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Vi människor är 
egentligen rätt 
ömtåliga varelser, 
ihopmixade med 
vardera andelen 
av lite syre, kol 
och väte. Generna, 
uppväxtmiljö och 
en hel del tillfäl-
ligheter bildar till 
slut en alldeles 
egen kropp och 
själ. Funktionerna 

kan vi förädla på många sätt. Vi kan 
förbättra vår hälsa genom att träna, 
röra oss och vara aktiva på olika sätt. 
Vi kan också sova lagom mycket, äta 
rätt, skaffa oss kunskaper och se till 
att vi mår bra genom att umgås med 
många trevliga människor, som vi för 
övrigt har gott om i kommunen.

Men ändå, hur väl vi än sköter oss, så 
förr eller senare blir vi skrôppligare. 
Då behöver vi oftast hjälp av varandra 
i form av vård, stöd och omsorg.

Andelen äldre i befolkningen ökar. Att 
vi får leva längre är en stor framgång 
för vårt samhälle. Men det ställer ock-
så höga krav på vår välfärd. Välfärds-
samhället har gjort att vi kunnat lyfta 
oss ur fattigdom och sjukdomar till en 
generell trygghet för alla. Vi har idag 
ungefär 450 anställda inom våra vård- 
och omsorgsverksamheter. Att arbeta 
nära en människa fordrar en stor del 
kunskap och framförallt empati för 
de man är till för. Det jobbet sköter 
våra anställda med ett stort mått av 
professionalism och sätter guldkant på 
tillvaron för så många.

Medelåldern på den senare hälften av 
1700-talet låg runt 35 år. Vid sekelskif-
tet ungefär 50 år, för femtio år sedan 
74 år och till idag runt 82 år. Så vi 
lever längre och är friskare så mycket 
längre än tidigare.

Härom veckan genomförde kom-
munen flera digitaliseringsforum där 
kommunens juniorer och seniorer 
kunde mötas. Härliga möten! Att vi 
sorterar in varandra i ålderskatego-
rier är helt fel, alla generationer har 
stor nytta av att umgås och hjälpa 
varandra. När människor med olika 
erfarenheter, kunskaper och kulturer 
träffas, så blir det en unik blandning 
som för oss framåt.

Men det finns mer att göra. Var tredje 
person över 65 år lever idag ensam. 
Självfallet så kan man ha mycket 
social kontakt ändå, men jag tror att vi 
behöver ha ännu fler mötesplatser för 
människor att träffas på. Vi behöver 
också bygga fler bostäder. Bostäder 
som är anpassade för att kunna bo 
i även om man blir sjuk eller gam-
mal. Vi ska också använda oss av alla 
företag, föreningar, organisationer 
och de frivilliga krafter, som gör stora 
insatser för att du och jag ska trivas. 
Ju fler vi är som hjälper till desto 
fler aktiviteter kan anordnas. Boule, 
bowls, idrottscafé, studiecirklar, dans, 
promenader, musik, samtal, föreläs-
ningar och en massa må bra aktiviteter 
berikar oss synnerligen.

Det hela handlar egentligen om vad 
du och jag, och alla som bor här, gör 
för varandra. Det är denna samlade in-
sats som är vår kommun. Den som blir 
gammal eller sjuk ska därför känna sig 
lugn med att vi alla gör så gott vi kan. 
Det är detta som bygger ett demo-
kratiskt samhälle och en trygg och 
attraktiv kommun.
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Den 18-20 november genomfördes 
evenemanget i ett samarbete mellan 
Forshaga kommun, Telia och Region 
Värmland. Syftet var att minska det 
utanförskap som många i åldern 65 + 
upplever i mötet med digital media 
och ny teknik.
 
Dagarna genomfördes i ett mycket gott 
samarbete där såväl kommunledning 
som personal från olika förvaltningar 
fanns till hands som stöd för våra 

En digital succé
Vi samlade högstadieungdomar för att lära äldre mer om det digitala samhället. Mer digital i Forshaga  
kommun blev ett fantastiskt exempel på hur vi med gemensamma krafter kan bidra till att bygga ett  
tryggare och mer inkluderande samhälle.

verkliga hjältar – eleverna. I dagarna 
tre kom ett femtiotal engagerade 
högstadieelever från Dejeskolan och 
Forshaga lärcenter för att hjälpa till att 
svara på frågor från våra äldre, till ex-
empel hur man söker på Internet eller 
hur man skaffar en e-postadress. 

