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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
in på CD och distribueras till syn-
skadade. Det görs av SRF Ljudpro-
duktion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 13 

Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!

16-17 februari
6-7 april
8-9 juni
7-8 september
26-27 oktober
14-15 december

Utgivningsplan 2017

Box 93, 667 22 Forshaga 
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Omslagsfoto: Linda Jungarå
Den här söta missen bor med sin 
husse på Ullerudsgården.

Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

I vår kommun har 
vi alltid tagit hand 
om varandra. Som 
släkting, granne eller 
kompis hjälps vi åt på 
olika sätt och ställer 
upp för varandra. 
Många anhöriga gör 
beundransvärda 
insatser som är guld 
värda. Vi har också 
flera föreningar som 

verkligen gör skillnad. När vi sedan behö-
ver ha lite mer omsorg så finns kommu-
nen, där vår underbara personal varje dag 
tar hand om våra sjuka, våra äldre och de 
som behöver lite extra stöd.

Medelåldern har på 100 år stigit från 60 
år till 80 år och de som föds idag kan se 
fram emot att bli 90 år i genomsnitt. Vi 
är också friskare längre innan krämpor 
sätter in. Vi är ett rikt land och där vi som 
människor också vill få ett rikt liv och en 
rik ålderdom. Självklart är sinnet ungt 
även om kroppen är gammal. För vem tror 
att Mick Jagger i Rolling Stones drar ner 
på tempot bara för att han snart är 74 
år eller att Ingvar Karlsson i Sven-Ingvars 
slutar på scen för att han är 79 år. Livet 
ska levas oavsett ålder. Vi kan också med 
Internet ta oss till alla världens hörn på en 
mikrosekund. 

På Lintjärn har vi dans och på Ulleruds-
gården är det fest och underhållning. I 
Deje simhall har vi pensionärbad. Forshaga 
kommun är en bra plats att leva och bo 
på, men vi har områden där vi tillsammans 
kan göra mer.

Häromveckan pratade jag med en av våra 
äldre invånare. Hon beskrev att vår hem-
tjänst var så bra, och att hon fick aktivitet 
och social gemenskap på det boende som 
hon bodde på. Hon hade vänner att umgås 
med och barn, barnbarn och barnbarns-
barn som hälsade på. Men hon sa att det 
finns stunder när hon känner sig ensam. 
Det sägs att man kan mäta ett lands 

välstånd genom att se hur väl man tar 
hand om de som behöver stöd och omsorg. 
Vi har lyckats väl, även om vi vet att vi 
har en hel del områden där vi vill mer 
och bättre. I vår kommun har vi ett aktivt 
kommunalt rådsforum där vi med jämna 
mellanrum träffar våra äldre och funk-
tionsnedsatta. Där kan vi samtala med 
varandra och göra oss uppmärksamma på 
angelägna frågor. På det sättet utvecklar 
vi vår kommun tillsammans.

Varje människa som behöver det har 
rätt till vår gemensamma trygghet, vård 
och omsorg. Fördelen med att alla får 
stöd efter sina behov är att inte andra 
mekanismer styr. En del som behöver hjälp 
kanske håller emot längre än de skulle, 
medan andra har lättare att ta för sig och 
göra sig hörda.

Andelen kommuninvånare i behov av stöd 
kommer att öka framöver. Vi arbetar nu 
fram långsiktiga prognoser som kommer 
att ge en bra beredskap för de förändring-
ar som krävs. I en nära framtid behöver 
vi öka bemanningen och ge förutsätt-
ningar och tid för våra anställda och i 
våra verksamheter. Vi behöver även mer 
förebyggande och rehabiliterande insatser, 
tryggad personalförsörjning, översyn av 
våra boenden och fler särskilda boendefor-
mer samt öka användningen av välfärds-
teknologi.

Vår kommun ska ge välfärd som bygger på 
sammanhållning. Alla ska bidra och alla 
ska få ta del av välfärden, för det ger bäst 
förutsättningar för oss alla. 

PERS KRÖNIKA
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Så här ser 
vår budget ut

2017
Budgeten är en plan över hur mycket pengar 

vi kommer att få in under året och vad pengarna ska 
användas till. Syftet med vår verksamhet är inte

att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till 
att ge medborgarna en så bra service som möjligt.  

Var kommer pengarna ifrån?
För varje hundralapp du tjänar betalar du 22,35 kronor i skatt till kommunen. 
Via kommunalskatten betalar forshagaborna gemensamt för stora delar av 
kommunens verksamhet. Du som forshagabo bidrar också genom att betala 
avgifter för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen får även in 
pengar i form av bidrag från staten. Vår totala budget är 812 miljoner kronor. 

Fler invånare
Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor 
betydelse för kommunens ekonomi. Skatteintäkterna beräknades i budgeten 
utifrån en uppskattad folkmängd på 11 350 personer. Skatteintäkterna 
förväntades bli 23,8 miljoner kronor högre, och det generella statsbidraget 
och utjämningen 4 miljoner kronor högre, än föregående år. Vi ska ha en ”god ekonomisk hushållning”

God ekonomisk hushållning handlar inte bara 
om en ekonomi i balans. Enligt kommunal-
lagen och lagen om kommunal redovisning 
ska fullmäktige sätta upp mål och riktlinjer 
för verksamheten. Balanskravet, som innebär 
att kommunens kostnader inte får överstiga 
intäkterna har vi hittills klarat, men under de 
senaste åren med liten marginal. Att arbeta 
för en god ekonomisk hushållning blir en 
utmaning även 2017.

Investeringar
I budget 2017 finns investeringar för 46,9 
miljoner kronor. Utöver det tillkommer de  
investeringar som inte färdigställts under 
2016. De större investeringarna under 2017 
görs i kommunens anläggningar; till exempel 
lokaler, gator, vägar, vatten och avlopp. 

Så här fördelas skattepengarna
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 
605,6 miljoner kronor, som fördelas så här:

Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens 
pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2017.

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
45,1%

29,9%

6,5%

14,5%

1,5%

0,7%

0,3%1,5%

Kommunens verksamheter påverkas också av händelser som är utanför vår  
kontroll. Som exempel kan nämnas konjunktursvängningar, utjämningssystemet  
eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser kan få stor bety-
delse. Därför är det viktigt att ha en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2017 finner du i 
sin helhet och i en kort-
version på forshaga.se.

Budget 
i korthet

2017
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Extraöppet simhall

Måndagar  14.00 - 19.00
Tisdagar  10.00 - 14.00
Torsdagar  10.00 - 14.00

Forshaga bibliotek

Deje bibliotek

Måndagar   10.00 - 19.00 

Tis-tors  08.30 - 19.00 
Fredagar  10.00 - 16.00
Söndagar  11.00 - 14.00

Öppettider Biblioteken
Pärlplattepyssel
28 feb kl. 11.00-13.00, Deje
2 mars kl. 15.00-17.00, Forshaga 
Gör fina pärlplattor! För barn i alla åldrar. 
Drop-in, ingen föranmälan.

Quiz
1 mars kl. 15.00, 
Forshaga
Kom och var med i biblioteks 
quiz och testa dina kunskaper 
i alla möjliga olika frågor. 
Man kan quizza ensam eller 
i lag med kompisar eller 
familjen. Frågorna är an-
passade för barn ca 7-13 år men alla är 
välkomna att delta. Ingen föranmälan.

Legodag
5 mars kl. 11.00-14.00, 
Forshaga lärcenter
Drop-in för barn 6-12 år. 
Kom och bygg fritt med 
lego på torget i Lärcen-
ter. Café Rasten och 
biblioteket är öppna. 

Övriga öppettider se forshaga.se/simhall. 

Måndag  10.00 - 14.00
Tisdag  10.00 - 14.00
Onsdag  10.00 - 13.00
Torsdag  10.00 - 14.00
Fredag  10.00 - 14.00

Mer information på forshaga.se/bibliotek
eller bibliotekvarmland.se.

28 februari 
kl. 12 och 15
Forshaga Folkets 
hus. GRATIS!

Zootropolis  
Forshaga Folkets 
hus bjuder på två 
visningar av den 
animerade filmen 
Zootropolis. 

Sportlovsbio
Ängevi ishall

Måndag - lördag vecka 9 
Allmänhet UTAN klubba 
Kl. 10.30-12.20
Allmänhet MED klubba 
Kl. 12.30-14.50

Söndag vecka 9
Allmänhet UTAN klubba 
Kl. 11.50-12.20
Allmänhet MED klubba 
Kl. 12.30-14.50

Mer information se forshagahockey.se
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Hubben 

Här kan alla låna fritidsprylar helt 
gratis! Utökade öppettider under lovet:

Måndag, onsdag och torsdag 10-13
Tisdag och fredag 15-18

Adress: Korsvägen 5, Deje

2 mars, kl. 10.00-14.00, Skivtjärn 
Utrustning: Finns att låna, medtag 
gärna isdubbar
Mat: Grillad korv och dryck serveras
Pris: Kostnadsfritt!
Anmälan: Ingen föranmälan

Sportfiskarna region Värmland anordnar 
sportlovsfiske på Skivtjärn i Deje. Vi 
pimplar efter abborre och visar hur man 
ismetar efter gädda. Obs, aktiviteten 
blir av om isen är säker! Besked och 
info om isen och sportlovsfisket kan du 
läsa om på www.sportfiskarna.se/Fiske/
Fiske-i-Forshaga

Sportlovsfiske

Dömlebacken
Öppet 10.00 - 16.00 alla 

dagar under sportlovet v.9! 
Här finns lift, snökanon, pistmaskin, 
belysning, barn- och familjebacke, 
park med hopp och rails. Servering 
med enklare mat, godis och dricka.

Forshaga kommun samlar in information från 
föreningar och andra verksamheter för att 
tipsa barn och ungdomar om lovaktiviteter. 
Med reservartion för ändringar. 

Sportlov!vecka 9

Hubben, Kulturhuset 
24 feb och 3 mars, kl. 17.00-23.00 
För årskurs 7 upp till 20 år. 

Trysilresa
28 feb, kl. 06.00-22.00
Pris: 13-15 år 300 kr, 16-20 år 350 kr
Tider: 6.00 Folkets hus parkeringen,  
6.20 bussfickan Deje, hemfärd 16.30
Anmälan: Senast 22 februari till
Pär Ekberg på 076-725 33 71 eller 
par.ekberg@forshaga.se.

