 och 25 har debuten, när man 
för första gången använt nar- 
kotika, ofta skett redan vid 14-15 
års ålder. Det är oroväckande.

Vilka droger handlar det om?
  - Cannabis och tabletter som 
innehåller bensodiazepiner är helt 
klart vanligast. Så kallade ”benzo” 
kan man ha fått utskrivet av läkare 
från början mot ångest och liknan-
de. Sedan kanske det aldrig skett 
någon uppföljning eller nedtrapp-
ning av de beroendeframkallande 
tabletterna och när receptet tar 
slut börjar man köpa dem illegalt. 

Depressioner, ångest och sömn-
problem blir ju bara värre om man 
dessutom får ett missbruk, det blir 
en ond cirkel. Droger och psykisk 
ohälsa hänger väldigt ofta ihop. 
Jag önskar att vården alltid skulle 
kombinera medicinering med sam- 
talsterapi och följa upp, med av- 
trappning. Det är också viktigt 
att vi har en bra samverkan med 
landstinget.

Hur går det till när en ungdom 
får hjälp genom dig?
  - Oftast är det någon som gör en 
så kallad orosanmälan* om per- 
sonen. Det kan vara skolan, en 
vän, en familjemedlem eller någon 
annan. Då gör jag först en akut 
skyddsbedömning. Finns det  

Laila Strandh. Foto: Ewa Lundqvist.

någon fara som jag måste ta hän-
syn till direkt? Sedan ska en för-
handsbedömning vara klar inom 
14 dagar och därefter beslutas om 
det ska göras en utredning eller 
inte. 

Insatser som behandlingshem, 
provtagning, samtal osv. kan sättas 
in under eller efter utredningen. 
Ibland behöver ungdomens familj 
hjälp av en familjebehandlare. In- 
satserna följs upp efter individuell 
bedömning, men uppföljningen 
ska göras inom sex månader. 

Behandlingstiden är helt in- 
dividuell, det beror bland annat 
på vilka droger det handlar om 
och hur tungt missbruket är.

2014 var det uppemot 90  
procent i åldern 13-20 år i Grums 
som inte hade återfallit ett år 
efter avslutad behandling. Stäm-
mer det med din bild av verklig-
heten?
  - Det beror lite på hur de räknar, 
för det är inte ovanligt med mellan 
fem och sju återfall under en  
behandling. Det är vad behand-
lingshemmen räknar med också. 

Hur vanlig är tvångsvård?
  - Det är ovanligt. Upp till 20 år 
heter det LVU och därefter LVM. 
LVM är ännu svårare att få  
igenom. Om någon redan har LVU 
går det att förlänga tills dagen den 
fyller 21 år. 

Är det något särskilt som kan 
kopplas till drogmissbruk hos 
unga?
  - Skolproblem, arbetslöshet och 
dysfunktionella familjeförhållan-
den är det som är vanligast före-
kommande. Det är ingen klass- 
fråga, utan kan vara vem som 
helst från alla slags bakgrunder. 

  - Sysselsättning och ett fungeran-
de boende är A och O när be-
handlingen är avslutad. Behand-
lingshem som har utslussning och 
boendestöd är väldigt bra. Det är 
inte så enkelt att bara att komma 
hem och börja leva ett vanligt 
Svensson-liv. Ofta fortsätter man 
med provtagning och samtal un-
der en tid. 

Vid tiden för intervjun höll social- 
tjänsten på att rekrytera en till 
ungdomsbehandlare.
 

OROSANMÄLAN
 
Alla rekommenderas att anmäla  
misstankar om att barn eller ung- 
dom far illa till socialtjänsten. Det 
kan ske t. ex. via telefon, brev eller 
e-post. Vill du vara anonym ska du 
säga det direkt och inte uppge ditt 
namn. 

Anmälningsskyldighet gäller för  
t. ex  hälso- och sjukvården, 
tandvården, förskolan, skolan, 
socialtjänsten och kriminalvården. 
Den gäller också de som arbetar 
med barn och unga i enskild privat 
verksamhet eller i annan sådan 
verksamhet på hälso- och sjukvår-
dens eller socialtjänstens område.

Helena Bergström
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DIN UNGA EKONOMI

Föräldrarna betalar till du är 18, sen då?
Dina föräldrar är skyldig att betala för dig till du fyller 18 år eller 
till du är 21 om du fortfarande går på gymnasiet. Men räkna med 
att betala för att bo hemma om du tjänar egna pengar.  

Du kan öka dina inkomster...
Går du i skolan får du kanske en del av studiebidraget. Har du tid 
efter studierna kan du kanske få ett extrajobb under kvällar och 
helger. Under sommaren brukar det finnas en hel del sommar-
jobb.

...eller minska dina utgifter
Om du börjar tidigt kan du bygga ihop en stor summa, kanske till 
att ta körkort. Om du börjar spara när du är 15 år och sparar 200 
kronor i månaden i tre år har du en bra start.