Den energi som fanns i lokalen är 
svår att beskriva med ord. Här blev 
möten mellan äldre och ungdomar till 
minnen och lärdomar för livet. Titta 

gärna på det reportage som filma-
des under dagarna. Filmen hittar du 
via vår webbplats forshaga.se. Vi har 
under dessa dagar också samlat på oss 
många tankar och idéer kring hur vi 
framåt kan utveckla arbetet för ökad 
inkludering kring digitala medier.
 
Varmt tack till alla besökare och enga-
gerade kring dessa dagar!
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Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en insats enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Personer i 
yrkesverksam ålder som saknar arbete 
och inte utbildar sig kan få daglig 
verksamhet efter en bedömning från 
kommunens LSS-handläggare. 

Inom daglig verksamhet i Forshaga kommun är ungefär 45-50 personer sysselsatta.  
Nu ska du få träffa några av dem och personalen som arbetar tillsammans med dem. 

Just idag är det fredag och det bjuds 
på en mjuk, nybakad kaka som Anne-
Marie har bakat. Det är en härlig stäm-
ning och det märks att såväl brukare 
som personal trivs. Habiliterings 
assistenten Agneta Sunesson sitter till-
sammans med Roine Karlsson, Anne-
Marie Ryberg och Andreas Hjelm.

Olika arbetsuppgifter
På Grossbolsgatan kan man ha många 
olika arbetsuppgifter, bland annat kan 
det röra sig om att hjälpa till med upp-
gifter inom kommunens verksamhe-
ter, tillverka kuvert för internpost eller 
packa i ordning beställningar med 
förbrukningsvaror. Andreas berättar 
att han jobbar på Ängevi två dagar 
i veckan där han städar och håller 
snyggt. Han hjälper också vaktmästa-
ren på Forshaga Folkets hus.

Upplevelseträdgård
Utanför dagcentret finns en fin upp-
levelseträdgård där det under våren 
och sommaren odlas och smyckas 
med trädgårdskonst i olika former och 
färger.

Högläsning i skogsrummet
Inne i Grossbolsgatans lokaler har 
man gjort i ordning ett skogsrum där 
skogstapet och mysig inredning ska-
par skogskänsla. I skogsrummet kan 
man gå in för att vila, lyssna på musik 

eller högläsning. Roine berättar att han 
gärna är inne i skogsrummet.
 
Teaterföreställningar
På Grossbolsgatan har man satt upp 
flera teaterföreställningar, bland 
annat föreställningen Cirkus skratt. 
Roine berättar att han hade en av 
huvudrollerna i föreställningen och att 
han tycker att det är roligt att stå på 
scenen. Det var stor publik och mycket 
applåder. Man har också haft luciatåg 
och turnerat med en kör. 

Individuella behov
Aktiviteter och uppgifter anpassas 
efter den enskildes individuella behov, 
funktionsförmåga och dagsform. Det 
kan innebär att individen exempelvis 
har behov av hjälp med kommunika-
tion i form av tecken. Alla har indivi-
duella scheman för att dagarna ska bli 
förutsägbara och trygga. Behovet av 
personalstöd varierar, vissa har större 
behov än andra. 

Dagcenter Grossbolsgatan

Lagens insatser är till för personer 
med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd samt per-
soner med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder 
efter hjärnskada. Den dagliga verk-
samheten kan utformas på olika sätt 

På dagcentret på Grossbolsgatan ligger fokus på sinnesstimulans genom exempelvis dans, teater, yoga, musik 
och högläsning. Under dagarna pågår det många olika aktiviteter i huset.

och innehållet anpassas till individens 
individuella behov och funktionsför-
måga. Daglig verksamhet kan vara 
ordnad i olika former, till exempel 
som företagsgrupp eller en extern 
plats på ett företag.
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På besök i verkstadsdelen
När vi kommer på besök är det full 
rulle i verkstadsdelen. Bandsågen 
är i gång, virke kapas upp i lämplig 
storlek för vidare bearbetning. Alla 
som arbetar i lokalen använder hörsel-
kåpor för att skydda sig från oljudet. 
Habiliteringsassistenterna Ann-Marie 
Andersson och Laila Albinsson tar oss 
till ett angränsande rum där vi kan 
tala utan att oljudet från sågen stör 
oss. Ann-Marie och Laila berättar om 
verksamheten.