Öppen hall
1 mars, Forshaga sporthall
2 mars, Deje sporthall
Kl. 10.00-12.00 7-12 år
Kl. 13.00-15.00 13-18 år
Bumperball, redskap, bollsport m.m. 

Krav Maga
3 mars, kl. 12-15, Grossbolshallen
 Självförsvar för tjejer 13-20 år. 
Instruktör Emma Dalman. Anmälan 
senast 1 mars till Pär, 076-725 33 71.
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Uno, en riktig eldsjäl
Vi vill tacka Uno Ögren för
att han har hissat flaggan på 
Olsätersskolan i runt 35 år. 
Uno var halvtidsvaktmästare 
på skolan. Efter sin pension har 
Uno, i ur och skur, fortsatt att 
hissa flaggan på skolgården.

Torsdagen den 22 december gick vi från 
förskolan Arbetsmyran i Olsäter på en liten 
promenad för att uppvakta Uno med en 
blomma som tack för alla år han hjälpt 
oss att fira olika högtider. Tack Uno, du 
betyder mycket för vår bygd!

Barn och personal
Arbetsmyran, Olsäter

Frågestund med Uno
Självklart hade barnen lite frågor de 
funderade på innan promenaden;

Har Uno något på sitt huvud? 
Som bilden visar har Uno keps. 

Har du någon toalett? 
Uno svarade; -Ja, alla här i huset  
har en toalett.

Hur gammal är du? 
Uno är 85 år. 

Barnen fick även lära sig att Uno är 
ett namn och inte bara ett spel som 
man kan spela. 

Vår kundservice 
på Facebook är 
bäst i Sverige
För fjärde kvartalet i rad toppar Forsha-
ga kommun analysföretaget Smampions 
lista på svarsfrekvens bland kommuner 
på Facebook. Vi är också den kommun 
som har kortast svarstid. 

Vi har under flera år arbetat för att 
Facebook ska bli en naturlig mötesplats 
för människor som bor eller verkar i 
kommunen. En plats där du får lokala 
nyheter, tips om aktiviteter, och där du 
på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna 
få svar på dina frågor som rör kom-
munal verksamhet. Därför är det extra 
roligt att vårt arbete gett resultat, och 
att vi uppmärksammas i ett nationellt 
perspektiv. 

Det är företaget Smampion, som ana-
lyserar svenska företag, myndighetet, 
organisationer och kommuner i sociala 
medier, som i senaste kvartalsrapporten 
(rapport om Svenska kommuners Fa-
cebooksidor för fjärde kvartalet 2016) 
listar Forshaga kommuns facebooksida 
som bäst i Sverige på kundservice och 
kundrelationer (vi har högst svarsfrek-
vens och vi har kortaste svarstid). Du 
kan läsa kvartalsrapporten i sin helhet 
under nyheter på smampion.se.

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

2 8 2
Den 4 februari 2017 hade vi 
3282 gillare på sidan.

3
Årets Friska Forshaga drar igång 22 april 
och kommer att pågå till 30 september. 

Det blir som tidigare år två huvudkartor 
med 50 stolpar i Deje och 50 i Forshaga.
Vi kan se fram emot fyra extra kartsläpp 
under perioden. Ett efterfrågat kart-
område kommer tillbaka – Mölnbacka! 

Ladda upp för årets stora stolpjakt!

Vi ser fram emot Friska Forshaga 2017



Kontakten Nr 1, 2017      7   

Forshaga kommun har genomfört utvär-
deringen vid tre tillfällen: 2008, 2013 
och 2016. Vid senaste utvärderingen fick 
kommunen sitt bästa resultat hittills. 
Utvärderingen visar att kommunen har ett 
bra arbetssätt för att informera medbor-
garna. Bland vår kommuns styrkor nämns 
tillgången till ett diarium på webben, 
bebisuppvaktningar och politiker på plats. 
Forshaga kommuns aktiva arbete för ett 
rikt förenings- och kulturliv uppmärksam-
mades också. En av våra styrkor är de 
många kontaktytor som finns där kommu-
nen och representanter för kultur, fritid 
och även näringslivet möts.

Några utvecklingsområden för Forshaga 
kommun finns i kommunens interna ar-
bete. Vi kommer därför jobba extra med 
områden som ledarskap och ansvar under 
kommande år. Utvärderarna anser att vi 
har möjlighet att arbeta med ledarskaps-
frågor bland chefer i kommunen. Vi tar 
också till oss av att det finns möjlighet att 
förbättra kommunens arbete med kvalitet 
och utveckling. Ett exempel på en för-
bättring är att involvera forskning i arbete 

Vi får gott betyg i Kommunkompassen
Kommunkompassen utvärderar kommunen ur ett medborgar- och brukarperspektiv. Forshaga kommun 
fick goda betyg i utvärderingen. Vi fick särskilt goda omdömen inom områden som offentlighet och 
demokrati och kommunen som samhällsbyggare.

med förbättringar och att bli mer systema-
tiska när vi följer upp verksamheten.

Utvärderingen lyfter åtta olika områden 
inom vilka kommunen utvärderas och inom 
de flesta områden har kommunen utveck-
lats positivt sedan tidigare undersökningar. 
Utvärderingen är dessutom uppdaterad 
och därför tuffare än tidigare, vilket gör 
oss extra glada för resultatet. 

Kontakten – ett föredöme i Sverige  
enligt utvärderarna
Kommuntidningen Kontakten är en viktig 
kanal för kommunen. Genom Kontakten 
når vi många invånare i kommunen. Vi har 
länge arbetat för att ha en bra kommun-
tidning och gläds därför extra åt detta 
goda betyg. Vi får även bra betyg för vårt 
kommunikationsarbete på webben och via 
Facebook.

De åtta områden  
som utvärderas
1. Offentlighet och demokrati – hur väl 

fungerar kommunens informationsar-
bete och kan medborgarna tycka till.

2. Tillgänglighet och brukarorientering – 
hur väl fungerar vårt bemötande och 
har vi en gemensam syn på dem vi är 
till för.

3. Politisk styrning och kontroll – hur 
styr vi kommunen och vilka verktyg 
använder vi.

4. Ledarskap, ansvar och delegation – 
hur fungerar ledarskap i kommunen.

5. Resultat och effektivitet – hur utvär-
derar vi vår verksamhet och utvecklar 
den.

6. Kommunen som arbetsgivare – per-
sonalpolitik – hur är kommunen som 
arbetsgivare.

7. Ständiga förbättringar – hur förbättrar 
vi verksamheten och hur lär vi oss av 
omvärlden.

8. Kommunen som samhällsbyggare – hur 
samarbetar vi med civilsamhället.

Medeleine Nyvall
Kommunutredare

Kontakten
  Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Babyboom • Ett rikt föreningsliv • Anhörig - ett familjeperspektiv
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Sommarlägren - en hit • Vår fi na simhall med en rad aktiviteter
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Vad är ett hjälpmedel?
Med hjälpmedel för det dagliga livet menas 
sådant man kan behöva för att till exempel 
äta, klä sig och sköta hygienen, förflytta 
sig, kommunicera och sköta hemmet.

Vem kan få ett hjälpmedel?
Det är alltid en leg. arbetsterapeut eller 
leg. sjukgymnast/fysioterapeut som bedö-
mer behovet av hjälpmedel. Ett hjälpmedel 
kan man få om man har en funktionsned-
sättning som gör att man har svårt att klara 
av det dagliga livet. Funktionsnedsättning-
en kan vara medfödd eller komma i och med 
en olycka eller sjukdom. Man kan behöva 
hjälpmedel en tillfällig period eller längre.

Föreskrivet vid långvarigt behov
Har du ett långvarigt behov får du 
hjälpmedel föreskrivet. Det innebär att 
du får hjälpmedlet utprovat och anpas-
sat av arbetsterapeut, sjukgymnast eller 

distriktssköterska. Du får också hjälp med 
instruktioner, träning och utvärdering 
av hur hjälpmedlet fungerar för dig. Allt 
dokumenteras i journal och detta innebär 
att du blir patient inom hälso- och sjukvår-
den. Hjälpmedlet lånar du gratis men du 
betalar en avgift för bedömningen.

Hyra vid kortare behov
Vid behov av hjälpmedel under en kortare 
tid än fyra månader kan man hyra hjälpme-
del. Du kan ha brutit något ben, genomgått 
en operation eller liknande och märker att 
du behöver någon form av hjälpmedel för 
att klara av vardagen lättare. 

Hjälpmedel med egenansvar
Vissa hjälpmedel ansvarar man själv 
för att köpa. Det kan vara till exempel 
griptång, stödkäpp, greppvänliga bestick, 
muggar och saxar. Flera av dessa produk-
ter går att köpa i affärer, apotek, postor-
der och via webshop.

Den som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att vardagen ska fungera. Det kan 
vara till exempel en rollator, sittdyna, lyft eller en anpassad säng. På hjälpmedelsverksamheten job-
bar Sören Wallgren och Peter Jonasson. De tillhandahåller, rengör, reparerar, besiktigar och levererar 
hjälpmedel till den som behöver. 

Hjälpmedel som får  
vardagen att fungera

Vem ska jag kontakta om jag vill veta 
mer om hjälpmedel?
Har du frågor kring, eller behov av, ett 
hjälpmedel kontaktar du någon av våra 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller 
distriktssköterskor. Du når dem via 
kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Lina Wiklundh
Kommunikatör
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Peter Jonasson
 och Sören Wallgren 

jobbar på hjälpmedelsverksamheten 
i Forshaga kommun. De håller till 

i källarplan på Lintjärn.

Fem frågor

1. När kommer man i kontakt med 
    er på hjälpmedelsverksamheten?
- När en brukare blir förskriven hjälpmedel från sjukgym-
naster och arbetsterapeuter kommer vi på hjälpmedels-
verksamheten in i bilden.

2. Hur många olika hjälpmedel tillhandahåller 
    ni här på hjälpmedelsverksamheten?
- Vi tillhandahåller kommunhjälpmedel i form av vård-
sängar, takliftar, golvliftar, rullatorer, toalettförhöjningar 
– ett väldigt brett sortiment. Det finns ett basutbud som 
består av en stor mängd artiklar – uppemot ett hundratal. 
I första hand förhåller vi oss till det upphandlade bas-
sortimentet, men om något saknas finns det möjlighet att 
se till så det finns. I snitt hjälper vi mellan tre och sex 
brukare om dagen. Hjälpmedel är ett flöde hela tiden – det 
kommer tillbaka i retur och sen ska det ut igen. Då får vi 
tvätta hjälpmedlen noggrant och rekonda innan. Det är 
en rundgång hela tiden. Därutöver är det mycket service i 
både särskilda boenden och gruppbostäder. Tre-fyra gånger 
om året är vi på träff med hjälpmedelsnämnden, där vi 
delar erfarenheter och kunskaper. Dit bjuds även olika 
leverantörer som föreläser och visar nya produkter. Sedan 
2016 är vi helt själva med servicen då vi blev fristående 
från hjälpmedelstekniker.