Sparplan
Du kanske vill köpa en ny mobiltelefon som kostar 500 kronor i 
månaden. Vilka andra saker ska du spara in på för
att ha råd med 500 kronor i månaden? Eller har du tänkt att du 
ska ha råd genom att tjäna mer pengar, alltså att börja jobba? Kan 
du få ett jobb? Eller om du redan har ett jobb, kan du jobba så 
mycket mer?

Vem bestämmer över dina pengar?
För att få ingå avtal måste du vara 18 år. Det betyder att om du är 
under 18 år ska säljaren kontrollera att dina föräldrar godkänner 
köpet. Annars kan dina föräldrar kräva att köpet ska gå tillbaka. 
Om du har fyllt 16 år får du bestämma över pengar du själv har 
tjänat ihop.

Du har inte så mycket pengar. Men du vill ha snygga kläder, 
en ny mobil och pengar till att hänga på stan med kompisar. 
Samtidigt drömmer du om att resa, ta körkort och köpa en 
ny dator. Hur går det ihop?

Om du inte kan betala
En liten skuld kan växa snabbt. Blunda inte 
för problemet, då blir det bara värre. 

Spara in på så mycket annat som möjligt. 

Ring den du är skyldig pengar och be om 
att få längre tid på dig eller en avbetal-
ningsplan som du klarar av. Många företag 
kan vara hjälpsamma om du visar att du vill 
betala.

Kanske har du något som du kan sälja för 
att få loss pengar? Vissa materiella saker 
saknar man mindre än vad man hade trott. 

Prata med någon i familjen eller en vän 
som du litar på. Ekonomiska bekymmer 
kan vara väldigt stressande, men de blir allt 
vanligare. 

Om du behöver professionell hjälp av 
budget- och skuldrådgivare når du dem 
via kontaktcenter på tel. 054-540 00 00. 
Grums kommun köper tjänsten av Karl-
stads kommun.

Källa: Konsumentverket,  
Koll på pengarna 2015.
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Ungdomsarbetslösheten minskar i Grums

Montage: Annika Salling/Nya Wermlands-Tidningen

Oscar Magnusson är Årets företagare 2015
Årets företagare 2015 i Grums kommun är Oscar Magnusson som driver 
Sliperiet i Borgvik. Motiveringen från Företagarna lyder:  
 
”När Oscar Magnusson köpte Sliperiet 2009 var det få som trodde att det var 
möjligt att blåsa liv i en gammal fabrikslokal på landsbygden och få den att  
andas, flöda av liv och bli ett hus för kulturella näringar. 

Genom entreprenörskap, drivkraft och en gedigen satsning har Oscar lockat 
världskända konstnärer och musiker till Borgvik. Detta har gett möjlighet för en 
bred publik att njuta av kultur i många former. Oscar fortsätter hela tiden att 
utveckla Sliperiet, nu även med gastronomisk inriktning.” Foto: Øyvind Lund.

Grums kommun ser en positiv 
trend för ungdomars sysselsätt-
ning, även om ungdomsarbets-
lösheten fortfarande är alldeles 
för stor. Från att endast ha haft 
fyra kommuner i länet med högre 

längre. Som med mycket annat är 
Grums på rätt väg. Genom de två 
miljoner kronor som politikerna 
har avsatt till ändamålet samt det 
arbete som görs är kommunen  
högst delaktig i den positiva ut-
vecklingen.

andel arbetslösa ungdomar än oss 
finns det idag sju andra kommuner 
med en högre andel arbetslösa 
ungdomar. Vi har ändå en bit kvar 
till länssnittet, även om vi närmat 
oss, och till rikssnittet är det ännu 

Text: Tobias Nyåker
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Medborgarundersökning våren 2015

Martin Karlsson är ny kultur-  
och fritidschef i Grums kom-
mun med ansvar för bland annat 
biblioteket, bad- och sporthallen 
och föreningskontakter. Han bor 
i Karlstad med fru och två barn.

Berätta lite om din bakgrund.
  - Jag är uppvuxen i Vänersborg, 
har spelat ishockey och var från 
början snickare. Sedan pluggade 
jag bland annat kulturvetenskap, 
arkeologi och till utställnings- 
producent. 

Det ryktas att du har grävt här i 
kommunen?
  - Det finns mycket fornlämningar 
här och jag känner till kommunen 
väl. Kuvertgraven i centrala Grums 
var jag med och grävde ut och har 
även varit med i Borgvik och flera 
gånger vid Edsholms borgruin. 

Har du varit chef tidigare?
  - Ja, 2007 blev jag chef för 
kulturmiljöverksamheten på 
Värmlands museum. Från 2012 
tills nu var jag chef på tillväxt- och 
kulturenheten i Skövde kommun.

Vad har du för framtidplaner för 
kulturen och fritiden i Grums?
  - Jag vill jobba med helheten och 
öka samverkan dels föreningar 
emellan och dels mellan förenin- 
gar, företag och det offentliga. Jag 
har påbörjat möten med förening-
arna och det har varit positivt. 