Delaktighet och självständighet
Arbetsplatsen har bestämda arbets-
tider och rutiner. Alla arbetar efter 
schema. Det ger struktur och ger den 
enskilde en väg till större självstän-
dighet. Alla är delaktiga i de proces-
ser och delmoment som ingår för att 
skapa en produkt eller ett konstverk. 
Individens förutsättningar
Man gör också en del externa arbeten 
som matutkörning, jobb på Sisu-
gården, butiksarbete, kuvertering till 
kommunen, förpackningsjobb och 
hundrastning. Arbetsuppgifterna som 
utförs är begränsade till det som den 
enskilda individen klarar av i den 
givna situationen och dagsformen. 
Det handlar om att lyfta fram förmå-
gor som den enskilde besitter och har 
glädje av och som ger livskvalitet. 

Återbruk
På Tryckerigatan konst och design 
arbetar man med många olika tekniker 
och material. Materialet är ofta från 
återbrukande föremål som används 
i delar eller i sin helhet i konsthant-
verket. Att arbeta med återbruk är 
viktigt för oss, säger Laila. Mycket av 

konsthantverket mynnar ut i vackra 
nyttoföremål som kuddar, dörrstop-
par, vinställ, väskor med mera. Konst 
och konsthantverket kan köpas på 
Tryckerigatan konst och designs egen 
butik ”Titta-in”. 

Titta-in
I butiken arbetar brukarna tillsam-
mans med personal. Kundkontakt ger 
direktrespons på det egna hantverket 
och de ser var resultatet av produk-
tionen tar vägen. Syftet med Titta-in 
butiken är att träna förmågor i en miljö 
som liknar en ordinär arbetsplats. 

Lustenrundan 
- Tryckerigatan konst och design blir 
inbjudna till utställningar och medver-
kar även i andra integrerade sam-
manhang, berättar Laila. Bland annat 
under Lustenrundan där de deltagit 
i utställningen vid kraftstationen i 
Deje. Vi har känt oss varmt välkomna 
att delta på samma villkor som andra 
konstnärer, säger Anne-Marie.

Personal
- En förutsättning för att identifiera 
och tillvarata individens uttrycksmöj-
ligheter är att ha en personalgrupp 
med tvärkompetens inom såväl funk-
tionshinder som hantverk, berättar 
Laila. Personalen har olika kompeten-
ser och erfarenheter och är anställda 
som habiliteringsassistenter. 

Dagcenter Tryckerigatan 
och Titta-in-butiken
Tryckerigatan konst och design är en daglig verksamhet med skapande 
profil. Här arbetar personer med funktionsvariationer i en pedagogisk 
och kreativ miljö som väcker skaparlust och som bidrar till individuell 
utveckling och självständighet.

Tema! 
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En atmosfär av kreativitet och skapar-
glädje slår emot en när man kliver in 
i Annelies butik; Annelies Keramik 
& Hobby. På hyllorna tittar mängder 
av vättar och andra figurer ned på en. 
Annelie berättar att hon köper in figu-
rer, de flesta i keramik några i betong. 
Lokalen domineras av ett stort bord 
med många sittplatser för kursdelta-
gare.

Daglig verksamhet hos Annelie
Sedan ett och ett halvt år hjälper Kristin 
till i verksamheten. Annelie tycker 
det är bra med all hjälp som Kristin 
kan bidra med och Kristin är en god 
arbetskamrat. Kristin berättar att hon 
tycker det är skönt att få komma ut och 
ha vettig sysselsättning. Efter ett och 
ett halvt år känner sig Kristin säker vid 
kurstillfällena och hjälper till fullt ut.  