3. Vad är det vanligaste hjälpmedlet 
    ni lämnar ut?
- Det vanligaste hjälpmedlet vi lämnar ut är rullatorer. De 
som efterfrågar dem är i regel de äldre. Annars kan det 
vara ett hjälpmedel om man blivit sjuk och har svårt att 
gå. De blir förskrivna hjälpmedlet från sjukgymnasterna. 
Det vanligaste är att de har rullatorerna under en längre 
period. Sedermera har varje kommun hyrhjälpmedel som 
är till för kortsiktigt behov – upp till fyra månader. Sådana 
hjälpmedel kan bli aktuella i samband med exempelvis 
höftoperationer. Då kan brukaren behöva en rullstol eller 
en toalettförhöjning.

4. Vilka typer av uppdrag 
    kan ni hjälpa till med?
- Utkörning av hjälpmedel, service i hemmet och repara-
tioner. Mycket lagas på plats där hjälpmedel finns. Vi har 
allt från maskintvätt till beställning av reservdelar för 
alla produkter. Vi ingår i rehab-gruppen och ser till att 
hjälpa dem om de har några frågor. En gång om året ska 
vissa hjälpmedel besiktigas. Innan var det Landstinget som 
besiktigade – mest takliftar, sängar och golvliftar. Förra 
året var Peter på utbildning och sedan dess sköter han den 
biten. Då skaffade vi oss en egen viktvagn som används 
vid besiktningen. Det har blivit mycket mer flexibelt 
sedan dess. Kommer det en lift i retur kan vi besiktiga och 
reparera den direkt. Något som också är viktigt är tvätten. 
Den måste skötas rätt för att undvika smittor. Sedan tänker 
vi såklart på den enskilde och att han eller hon ska ha så 
bekvämt som möjligt.

5. Vad är det bästa med ert jobb?
- Friheten! Vi sköter mycket själva och sedan förra året 
är vi mycket mer självständiga och kan jobba på med vårt 
ansvar. Vi får mycket social kontakt med alla vi träffar och 
det delas många historier. Det är också viktigt att man 
respekterar att man är på besök i någon annans hem. Men 
den sociala biten är väldigt rolig. De flesta är väldigt tack-
samma och man får därför väldigt mycket tillbaka. 

En annan rolig grej är att vi byggt en lyftvagn som sparade 
kommunen mycket pengar. Vi fick en grundstomme som vi 
sedan själva byggde utifrån egna medel här på plats. Det 
är också kul att vi får hålla oss uppdaterade. Det är inte 
alla som för syssla med denna typ av hjälpmedel och då är 
det viktigt att hålla sig uppdaterad. Det är också ett stort 
säkerhetstänk. Det får ju inte hända individen något!

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare



10    Kontakten nr 1, 2017

Forshaga, precis som övriga landet, har 
blivit mer lättillgängligt. De större affärer-
na, vårdcentral, bank och apotek har idag 
automatiska dörröppnare, trottoarerna 
är anpassade, kollektivtrafiken anpassas, 
hyreshus finns centralt och många har idag 
hiss. Hemtjänst och hemsjukvård finns väl 
utbyggt och utvecklingen har gott fort. Allt 
detta och mer därtill gör att många kan 
välja att bo hemma även när omvårdnads-
behovet är stort.

Bo kvar hemma med demens
Demenssjukdomar vet vi ökar med åldern 
och eftersom vi idag lever allt längre så 
ökar även personer med demenssjukdom. 
Tidigare har demenssjuka personer i väldigt 
stor utsträckning flyttat till våra särskilda 
boenden, Lintjärn eller Ullerudsgården. 

För att demenssjuka med lätt och måttlig 
demenssjukdom, även de, skall ges 
möjlighet till att bo kvar hemma så har 
demensvården utvecklats allt mer. Idag 
har Forshaga kommunen en egen demens-
sjuksköterska och två undersköterskor med 

spetskompetens, så kallade Silviasystrar, och 
en dagverksamhet. Vi kan underlätta med 
diverse avlastningsmöjligheter. Det finns 
också en del teknik som kan underlätta.

Kontinuiteten är viktig vid demens
Vi får tyvärr konstatera att hemtjänsten i 
Forshaga kommun brister i sin kontinuitet, 
alltså våra hemtjänstmottagare får möta 
allt för många personer. Det kan kanske 
låta enkelt att åtgärda men eftersom hem-
tjänst och hemsjukvård måste gå dygnet 
runt så blir det många personer i omlopp 
under ett dygn och ännu mer under en 
vecka. 

Det är en stor utmaning för oss som arbe-
tar med hemtjänst och hemsjukvård att 
öka kontinuiteten för alla som vi hjälper. 
Allra sämst är det för de personer som har 
demenssjukdom. Att för demenssjuka få 
möta samma person, som vet vad vi gjorde 
i går, och vet vad vi ska göra idag och vad 
vi ska göra i morron är helt ovärderligt. 
Detta då de ofta har svårt att redogöra för 
sin situation.

I allt större utsträckning kan samhället klara av att vårda äldre och sjuka i sitt hem. Bostäderna blir 
bättre och bra möjlighet till bostadsanpassning finns. Detta gör att många kan välja att bo hemma även 
när omvårdnadsbehovet är stort.

Vi ökar kontinuiteten för dementa

Satsning på raka veckor ger resultat
Vår senaste satsning är att några väl läm-
pade undersköterskor får arbeta måndag 
till fredag så kallad ”rak vecka”. De ser re-
dan efter en kort tid att den demenssjuke 
mår bättre, äter bättre, har mer ordning 
kring sig, och både brukaren och anhöriga 
är mycket mer nöjda med insatserna som 
de får från oss. Tiden i hemmet är inte 
utökad men upplevelsen av en person 
kommer igen, och igen, gör att man upp-
lever en högre kvalité på den tid de är i 
hemmet. Att kunna få ökad  livskvalitet för 
de med demenssjukdom betyder mycket 
för oss ute i verksamheterna!

Vår förhoppning är att vi kan organisera 
oss på ett sådant sätt att kontinuiteten 
ökar för alla, men kan vi börja med att 
förbättra för de demenssjuka personerna 
som har hemtjänstinsatser från oss så har 
vi kommit en bit på vägen.

Ingrid Bäckström
Enhetschef  hemtjänst
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Kanske behöver ditt hem anpassas för att 
du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig 
mellan olika rum eller använda badrum-
met och köket. 

Vem kan få bidrag?
Bidraget är avsett för personer med alla 
typer av funktionsnedsättningar, till exem-
pel rörelsehinder, nedsatt syn eller utveck-
lingsstörning. Behovet ska vara långvarigt 
eller bestående. Du kan söka bidrag om du 
hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget 
hus. Om du bor i hyresrätt måste fastig-
hetsägaren godkänna ombyggnaden. Ofta 
gäller det även bostadsrätt. 

Om du är berättigad till bidrag eller inte 
bedöms enligt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag. Det kostar inget att söka 
och det är kommunens handläggare eller 
arbetsterapeuter som bedömer om du har 
rätt till bidraget.

Vad kan jag söka bidrag för?
Exempel på bostadsanpassning inomhus 
kan vara att ta bort trösklar, montera 
stödhandtag, ordna en duschplats istället 
för badkar, bredda dörrar eller förstärka 
fast belysning i kök och badrum.

Utomhus kan det handla om att sätta upp 
räcken och ledstänger, bygga ramper eller 
montera trall på balkongen.

Vart vänder jag mig?
Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa 
dig att precisera önskemålen inför din 
ansökan och upprätta förslag på åtgär-
der. Du skickar din ansökan till miljö- och 
byggförvaltningen. Det är också där som 
kommunens handläggare för bostadsan-
passning sitter.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa bostadens 
grundläggande funktioner efter dina behov, så kallad bostadsanpassning.

Du som har en funktionsnedsättning 
kan få hjälp att anpassa ditt hem

Hanna Risberg
Handläggare, miljö- och byggförvaltningen

Du når både handläggare för 
bostadsanpassning och kommunens 
arbetsterapeuter via kommunens växel, 
telefon 054-17 20 00. 

Blanketter för att ansöka 
finns på www.forshaga.se
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Vårdhemmet på Berg

— När jag var 14 år gammal fick jag erbju-
dande om sommarjobb på Bergs vårdhem, 
berättar Britt Olsson som idag är 68 år och 
pensionerad från sitt jobb som underskö-
terska. Året var 1962. Mamma hade en 
moster som satt med i socialnämnden och 
hon frågade om jag ville vara på Bergs 
vårdhem som praktikant. Lönen var på 225 
kronor i månaden och jag tyckte att det 
var jätteskoj. 

— Arbetsuppgifterna bestod i att tvätta 
de gamla som inte kunde tvätta sig, mata 
och borsta löständer, berättar Britt. När 
jag var 18 år fick jag fast jobb på Berg och 
jobbade för det mesta på sjukavdelningen.

Hur såg det ut på Bergs vårdhem? 
— Det var olika avdelningar, förklarar Britt.  
En kvinnlig, en manlig och en sjukavdel-
ning. Den manliga var ganska stor – mellan 
tio och tolv enkelrum, men ingen toalett. 
De fick gå till ett stort badrum som fanns 
på avdelningen. På nedervåningen fanns 
en stor matsal dit de fick gå och äta. 
Gick man en trappa upp var det en kvinn-
lig avdelning. De som bodde där var friska. 
De satt och sydde, broderade, virkade 
och stickade halsdukar och allt möjligt. 
På den kvinnliga avledningen var det 
också enkelrum. Det fanns även ett litet 
samlingsrum med piano. De satt dock inte 

och åt där, utan de flesta satt på sina rum 
och åt. På den kvinnliga avdelningen var 
det någonstans mellan fem och sju rum. 
Det var ett stort badrum där också, lite 
som på ett badhus. Sjukavdelningen låg till 
vänster när man kom upp för trappen. Där 
var det vanliga rum så de knappt fick in 
sjuksängarna. Det fanns sex enkelrum och 
ett eller två rum med plats för fyra. Många 
av de som kom till sjukavdelningen kom 
hemifrån och var väldigt gamla. 