  - Barn- och ungdomsverksamhet 
är också en viktig del och att då 

ha samarbete med skolan. Det 
är viktigt att skapa livskvalitet för 
invånare oavsett ålder och en bra 
grogrund för barn och unga.  
Sedan vill jag utveckla mötesplat-
serna i hela kommunen tillsam-
mans med andra. Jag brukar säga 
att alla invånare är mina medar- 
betare.

Har du bra koll på föreningslivet?
  - Grums är spännande och har 
ett bra föreningsliv, inte minst 
inom idrott med slalom, ishockey, 
ridning, simning med mera. Sedan 
finns fritidsgård, kulturskola, 
musikkårer och en konstförening. 
Dessutom är jag väldigt glad över 
de privata kulturentreprenörerna.

Händer det något på biblioteket 
eller i badhuset?
  - Vi planerar för att starta en  
gemensam programverksamhet 
för kultur och fritid. Det blir fokus 
på skollov men även saker för 
vuxna på olika veckodagar. 

  - Biblioteket hade nästan 79 000 
besök under 2014 och 32 000 
besök i tidningsrummet. Bad- och 
sporthallen hade 54 000 besök 
på badet, varav 10 000 var skol-
klasser, och det var 30 000 besök 
i sporthallen lågt räknat. 

Vad gör du själv på fritiden?
  - Då är det aktiviteter med 
barnen, men jag älskar vatten och 
öppna landskap.

Louise Åberg är ny bibliotekarie på 
Grums bibliotek. Hon är nyexaminerad 
från informations- och biblioteksveten-
skapslinjen och har flyttat till Grums från 
från den lilla byn Alstermo i Småland. 

Tre av hennes favoritförfattare är  
Robin Hobb, Brent Weeks och  
klassikern J.R.R. Tolkien. 

Martin är ny kultur- & fritidschef

Grums kommun kommer i år att delta i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Det är en attityd- 
undersökning som ska vara ett komplement till våra kvalitetsundersökningar och nyckeltal. Insamlingen pågår  
under sju veckor med start den 6 mars. 600 kommuninvånare mellan 18-84 år får enkäter som kan besvaras via 
post eller webb. Ett förbrev och två påminnelser skickas också ut. Resultaten analyseras sedan av SCB med  
deras analysmodell Nöjd-Kund-Index. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara. Tack på förhand!

Helena Bergström
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EVENEMANG

Mars 

28  Kingen & The Uppercuts
Torgny KINGEN Karlsson känd 
från såväl Kingen Trio och Kingen 
and the blue Flamingo orchestra 
samt som medlem under några 
år i The Boppers, ett band han 
fortfarande skriver låtar för. Rock-
kväll med allt som behövs och lite 
till.   
Pris: 200 SEK. Tid: 20.00.  
Plats: Strandgatan 9, Slottsbron  
fd. Folkets hus  

31  Matmässan 2015
Välkommen till den årliga 
matmässan i Gruvan, Grums. 
Tid: 11.00 - 18.00 Entré för 
besökare över 18 år: 20 kr.

April
 
3  Äggpromenad i Segmon
En tipspromenad i äggets tecken 
med äggvinster och godispåsar till 
alla barn. Tid: 11.00
Plats: Knutpunkten i Segmon

4-6  Konstutställning hos Mimmi 
design
Marja i Myrom Hallstensson,  
måleri. Vernissage Påskafton 12-16.
Påskdagen & Annandag Påsk 12-16.
Plats: Pikenberg, norra Grums.

25  GrisNils & Bloody Covers
Vi välkomnar ”Grisnils” (Stellan 
Olofsson) från Sunne. Bengt 
Höglind med sitt band Bloody 
Covers spelar upp med häftigt 
medryckande låtar, som får hela 

huset att vibrera. Tid: 20.00.  
Plats: Strandgatan 9, Slottsbron, 
fd. Folkets hus.

Maj

30  Travis Green & Band Real 
Country Rock
En helkväll med den nya 
generationens countryartister 
som ger oss alla möjlighet att få 
njuta av musiken och gunga med 
i linedance. Countrykväll med allt 
som behövs. Tacobuffè serveras 
under kvällen för 75 SEK.  
Inträde: 200 SEK. Tid:  20.00. 
Plats: Strandgatan 9, Slottsbron, 
fd. Folkets hus.

MATMÄSSAN 2015
Välkommen till årets matmässa i  
Gruvan, Grums, den 31 mars. 

Mellan kl. 11.00 - 18.00 kan du prov- 
smaka och handla av lokala och  
regionala matproducenter och -butiker. 
I B-salen finns Märtas café på plats. 

Entré: 20 kr. Gratis för alla under 18 år.
Arrangör: Grums kommun

www.grums.se/matmassan



GRUMS KOMMUN PÅ FÖRETAGSBESÖK
 
Kommunens företrädare har besökt flera företag och organisationer varje 
vecka sedan årsskiftet. Det har också beslutats att två av kommunstyrel-
sens politiker från olika partier tillsammans ska besöka ett företag varje 
vecka. Här visas ett urval av de som har fått påhälsning hittills i år.

Gruvöns sågverk

ICA Orrby

Solbergskyrkan

Guns bär och sylt

Fritidsbanken Slottsbro AB