— Ålderdomshemsföreståndarinnan hette 
Britta Sjöberg, minns Britt. Hon hade sin 
expedition på avdelningen. Britta hade sin 
bostad i samma byggnad som vårdhemmet.

— Utöver vårdhemmet fanns även annexet, 
det som idag kallas Blomstergården, där 
personer med psykiska besvär bodde. De 
skötte sig mycket själva. De var ute och 

I mitten av 1800-talet ägdes jordbrukshemmet Berg av Adalrik Vesterholm. Adalrik avled 1875 och hade 
strax före sin död skrivit i sitt testamente att gården skulle användas till nytta för socknens fattiga. 
Kommunens fattigvårdsstyrelse påbörjade 1892 bygget av det första ålderdomshemmet på gården. Det 
var stora rum med plats för upp till 20 personer. 1939 brann byggnaden ner men byggdes året därpå 
upp igen som den ser ut idag. Byggnaden användes som vårdhem ända in på 1990-talet då det under 
några år användes som behandlingshem för ungdomar. Idag drivs här vandrarhem sommartid och fung-
erar som elevhem under skolåret.

Vårdhemmet Berg, tidigt 1950-tal. Fotot är lånat från dokumentationen Kommunerna 1955.

En tillbakablick

Britt Olsson
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hämtade posten, cyklade och åt. De 
gjorde vissa sysslor, likt daglig syssel-
sättning som finns i dagsläget. Många 
av de som vi idag kallar utvecklings-
störda och funktionsnedsatta bodde 
på annexet från tonåren och livet ut. 
Förr gick de i en inhägnad på Berg. Det 
var en annan syn på människor med 
allvarlig psykisk störning – det handlade 
snarare om att förvara de psykiskt 
sjuka än att vårda dem.

Hur såg arbetssituationen ut?
— På den tiden fanns det inte några 
hjälpmedel för att underlätta många 
av de tunga arbetsuppgifterna, säger 
Britt. Det blev väldigt tungt när man 
skulle förflytta dem till sängarna och 
när man fick hjälpa dem på toalet-
ten. Det blev annorlunda på kvällen. 
Då fick de ha en hink för ofta var man 
som personal ensam på den kvinnliga 
avdelningen och sjukavdelningen. 
Då lyfte man de sjuka och äldre från 
sängen och tillbaka. Då fanns det heller 
inga blöjor. På kvällen var det bara 
två personal på hela vårdhemmet. Vi 
jobbade långa pass och det var många 
delade turer på 60-talet. 

— I källaren på annexet fanns en stor 
tvättstuga, berättar Britt. Där fanns 
det inga tvättmaskiner, utan det var 
en stor balja där man kokade kläder, 
lakan och allt. Ovanpå denna gryta satt 
en mangel. Sen bar vi i stora zinkbaljor 
upp för stentrappan i källaren, på en 
jigg. En jigg har ett hjul fram och två 
hjul bak, sen är det som brädor där man 
ställer zinkbaljan. Sen togs kläderna ut 
och hängdes – även på vintern.

Vårdverksamheten på Berg
Bergs vårdhem lades ner när Lintjärn 
byggdes i början på 70-talet. De psykisk 
funktionsnedsatta som bodde på Berg 
flyttade till Ulleberg. Britt är idag pen-
sionerad efter ett långt yrkesliv inom 
vård och omsorg i Forshaga kommun.

Vad innebär välfärdsteknologi?
Välfärdsteknologi är kunskapen om väl-
färdsteknik. Välfärdstekniken är en digital 
teknik som syftar till att bibehålla eller 
öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller 
löper förhöjd risk att få en funktionsned-
sättning. Dess syfte är att hjälpa äldre och 
personer med funktionsnedsättning till ett 
mer självständigt liv.

Exempel på välfärdsteknik är digitala 
trygghetslarm, tillsyn via kamera och 
sensorer för påminnelse.
Hur funkar det?
Tekniken kan användas av personen själv, 
av anhöriga eller av personal. Den kan 
föreskrivas genom bistånd, hjälpmedel för 
det dagliga livet eller köpas på konsu-
mentmarknaden.

Ett av de största målen med välfärdstek-
nologi är att effektivisera vården, vilket 
gynnar både den enskilde och samhället. 
Det ställer även krav på att den digitala 
tekniken är av mycket hög kvalitet för att 
uppnå detta mål. 

Välfärdsteknologi
Brukarorganisationerna i det kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionshinder (KRPF) har den första veckan i fe-
bruari besökt en lägenhet utrustad med välfärdsteknologi i Karlstad. 
Lägenheten finns vid korttidsboendet Resurscentrum i Karlstad.

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare

Ing-Marie Fritzson
Verksamhetsutvecklare

Bestic. Foto: Karlstads kommun

I köket i visningslägenheten finns många 
smarta produkter som underlättar vid målti-

den, exempelvis Bestic - ett äthjälpmedel som 
ger personer med nedsatt rörelseförmåga och 

styrka i armar och händer möjlighet att äta 
själva. Foto: Karlstads kommun

I badrummet finns bland annat en toalett 
med inbyggd dusch och tork. 

Foto: Karlstads kommun
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Albert Magnusson Astrid Berglund August Amnell Axel Östlund

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att besöka 
dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 
blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 

bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Alla de barn vi besöker har fått frågan 
om de vill bli uppvaktade. Frågan ställer 
personalen på BVC i Forshaga som i sin tur 
meddelar oss vilka som tackat ja. Den som 
gått på BVC i någon annan kommun kom-
mer vi därför inte i kontakt med om man 
inte hör av sig själv, 054-17 22 13.
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Natalia Lennartsson

Liam Nilwert

Tyra Gyllestad

Markus Ynger

Walter Lindblom Ville Persson

Noah Shams

Loke Oddli

Oliver Björkman Czajkowski

Loui Bjurenhed

Elin Andersson Idun OredssonEmanuel Getu Klara Myhre

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 
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Att jobba som aktivitetssamordnare inne-
bär precis vad det låter som, att samordna 
olika sorters aktiviteter. Som aktivitets-
samordnare på Lintjärn så hittar jag på 
olika aktiviteter för de som bor här. Det är 
både gruppaktiviteter i större och mindre 
grupper men även individuella aktiviteter. 

Varje fredag så har vi en lite större akti-
vitet som alla kan vara med och delta i. 
Vi har bland annat spelat bingo, haft bio, 
spa-eftermiddag, musikquiz, spelat boule, 
gymnastik och flera musikunderhållningar. 

De individuella aktiviteterna varierar 
mycket eftersom det bor många på Lint-
järn och alla är intresserade av olika saker. 

Under början av hösten ville många ut och 
gå för att njuta av den sista värmen. Spel, 
pussel, manikyr, läsa tidningen, prome-
nader och hushållsarbete är exempel på 
aktiviteter som varit mycket uppskattade. 
Det måste inte alltid vara en praktisk 
aktivitet - många vill gärna bara sitta och 
prata en stund. Det viktiga är att de kän-
ner sig sedda och hörda.

En meningsfull fritid och att kunna utöva sina intressen är lika viktigt för gammal som ung. Du som bor 
på Lintjärn eller Ullerudsgården har möjlighet att delta i olika aktiviteter, individuellt eller i grupp. 

En uppskattad kväll med dans och gemenskap

Gemenskap och aktiviteter på Lintjärn

Ida Handel
Aktivitetssamordnare, Lintjärn 

En fredag i slutet av november anordnades 
dans på Lintjärn i Forshaga. Alla boende, 
deras anhöriga, dagverksamhetens gäster 
och deras anhöriga, PRO och anhörighets-
föreningen bjöds in till dansen.

Under kvällen spelade bandet Senior Swing 
Seven musik och det fanns en kiosk ute 
i samlingshallen som bjöd på korv med 
bröd, dricka och öl till alla.

Det är viktigt att se vad varje individ har 
för behov av aktivitet och sedan planerat 
dagarna efter det. 

Vi har också börjat gå runt med en kiosk-
vagn på avdelningarna två gånger i veckan. 
Vi säljer bland annat godis, dricka, frukt 
och hembakat. Detta har varit mycket 
uppskattat då många har svårt att ta sig 
till affären för att handla. 

Boende, anhöriga och personalen på 
Lintjärn dansade och hade en trevlig kväll 
tillsammans. 

— Kvällen var väldigt lyckad, konstate-
rade enhetschef Lotta Hjelm efteråt, 
som i samverkan med andra enhetschefer 
och aktivitetssamordnare på Lintjärn tog 
initiativet till danskvällen.
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Balansera mera 
med träning
Att träna upp sin balans och muskel-
styrka är ett effektivt sätt att minska 
risken för att drabbas av en fallolycka.

I projektet Tryggt och säkert län har 
fokus varit riktad mot riskfaktorn ned-
satt balans och muskelstyrka. Även den 
nationella kampanjen Balansera mera 
som pågick i oktober 2016 innehöll tips 
på hur man kan förhindra fallolyckor i 
vardagen genom bland annat träning.

Träningslokaler för äldre
På Ullerudsgården i Deje finns en trä-
ningslokal med enklare utrustning där 
man kan träna upp balans och muskel-
styrka. Lokalen är öppen alla veckans 
dagar och där tränar man under eget 
ansvar. 

På Lintjärn i Forshaga finns en trä-
ningslokal. Varje vardag är den bokad 
mellan 9 och 16 av kommunens fysio-
terapeuter. Övriga tider kan man träna 
på eget ansvar.

Kommunens träningslokaler vänder sig 
till äldre personer som vill träna upp 
muskelstyrka och balans. Det är ett led 
i kommunens fallförebyggande arbete. 
För den som i allmänhet vill träna 
kondition och styrka hänvisar vi till de 
allmänna gym som finns i vår kommun.

Rörelse, samarbete och att ha roligt 
tillsammans är fokus och det är inga krav 
på förkunskaper. Lektionsupplägget och 
rörelserna kommer att anpassas efter dig 
och dina kurskamrater. Under terminen 
kommer ni bland annat att få träna på 
olika övningar från balett, jazz, modern 
dans, men även yogaövningar och tillsam-
mans kommer vi att skapa ett koreogra-
fiskt stycke. 

Till ny och gammal musik i olika teman, 
genrer och tempon kommer vi att improvi-
sera och undersöka hur olika rörelser för-
ändras till olika typer av musik. Varför inte 

Huvud, axlar, knä och tå 

blanda Stefan Rüden med AC/DC, eller The 
Beatles med Swedish House Mafia? 

Är du 60 år och äldre och vill ha en rörel-
seaktivitet en gång i veckan? Då är Huvud, 
axlar knä och tå någonting för dig!

Kultur för äldre innebär vanligtvis att man kan åka och lyssna på 
musik eller se på dans. Men varför inte delta i kulturen själv och 
på samma gång röra på kroppen? Vår danspedagog Evelina Falkelid 
kommer att starta upp en ny danskurs för dig som tycker om att 
röra på dig till musik, självständigt och i grupp och är 60 år och äldre. 

När: Måndagar 13.30-14.45 med start 6/3
Var: Spegelsalen, Forshaga lärcenter

Kostnad: 300 kronor för 10 gånger

Anmälan: Via e-post till 
evelina.falkelid@forshaga.se 
eller anmäl dig på plats. 

Kontakta oss
Vid frågor om våra träningslokaler el-
ler för instruktion av övningar;

Åsa, rehabiliteringsassistent 
Telefon: 054-17 20 41

Annika, hälsokonsulent 
Telefon: 054-61 89 36

Linda Jungarå
Kommunikatör

Nyhet! 

Danskurs för 

dig som är 
60+

Gårdsråden bjuder in till aktiviteter
Besök gärna Café Gemytet på Forsgården 
i Forshaga eller Café Höjda på Åshöjda i 
Deje. Där kan du under trevliga former 
delta i studiecirklar, fester, underhållning-
ar, gymnastik, bingo, resor med mera.

Caféerna är öppna för alla kommunens 
pensionärer och de med funktionsnedsätt-
ning och drivs i samarbete med brukarnas 
egna organisationer.
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Tips till dig inom 
äldreomsorgen 
som har matlåda 
Vi har genomfört en kvalitetsundersök-
ning av maten som delas ut till våra 
boenden och till hemtjänsten. Den gjor-
des med brukare inom hemtjänst och 
särskilt boende som målgrupp. Under-
sökningen visade att brukarna samman-
taget var nöjda med allt från storlek på 
portionerna till smaken på maten.

Här följer några tips på vad du kan tänka 
på när du som har matlåda får leverans.

Regelbundna måltider
Den som är äldre, sjuk eller har en funk-
tionsnedsättning kan ha det svårare att 
få tillräckligt med näring. Därför är det 
viktigt att maten är näringsriktig och att 
den fördelas på många måltider:

• Ät tre huvudmål samt  
två-tre mellanmål

• Ät något var tredje timme  
under dagen

• Låt nattfastan vara högst  
elva timmar

Leverans av matlådor
Vardagar levererar vi varm mat. Det 
är viktigt att du äter den varma maten 
direkt när du får den. Vi avråder från 
att äta den vid ett senare tillfälle. 
Väljer du att äta maten senare måste 
du snabbt kyla ner den. När du sedan 
äter maten är det viktigt att du hettar 
upp den ordentligt.

Matlådorna för lördagar, söndagar och 
helgdagar levererar vi på torsdagar och 
fredagar. Maten till dessa dagar är kall. 
Personal från hemtjänsten hjälper den 
som inte kan värma sin mat själv.

Komplettera måltiden
För att måltiden ska bli helt näringsrik-
tig lägger du själv till bröd, bordsfett 
och dryck; gärna D-vitaminberikad 
mjölk (lättmjölk, mellanmjölk). Kom-
plettera med egna kryddor om du vill 
ha mer smak på maten.

Förrätt Lättrimmad torsk med ängssyra,  
äppelsallad och nobelbröd med vispat smörVarmrättBräserad värmländsk högrev, rotfruktsragu,  

potatispuré och rödvinssås
DessertHjortron- och mandeldrömRätterna är hämtade från 1995 och 2004 års Nobelmenyer.

MenyLintjärn & Ullerudsgården

Varje år, den 10 december, är det Nobel-
fest i Stockholms stadshus. Då kommer alla 
pristagarna som fått mottaga Nobelpriset  
för att fira tillsammans med kungligheter, 
politiker, företagspersonligheter, sina 
familjer och andra gäster. Blå Hallen fylls 
till bredden med galaklädda gäster som 
avnjuter en fantastisk middag.

Nobelmiddagen har 
blivit en tradition 
Sedan några år tillbaks serveras de äldre på Ullerudsgården och 
Lintjärn en egen Nobelmiddag. Menyn man bjuds har någon gång 
serverats på den riktiga Nobelmiddagen på Stockholms stadshus. 

Nobelmiddagen i Forshaga kommun är även 
den en festlig tillställning att se fram emot. 
Både de äldre och personalen klär upp sig. 
Dukningen är högtidlig med levande ljus, 
vita dukar och blå servetter. I bakgrunden 
spelas kungssången vid förrätten som följs 
av klassisk musik under middagen.
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Hej! Jag heter Frida Jansson, är 25 år 
gammal och kommer från Munkfors. Nu bor 
jag på en gård i Ransäter tillsammans med 
min sambo Johan och i maj väntar vi vårt 
första barn. 

Jag har alltid haft ett stort intresse för 
matlagning och bakning. Baka gjorde 
jag som banr ofta tillsammans med min 
farmor. Vi tillbringade hela dagar i köket, 
bakade och fyllde både deras och vår frys 
med massa gott inför jul och andra högti-
der. Matlagningen var också något som jag 
fattade intresse för ganska tidigt och jag 
hjälpte gärna mina föräldrar i köket. 

Utbildning och erfarenhet
Jag började att jobba med matlagning 
redan i 14 års ålder på mina föräldrars 
gatukök i Munkfors. Där arbetade jag 
fram till 2013 då jag fick fast anställning 
som kock i Dejeskolans kök. Anledningen 
till att jag bytte jobb var att jag kände 
att jag behövde ett miljöombyte och nya 
utmaningar. Jag började först som vikarie 
i Lärcenters kök och senare vikarie i Deje-
skolans kök som sedan ledde till den fasta 
heltidsanställningen jag har idag. 

Jag läste hotell- och restaurangprogrammet 
vid Älvstrandens gymnasium i Hagfors och 
där utvecklades intresset för matlagning 
och bakning. Jag lärde mig mycket om olika 
sorters matlagning och om arbetet i olika 

Personal-
   porträtt

typer av kök. När jag tog studenten fick jag 
stipendium för visad yrkesskicklighet. 

Mat till äldreomsorgen
Numera är jag ansvarig för äldreomsor-
gens mat i Deje vilket innebär att jag 
sköter delar av beställningarna, jag lagar 
alla veckans luncher och desserter som 
serveras till lunchen. Det är ett mycket 
omväxlande arbete och man får arbeta i 
både stressigt och lugnt tempo, något jag 
trivs mycket bra med. Är det lite lugnt en 
dag tar jag gärna tillfället i akt och bakar 
något gott kaffebröd till de boende på 
avdelningarna.

Variation på recept och smaker
Jag arbetar utifrån en halvårsmeny men 
jag är inte helt bunden till ett recept utan 
får själv välja till exempel smaksättning. 
Det tycker jag är roligt då jag hela tiden 
utvecklas som kock och lär mig nya smaker 
som passar tillsammans. Variationen på 
rätterna blir då större även om den på me-
nyn kan tyckas vara ofta återkommande. 
Att arbeta på det här sättet passar mig 
utmärkt då jag verkligen gillar att testa 
nya recept och smakkombinationer. 

Att laga mat till äldre
Vi som lagar mat till äldre arbetar med 
så kallad konsistensanpassad mat. Om en 
brukare har problem med att t ex svälja 
eller tugga, så får brukaren maten i den 

konsistens som passar dennes specifika 
behov. Vi erbjuder koster som är finförde-
lad, puré, timbal, flytande, energiberikad 
samt SNR-kost (svensk näringsrekom-
mendation). SNR-kost serveras till alla 
och vi utgår från den när vi sedan ändrar 
konsistensen eller energiinnehållet för att 
anpassa till brukaren. Timbalkost är en 
variant på purékosten fast man tillsätter 
ägg i purén och gräddar den sedan i ugnen 
tills den stannat och fått en omelettlik-
nande konsistens. Detta gör att maten 
lättare glider ner i magen och inte fastnar 
i halsen. Timbalkost rekommenderas till 
personer med svårigheter att både tugga 
och svälja jämfört med purékost som man 
rekommenderar en person som enbart har 
problem med att svälja. Jag lagar även 
specialkost ifall en brukare har en eller 
flera allergier och den levereras alltid i 
välmärkt kantin eller matlåda. 

Det bästa med jobbet
Att jobba som kock på kostenheten ger 
mig den variation i arbete som jag letat 
efter, att både få laga mat och baka är 
något som verkligen passar mig. Jag trivs 
bra med det ökade ansvaret jag fick efter 
omorganiseringen i februari 2016 och 
arbetstiderna är toppen. 

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Frida Jansson jobbar som kock i Dejeskolans kök där 

hon är ansvarig för maten inom äldreomsorgen i Deje. 
Frida uppskattar variationen i arbetet, gillar att testa 

nya recept och smaker och bakar gärna något gott 
kaffebröd till de äldre om hon får en stund över.

Namn: Frida Jansson

Yrke: Kock i köket på Dejeskolan

Förrätt Lättrimmad torsk med ängssyra,  
äppelsallad och nobelbröd med vispat smörVarmrättBräserad värmländsk högrev, rotfruktsragu,  

potatispuré och rödvinssås
DessertHjortron- och mandeldrömRätterna är hämtade från 1995 och 2004 års Nobelmenyer.

Meny



20    Kontakten nr 1, 2017

Anhörigföreningen i Forshaga kommun 
är en ideell, fristående förening sedan 
2004, anknuten till Anhörigas Riksför-
bund och vi är och vill vara en resurs 
till stöd för anhöriga.

Vi inriktar vårt arbete i första hand 
till äldres anhörigvårdare och vi vill 
verka för att underlätta kontakten med 
instanser för vård och omsorg i kommun 
och landsting. 

Vi kan erbjuda punktinsatser för 
avlastning, ledsagning och stöd på olika 
sätt till anhörigvårdare till exempel 
telefonkontakter.

Vi inbjuder till olika aktiviteter:
• Återkommande gemenskapsträf-

far med information, föreläsning, 
underhållning och fika.

• Boende och deras anhöriga  på 
Lintjärn och Ullerudsgården 
inbjuds till ”aftakaffe” med tårta 
och underhållning.

• Vårens utflykt och julfest i  
adventstid är höjdpunkter.

Att verka för samvaro och gemenskap 
är en viktig del av vårt arbete. Vi tror 
att Anhörigföreningen kan bidra till att 
göra det lite lättare för den som har 
det lite svårare.

Med service menas att det är kost-
nadsfritt, en enkel ingång, med andra 
ord ingen utredning föregås och ingen 
dokumentation sker. Självklart råder också 
sekretess i kontakten med anhörigsam-
ordnaren. Stödet skall vara individuellt 
anpassat efter de behov den anhörige har. 
Det kan till exempel vara samtal som kan 
vara stödjande eller vägledande, att delta 
i någon av våra anhöriggrupper, föreläs-
ningar eller må-bra-aktiviteter. Håll utkik 
på våra annonsplatser för vilka aktiviteter 
som är aktuella eller hör av er till anhörig-
samordnaren. 

Samverkan mellan kommun och landsting
Vi har varit med och utvecklat samver-
kan för anhöriga med landstinget. Ett av 
resultaten av det samarbetet har mynnat 
ut i ett kontaktblad för anhöriga. Ett an-
nat är en hel utbildningsdag för personal 
inom både landstinget, kommunen och 
intresseorganisationerna om anhörigfrågor. 
Kontaktbladet finns på landstingets hem-
sida för personalen att skriva ut och fylla 
i tillsammans med den anhörige. Syftet 
är att man som anhörig ska få informa-
tion om stöd för egen del samt få kontakt 

Anhörigstödet är en lagstiftad kommunal service och gäller alla 
anhöriga över 18 år. Det spelar ingen roll vilken sjukdom eller funk-
tionsnedsättning eller ålder den man stödjer eller vårdar har. Stödet 
skall vara individuellt anpassat efter de behov den anhörige har.

med sin kommuns anhörigstöd redan i 
kontakten med landstinget. Kontaktbladet 
skickas sedan till respektive kommuns 
ansvarige för anhörigstöd. Den ansvarig tar 
sedan kontakt med den anhörige för att ta 
reda på vilket stöd som är aktuellt för just 
den eller de personerna. På detta sätt får 
den anhörige snabbare möjlighet till stöd 
för egen del. 

Stöd till dig som anhörig

Vad händer i vår?
Föräldrakurs, barn med neuro- 
psykiatrisk funktionsnedsättning
Vecka 10 startar vi en grupp i ICDP/vägle-
dande samspel för föräldrar till barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
6-12 år. Mer information: forshaga.se/
familjecentrum.

Anhöriggrupp 
Anhöriggrupp för dig som är anhörig till 
någon som är äldre, långvarigt sjuk eller 
har en funktionsnedsättning för att dela er-
farenheter med andra i liknande situation. 
Gruppen startar den 9 mars, Lintjärn.

För anmälan eller mer information är du 
välkommen att kontakta: 
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare 
Telefon: 054-17 23 58 
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se

Kontakta 
Anhörigföreningen
Lisbet Fredriksson, ordförande    
E-post: lisbetfredriksson@hotmail.com

Eva Jonsson, vice ordförande 
E-post: eva@sid.nu 

Eva Lehtonen
Anhörigsamordnare

Vi vill göra det 
lite lättare för 
den som har det 
lite svårare
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Aktiviteter med 
Hubben – kom 
med förslag! 
Resan till Snowcamp i höstas blev en 
sådan succé att vi tillsammans med 
ungdomarna bestämde oss för att åka 
igen den 29 januari. Det var lika kul, 
om inte roligare den här gången! 

Men nu undrar vi ungdomssamordnare 
vad ni vill hitta på härnäst: Boda Borg, 
Liseberg, paintball eller kanske femkamp 
med Chaos Event? Kom med förslag så 
kanske vi kan fixa det tillsammans eller 
hjälpa er att söka pengar ur Säcken. 

Vad är ”Säcken”
För att ge fler unga chansen att 
förverkliga sina idéer och projekt har 
Forshaga kommun en pott på 100 000 
kronor som vi kallar Säcken. Ur den 
kan du som är mellan 13 och 25 år och 
bor i Forshaga kommun söka bidrag till 
genomförandet av din idé. Du kan söka 
som privatperson eller som en förening.

Kriterier
Arrangemanget ska:
• Hållas i Forshaga kommun
• Vända sig till hela eller delar av 
   målgruppen 13-25 år
• Vara alkohol- och drogfritt

Läs mer och ansök på forshaga.se  
eller prata med oss

Pär Ekberg, ungdomssamordare
Tel: 054-17 22 12   Sms: 076-725 33 71
E-post: par.ekberg@forshaga.se

Kent Karlin, ungdomssamordare
Tel: 0552-446 63   Sms: 076-725 32 05
E-post: kent.karlin@forshaga.se

Krav Maga är ett självförsvarssystem som 
utvecklats utifrån kroppens naturliga re-
aktioner och reflexer, det är därför väldigt 
lätt att lära sig. Inga förkunskaper krävs! 
Kom och lär dig realistiskt, enkelt och ef-
fektivt självförsvar!

Instruktör är Emma Dalman som är utbil-
dad i Civil Krav Maga samt specialiserings-
utbildad i Krav Maga för tjejer och kvinnor.  
Kursen ges av Studieförbundet Vuxen-
skolan inom projektet Unga leder unga i 
samarbete med Forshaga kommun.

Hur säker känner du dig ute på stan? Drar du dig för att gå ut och 
springa på kvällen? Vet du vad du skulle göra vid ett eventuellt över-
fall? Under tre timmar kommer du att få prova på vanliga tekniker 
och försvar för hur du undviker och hanterar hotfulla situationer, 
inriktat mot de vanligaste attackerna mot tjejer.

Krav Maga, själv-
försvarskurs för tjejer

Kom och prova på
När: Fredag 3 mars, klockan 12-15 
Var: Grossbolshallen, Forshaga

Vem: Workshopen vänder sig  
till tjejer mellan 13 och 18 år

Ta med: Träningskläder, skor för  
inomhusträning och vattenflaska

Anmälan: Snast 1 mars till ungdomssam-
ordnare Pär Ekberg, telefon 076-725 33 71.

Kom och prova på!

Linda Jungarå
Kommunikatör

Ta bort efter din häst
Du som rider på gång- och cykelvägar har skyldighet att 
ta bort bajs efter din häst. Vi har på senaste tiden fått in 
en rad synpunkter från kommuninvånare som tycker att 
bajset är ett problem, både för framkomlighet och triv-
sel. Har du inte möjlighet att ta bort bajset direkt så gå 
tillbaka efter ridturen. Låt oss samsas om de ytor vi har!
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Ny VA-taxa från 
1 januari 2017
Kommunfullmäktige beslutade den 21 
juni 2016 att från 1 januari 2017 höja 
taxan för vatten och avlopp med 7 pro-
cent. Senast taxan höjdes var 2011.

Kostnaden för kommunens vatten- och 
avloppsverksamhet ska helt finansie-
ras via avgifter; inga skattemedel ska 
användas. 

Under 2015 installerade vi ett nytt 
reningsfilter i vattenverket som gett 
oss ett mycket klart och bra vatten 
men också ökade driftkostnader för el 
och filter. Ombyggnaden i vattenverket 
tillsammans med om- och utbyggnad av 
ledningsnätet medför ökade kapital-
tjänstkostnader. Detta tillsammans 
med ökade kostnader för driften gör 
att taxa måste höjas.

Hela taxan samt exempel på förbruk-
ningsavgifter finns på forshaga.se.

Snygga och varma
Inom Forshaga-Munkfors församling 
finns en stickgrupp som brukar välja ut 
olika ändamål att sticka sina alster till. 

Nu har stickgruppen gjort mössor och 
sockor i glada färger som de skänkt till 
ungdommarna på HVB-hemmet Forsen. 
Näst på tur står ungdommarna på Frid-
hem HVB som också ska få!

Om utmärkelsen
Värdeskapare är en utmärkelse som ska 
lyfta goda exempel av värdeskapare i vår 
egen organisation. Syftet är att hålla liv i 
vår satsning på en gemensam värdegrund 
och värdskap som förhållningssätt. 

Nomineringen
”Dagverksamheten Lyktan är fenor på att 
planera sin verksamhet med glada och 
positiva förtecken. De ser alla gäster som 
unika med egna resurser, som ska tas till 
vara för var och en. De ser till att alla 
möte blir goda möten trots inte alltid 
enkla sammansättning i de olika grup-
perna. De är modiga och beslutsamma och 
vågar sig utanför ramen. De har själva dri-
vit frågan om att få uteplats för Lintjärns 
boende och dagverksamhetens gäster, en 
plats som används flitigt under hela som-
maren och även in på hösten.

De är modiga och beslutsamma då de tar 
med sig sina daggäster på en veckas som-
marnöje till Hagudden, och då ska man 
komma ihåg att det är personer som 

Dagverksamheten Lyktan har uppvaktats med tårta, diplom och bio-
biljetter. Anledningen är att de utsetts till höstens värdeskapare, ett 
pris som de delar med förskolan Arbetsmyran i Olsäter. Utmärkelsen 
delas ut två gånger per år till arbetslag inom Forshaga kommun som 
utmärkt sig genom ett gott värdskap.

behöver mycket hjälp. ”Inget är omöjligt 
om man bara vill” verkar hela tiden vara 
ett ledord för dem. De kan verkligen kon-
sten att fånga dagen.

De är stolta som tuppar för sin fina dag-
verksamhet. De är engagerade och gör 
mycket mer än man kan förvänta sig. De 
håller sina lokaler fina och hemtrevliga 
med små medel. De får sina gäster att 
trivas genom att se alla. Det luktar ofta 
gott av nybakat och man känner sig alltid 
välkommen till deras verksamhet. De är 
glädjespridare för oss alla som vistas på 
Lintjärn. De är även goda ambassadörer 
för hela kommunen då de alltid pratar gott 
om sin arbetsplats.”

Höstens värdeskapare
Maritha, Malin, Mia och Britt, dagverksamheten Lyktan.

Samtliga värdskapslag 
2014 Vuxengruppen IFO, Skolrestau- 
rangen på Forshaga Lärcenter, Gröna 
huset på Grossbolsskolan

2015 Etikinspiratörerna inom  
äldreomsorgen, Familjecentrum

2016 Kommunens växel, förskolan  
Arbetsmyran, dagverksamheten Lyktan
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Grattis till 2016 års 
SM-vinnare och mottagaren 
av Stefan Holm stipendiet
Under kommunfullmäktiges sammanträde  
den 13 december uppvaktades årets SM-vinnare 
och Stefan Holms stipendium delades ut till 
orienteraren Lukas Olm. 

SM-vinnare: På bilden ser vi två SM-vinnare från Forshaga jakt- 
och sportskytteklubb. Bjarne Olsén har vunnit SM i olympisk 
skeet 70+ och Fredrik Wessman i field-target som är en sport-
skyttegren med luftgevär.

Årets Stefan Holm stipendiat: Lukas Olm tilldelas årets Stefan 
Holm stipendium med motiveringen att han länge har tillhört de 
bästa i sin åldersklass i orientering. Under 2016 har Lukas tagit 
ytterligare ett steg i sin utveckling och vann SM-guld i långdis-
tans och SM-silver i sprint. Lukas studerar på orienteringsgymna-
sium med målsättningen att fortsätta utvecklas inom oriente-
ringssporten. Han är ett gott föredöme för andra ungdomar och 
därmed en mycket värdig Stefan Holm stipendiat.

Konstinventering
Nu har vi påbörjat ett omfattande arbete med att 
inventera och digitalisera kommunens konstsam-
ling. Det är ett spännande uppdrag där vi kartläg-
ger och söker i alla vrår för att få en överblick 
av vår samling och för att kunna visa upp och 
tillgängliggöra konsten för er kommuninvånare. 

Vi kommer, från och med detta nummer av Kontakten, visa upp 
olika verk ur samlingarna för att synliggöra och belysa konsten. 

Det första konstverket är en målning av den nutida konstnären 
Karin Broos som kommunen köpte in år 2007. Karin som bor 
och är verksam i Östra Ämtervik, har de senaste åren haft stora 
separatutställningar på bland annat Waldemarsudde, Christian 
Larsens Galleri, Borås konstmuseum, Sven-Harrys konstmuseum 
och Värmlands museum. 

Karin är en av Värmlands nutida mest etablerade konstnärer. I 
hennes stillsamma målningar förvandlar hon vardagens ögon-
blick till gåtfull poesi. I de skira ljusspeglingarna, i de tysta 
rummen, ligger en melankolisk stämning som en ton över mål-
ningarna. Ofta porträtteras hennes tre döttrar i olika miljöer.

På detta konstverk avbildas dottern Stella Broos som arbetar 
som verksamhetsledare på familjens Alma Löv museum.

© Karin Broos/Bildupphopvsrätt 2017
Marie Hettwer, konstinventerare
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Per Lawén, kommunalråd i Forshaga 
kommun, tillsammans med kommunchef 
och näringslivssamordnare planerar att 
genomföra ett antal företagsbesök under 
det här året: 

— Vi vill komma ut och träffa näringslivet 
och ta reda på deras förutsättningar. Vi tror 
på ett ömsesidigt utbyte av kunskap och er-
farenheter mellan kommun och näringsliv. 

Utifrån behov och intresse kommer också 
kommunens olika nämndordförande och 

Anmäl dig till 
vårt nyhetsbrev
Är du nyfiken på vad som händer för 
företagare i kommunen och vilka ak-
tiviteter näringslivsenheten anordnar? 
Då får du gärna anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev som vi skickar ut ett antal 
gånger per år. 

Nyhetsbrevet skickas ut till alla företag 
som har registrerat sin e-postadress i 
vårt företagsregister: 
business.updatesystem.se/forshaga
Om du inte får nyhetsbrevet kan det 
bero på att din e-postadress inte är 
registrerad. 

Företagsfrukost
Den 8 mars klockan 7.15–9 är det dags 
för årets första företagsfrukost. Håll 
utkik efter information om plats och 
program. 

Får vi besöka ditt företag? 
Vi tycker det är viktigt att vara nära våra företagare i kommunen, 
hitta olika typer av arenor att mötas på, men framför allt ta del av 
den vardag som våra företagare har. Detta för att skapa en större 
förståelse och kunskap om företagarens vardag.

förvaltningschefer att följa med på besö-
ken. I en liten kommun ska vi dra nytta av 
den korta kontaktvägen och den personliga 
kontakten. 

Kontakta mig om du vill du boka in, eller 
veta mer om, våra företagsbesök!

Kontakt
Linda-Marie Fors, tel: 054-17 21 30 
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se

Anna Skinnargård, tel: 054-17 23 75 
E-post: anna.skinnargard@forshaga.se

Eller ring oss via växeln: 054-17 20 00. 

Kontakt
Anna Skinnargård 
Telefon: 054-17 23 75 
E-post: anna.skinnargard@forshaga.se

Per Lawén och Anders Pettersson på företagsbesök hos  
Rose-Marie Abrahamsson som äger och driver Cosmos.

Under detta och nästa år kommer Kristina 
Samstorp från Hushållningssällskapet 
att arbeta med Landsbygdsutveckling på 
uppdrag av Forhaga kommun. Hon finns 
tillgänglig på Activum i Deje vissa dagar. 

Projektet finansieras av Leader Närheten, 
som investerar i projekt som verkar för 
hållbar landsbygdsutveckling och ökad 

Nytt projekt inom landsbygdsutveckling
livskvalitet, samt av Forshaga kommun.

I projektet kommer Kristina träffa och 
stötta företag för utveckling genom olika 
samarbeten, bland annat genom företags-
besök och arrangemang som seminarier 
och studieresor. Målet med projektet är 
bland annat att hitta sammarbetseffekter 
för en mer lönsam verksamhet.  
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Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Framtidens företag – vilka är de och hur 
jobbar de? Utveckla din egen idé till en 
affärsidé utifrån framtidens behov och möj-
ligheter. På kursen kommer du att få träffa 
Fredrik Lindholm som är digital rådgivare 
för projektet Ung Digital Idé som drivs av 
Compare i samarbete med kommunerna. 

Det här är en inspirerande och nyttig kurs 
för dig som funderar på att starta eller vill 
utveckla ditt egna företag. Fyra kostnads-

Kostnadsfri 
individuell 
rådgivning om 
ditt företag 
i sociala medier
Hur kan du stärka ditt varumärke med 
hjälp av sociala medier? Vilka trender 
ska du hoppa på och vilka du ska und-
vika? Hur fungerar annonsering i sociala 
medier? Hur ska du få fler och bättre föl-
jare och kommunicera med dem så att 
de köper dina tjänster och produkter? 
Hur ofta ska du uppdatera dina sociala 
medier, vilket slags innehåll ska du upp-
datera med och varför måste du ibland 
tänka som en kvällstidningsjournalist? 

Den 5 april kommer Tina Sayed 
Nestius tillbaka till Forshaga för att 
hjälpa dig med de här frågorna – är 
ditt företag aktivt på sociala medier har 
du möjlighet att boka in en kostnadsfri 
individuell rådgivning med Tina. 

Tina höll en väldigt uppskattad och nyt-
tig föreläsning om företags närvaro på 
sociala medier under näringslivsdagen i 
oktober och har skrivit boken #BliDigi-
taltSmart – sociala medier för företag. 

Rekryteringsträff 
Går ni i tankar om rekrytering? Söker ni personal inför sommaren? 
Vi på Arbetsförmedlingen vill bjuda in er att delta i en rekryterings-
träff 10 mars som vi anordnar tillsammans med Forshaga kommun. 

Kontakt
Evelina Huldén Bergström, 010-488 72 91 
evelina.hulden-bergstrom@arbetsformed-
lingen.se

Ninni Westberg, 010-488 58 37 
ninni.westberg@arbetsformedlingen.se

Selma Hodzic, 010-488 62 50 
selma.hodzic@arbetsformedlingen.se

Dag och tid:  22 feb, 29 mars, 26 april 
och 31 maj, klockan 18-20
Plats: Activum, Dömlevägen 8 Deje

Anmälan:  
Fredrik Lindholm, digital affärsutvecklare 
Telefon: 070-733 39 23
E-post: fredrik.lindholm@compare.se

Inbjudan att delta i
rekryteringsträff i Forshaga
10 mars 2017 klockan 10-12, torget i Lärcenter

arbetsformedlingen.se
Kundtjänst tel: 0771-416 416

Går ni i tankar om rekrytering? Söker ni personal inför sommaren? Vi vill bjuda in er att delta i en
rekryteringsträff den 10 mars som vi anordnar tillsammans med Forshaga kommun. Vårt syfte är att
sammanföra ert företag med arbetssökande som är intresserade av ett nytt arbete.

Ta chansen att knyta nya kontakter och informera arbetssökande om ert företag och kommande
rekryteringsbehov.  Anmäl er hos oss senast 24 februari 2017 för att vara med och delta!

Med vänliga hälsningar

Evelina Huldén Bergström
010-488 72 91, evelina.hulden-bergstrom@arbetsformedlingen.se

Ninni Westberg
010-488 58 37, ninni.westberg@arbetsformedlingen.se

Selma Hodzic
010-488 62 50, selma.hodzic@arbetsformedlingen.se

Vårt syfte är att sammanföra ert företag 
med arbetssökande som är intresserade av 
ett nytt arbete. Ta chansen att knyta nya 
kontakter och informera arbetssökande om 
ert företag och kommande rekryterings-
behov. Anmäl er hos oss på Arbetsförmed-
lingen senast 24 februari 2017 för att vara 
med och delta!

Dag och tid: 10 mars 2017 klockan 10-12,  
Plats: Torget, Forshaga lärcenter

Kostnadsfri kurs för dig som funderar på, 
eller som redan har, startat eget företag! 

fria kvällar med start den 22 februari som 
ger dig kunskap och inspiration oavsett om 
du har förkunskaper eller en färdig idé.

Anmälan
Anna Skinnargård 
Telefon: 054-17 23 75 
E-post: anna.skinnargard@forshaga.se

Senast den 24 mars behöver vi din  
anmälan. OBS! Begränsat antal platser, 
först till kvarn gäller!
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Hjälp i vardagen 

Personer som har en funktionsnedsättning kan 
behöva hjälpmedel för att livet ska fungera. 

Funktionsnedsättning betyder att kroppen 
fungerar på ett annat sätt. 
Det kan vara att ha svårt att gå eller att ha 
svårt att förstå. 

Vad är ett hjälpmedel?
Hjälpmedel för det dagliga livet är hjälpmedel 
man kan behöva för att till exempel äta, klä sig,  
tvätta sig och för att gå från en plats till en annan. 

Vem kan få hjälpmedel?
Personer med funktionsnedsättning kan få 
hjälpmedel om de har svårt att klara vardagen. 

Man kan behöva hjälpmedel en kort tid eller 
en längre tid.  
Man kan födas med en sjukdom som ger en 
funktionsnedsättning eller bli sjuk som vuxen 
och få en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel kort tid 
Du som behöver hjälpmedel under en kortare tid 
än fyra månader kan hyra hjälpmedel. 
Du kanske har brutit ett ben eller har opererats och 
behöver hjälpmedel för att klara vardagen lättare. 

Hjälpmedel lång tid 
En arbetsterapeut, sjukgymnast eller distrikts-
sköterska provar ut hjälpmedel till dig som behöver 
hjälpmedel en lång tid. 

De hjälper dig också med att visa hur hjälpmedlet 
fungerar, hur du kan träna och pratar om  
hur hjälpmedlet fungerar för dig. 

Hjälpmedel är gratis att låna men du betalar 
för bedömningen.  
Det betyder att du får betala en avgift för att 
till exempelen sjukgymnast träffar dig och 
bedömer när i vardagen du behöver hjälpmedel 
och vilket hjälpmedel du behöver. 

Hjälpmedel att köpa 
Du ansvarar själv för att köpa vissa hjälpmedel.  
Det är till exempel bestick som är lätta att hålla i, 
speciella muggar och saxar, käppar och griptång 
för att kunna ta saker. 

Flera av sakerna finns att köpa i affärer, på apotek, 
via postorder och via webshop.

Vem ska jag kontakta? 
Har du frågor om hjälpmedel? 
Behöver du hjälpmedel? 
Ring 054 17 20 00 för att få kontakt med 
en sjukgymnast, arbetsterapeut 
eller distriktssköterska.
Telefonnumret är till kommunens växel.

Rollator är ett exempel på hjälpmedel. 
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Bra betyg i Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett sätt att få veta vad
medborgare i Forshaga tycker om sin kommun. 

De tycker bland annat att kommunen informerar
medborgarna på ett bra sätt, 
till exempel genom diarium på webben. 

Där kan du läsa brev och ansökningar som 
har kommit in till kommunen och saker som 
kommunen har bestämt. 

Många tycker också att det är bra att kommunen 
gratulerar alla nyfödda barn och deras familjer 
med en nalle och blommor.

Forshaga har använt Kommunkompassen
tre gånger.  
År 2016 fick kommunen sitt bästa resultat. 

Kontakten – en viktig tidning 
Kontakten är viktig 
för att informera om kommunen. 
Vi har arbetat länge för att ha 
en bra kommun-tidning.
Därför är vi glada att tidningen fick bra betyg. 

Flera områden 
Kommunkompassen utvärderade kommunen 
inom åtta olika områden. 
Att utvärdera är att ta reda på vad som är bra 
och vad som är dåligt. 

Några områden som blev utvärderade är: 
1. Om kommunens information till medbor-

garna fungerar på ett bra sätt. 
2. Hur vi kontrollerar vårt eget arbete  

i kommunen och vad vi vill göra  
för att bli bättre.  

3. Hur det är att arbeta för Forshaga kommun.  

Två SM-vinnare, Bjarne Olsén och Fredrik Wessman.

Grattis till tre i kommunen 

Den 13 december år 2016 fick Lukas Olm ett pris.  
Det heter Stefan Holms stipendium. 
Samma dag blev två SM-vinnare också uppvaktade.  
De heter Bjarne Olsén och Fredrik Wessman.  

SM-vinnare
Forshaga jakt- och sportskytteklubb 
har två SM-vinnare. 
SM är en tävling och betyder Svenska Mästerskapet. 
Bjarne Olsén och Fredrik Wessman 
är båda SM-vinnare. 

Stefan Holms pris 
Lukas Olm fick år 2016 Stefan Holm stipendium.
Lukas fick priset för att han länge har varit en av 
de bästa i sin ålder i orientering. 

Att orientera är att hitta till en plats i naturen  
med hjälp av karta och kompass.  
Lukas studerar på orienterings-gymnasium och vill 
fortsätta att bli bättre inom orientering. 
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Fredag 17 februari
After school på biblioteket, serietema.
Forshaga bibliotek, 14:00 - 15:30. Under fyra 
fredagseftermiddagar i februari är barn mellan 
9 och 11 år välkomna till Forshaga bibliotek på 
After school. Ingen föranmälan.

Lördag 18 februari
Hockey : Rögle-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 18:30. Elitseriematch. 

Söndag 19 februari
Barnteater: Varför gråter pappan
Kulturhuset, 11:00. En humoristisk och allvarsam 
föreställning om känslor med Teater Trampolin. 
Passar barn från 4 år. Gratisbiljetter hämtas 
eller bokas i förväg på Forshaga eller Deje 
bibliotek.  

Tisdag 21 februari
Hockey : Djurgården-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 19:00. Elitseriematch. 

Onsdag 22 februari
Bio: Live by night, Forshaga Folkets hus, 14:00. 
Seniorbio dagtid, visas även på kvällen klockan 
18:30.

Torsdag 23 februari
Föreläsning om hat och trakasserier på Internet.
Forshaga Lärcenter, 18:00 - 19:00. Föreläs-
ning med Per Hydén, från Brottsförebyggande 
Centrum i Värmland, får man bland annat lära 
sig vilka lagar och regler som gäller på Internet 
utifrån ett diskrimineringsperspektiv.  

Fredag 24 februari
Sagostund, Forshaga bibliotek, 09:30. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna. 
Sagostunderna passar barn mellan 3 och 6 år. 

After school på biblioteket
Måleri med Emelie från ABF, Forshaga bibliotek, 
14:00 - 15:30. Se 17/2. 

Lördag 25 februari
Live på bio: Rusalka
Forshaga Folkets hus, 19:00. Folkets Hus och 
Parker livesänder Rusalka från Metropolitan i 
New York  .

Dans till Wahlströms, Forshaga Folkets hus, 
20:00. Välkommen att dansa loss!

Med reservation för ändringar
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Påminnelse! 

Nya öppettider  
i Deje simhall

Babysimmet och allmänhetens bad börjar 
och slutar en timme tidigare på söndagar 
från och med januari 2017. 

Söndagar 
Babysim ........................... 9.30-12.00
Allmänhetens bad ..............12.00-16.00

Se samtliga öppettider på 
www.forshaga.se/simhall. 

Söndag 26 februari
Expedition Babben, Forshaga Folkets hus, 16:00. 
Välkommen på succé-turnen Expedition Babben. 

Tisdag 28 februari
Hockey : Skellefteå-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 19:00. Elitseriematch. 

Pärlplattepyssel, Deje bibliotek, 11:00 - 13:00. 
Gör fina pärlplattor. För barn i alla åldrar. 

Onsdag 1 mars
Sportlovsquiz, Forshaga bibliotek, 15:00. 
Kom och var med i bibliotekets quiz och testa 
dina kunskaper i alla möjliga olika frågor. 
Frågorna är anpassade för barn cirka 7-13 år 
men alla är välkomna att delta.  

Torsdag 2 mars
Pärlplattepyssel, Forshaga bibliotek, 15:00 - 
17:00. Gör fina pärlplattor. För barn i alla åldrar.  

Fredag 3 mars
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19:00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor!

Onsdag 8 mars
Bio: Måste Gitt
Forshaga Folkets hus, 14:00. Seniorbio dagtid, 
visas även på kvällen klockan 18:30.

Fredag 10 mars
Sagostund, Forshaga bibliotek, 09:30. Se 24/2. 

Lördag 11 mars
Dans till Mickeys, Forshaga Folkets hus, 20:00. 
Välkommen att dansa loss!

Onsdag 15 mars
Bio: La La Land, Forshaga Folkets hus, 14:00. 
Seniorbio dagtid, visas även på kvällen klockan 
18:30. 

Torsdag 16 mars
Litteraturquiz, Forshaga Lärcenter, 18:00. 
Ta en fika i Café Rasten och testa dina kun-
skaper i en frågesport om högt och lågt från 
böckernas värld. Tävla ensam eller i lag om max 
4 personer.  

Lördag 18 mars
Släktforskningens dag
Forshaga bibliotek, 11:00. Nyfiken på släktforsk-
ning? Nybörjare eller rutinerad, ta med dina 
frågor och kom till biblioteket på släktforskning-
ens dag. Café Rasten har öppet och biblioteket 
bjuder på kaffet.  

Tisdag 21 mars
Boken vs filmen för vuxna, boken
Forshaga bibliotek, 18:00. Är boken bättre än 
filmen? Bibliotekets bok- och filmcirkel träffas 
två tisdagskvällar och diskuterar Inlåsta (Room) 
av Emma Donoghue. 

Onsdag 22 mars
Bio: Småstad
Forshaga Folkets hus, 14:00. Seniorbio dagtid, 
visas även på kvällen klockan 18.30.

Fredag 24 mars
Sagostund, Forshaga bibliotek, 09:30. Se 24/2. 

Lördag 25 mars
STARS cup 2017, Deje sporthall, 09:00 - 19:00. 
Innebandycup för korpenaktiva. 

Dans till Streaplers, Forshaga Folkets hus, 20:00. 
Välkommen att dansa loss! 

Tisdag 28 mars
Boken vs filmen för vuxna, filmen
Forshaga bibliotek, 18:00. Se 21/3. 

Onsdag 29 mars
Bio: Den okända flickan
Forshaga Folkets hus, 14:00. Seniorbio dagtid, 
visas även på kvällen klockan 18.30-

Fredag 7 april
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19:00. Se 3/3. 

Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som du vill 
tipsa om? Skicka in det till oss så 
hjälps vi åt att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer i vår 
kommun! 

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se 
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med information 
• När du skickar evenemanget läg-

ger vi upp det i vår kalender på 
forshaga.se, på Visit Karlstad och 
eventuellt Visit Värmland inom 
två arbetsdagar. Evenemanget 
har också stor chans att spridas 
och synas på välkomstskylten vid 
riksväg 62, vår Facebook-sida och 
här i Kontaktens kalender.

OBS! Teaterlek inställt
Tyvärr är aktiviteten Teaterlek som skulle varit 
i Deje och Forshaga under sportlovet den 27 
februari inställd. Aktiviteten stod bland annat 
med i bibliotekets folder ”Vad händer våren 
2017 i biblioteken”.