– Men man blir ju aldrig fullärd i den 
här typen av hantverk, säger Kristin.

– Det finns ju inte heller några fel, 
utan bara olika sätt att måla på, fyller 
Annelie i. 

Kurserna är helt kravlösa, stressfritt 
kreativt skapande är ledord för An-
nelie i verksamheten. 

Kristin berättar att hon hjälper till med 
det mesta i butiken, som att packa 
varor och material, hjälpa till att skylta 
och dekorerar med mera. 

– Jag trivs som fisken i vattnet, säger 
Kristin. Jag har vuxit som människa 
här, det har varit mycket bra för mig 
att få vara hos Annelie. 

– Rak kommunikation är viktigt för att 
få det att fungera, menar Annelie.

Vad är extern daglig verksamhet?
Vid extern daglig verksamhet har 
företagets kontaktperson en kontakt-
person inom daglig verksamhet. Det 
görs upp en genomförandeplan för 
den enskilde och den följs upp regel-
bundet. 

För den enskilde betyder det mycket 
att få möjligheten att växa som män-
niska, att klara av nya arbetsuppgifter 
och att känna att man bidrar.

Det är en samhällsinsats att öppna sitt 
företag för personer från daglig verk-
samhet. Det berikar tillvaron för både 
företagaren och den enskilde som tas 
emot. Det är viktigt för människor att 
känna att de bidrar och att ha en till-
hörighet, ingå i ett sammanhang och 
en gemenskap. Många har trots sin 
funktionsnedsättning mycket att bidra 
med på en arbetsplats bara kravnivån 
är lagom och att arbetet anpassas efter 
den enskildes funktionsförmåga och 
dagsform. Det kan bland annat handla 

om tydliga instruktioner, kommunika-
tion och schema.

Ideell insats
Företagare får ingen ekonomisk 
ersättning, däremot stöd och handled-
ning från kommunen. De enskilda är 
försäkrade från kommunen under den 
tid de är på daglig verksamhet om de 
skulle råka ut för något eller om något 
skulle gå sönder.

Vill du företagare ta emot en person 
på en extern LSS-sysselsättningsplats? 
Kontakta Terese Christiansen på tele-
fon 054-17 20 00 eller via epost: terese.
christiansen@forshaga.se

Extern daglig verksamhet hos  
Annelies Keramik & Hobby
Kristin Nilsson har en extern plats inom daglig verksamhet hos Annelie Norlén. På extern daglig verksamhet finns 
ingen personal från kommunen på plats. Men företagaren har regelbunden kontakt och stöd från kommunen.  
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Bergsgården är en privat anläggning i 
Skived. Bland annat finns ett vandrar-
hem, en ridanläggning och ett gårds-
café. På gården finns förutom hästar 
även getter och ankor.

På Bergsgården finns en grupp om 
totalt åtta brukare, som i varierande 
omfattning har sin dagliga verksamhet 
på gården. På Bergsgården arbetar två 
habiliteringsassistenter Marcus Falk 
och Tina Anteryd. 

När vi kommer på besök finns förutom 
personalen även Peter Hjelm, Cesar 
Kroon, Linda Bergman, Andreas Am-
björnsson och Nathalie Gustafsson på 
plats och tar emot. De visar runt på går-
den och berättar om vad de gör. Alla 
arbetar inte på Bergsgården varje dag, 
en del är även på andra verksamheter, 
till exempel är Linda även på daglig 
verksamhet Tryckerigatan. 

Blandade arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som de hjälper 
till med på Bergsgården varier med 
årstiden. Sommartid handlar det om att 
klippa gräs, kratta gården, rensa rent 
från ogräs och sly. Vintertid kan det 
vara snöskottning i stället. Oavsett års-
tid behöver ridhuset harvas och vattnas 
mellan varven. Getterna och ankorna 
behöver alltid mat. Stallet för lösdriften 
behöver alltid mockas. 

Företagsgruppen hjälper även till med 
transporter. De kör ofta till återvin-
ningscentralen. Gruppen hjälper även 
till med tillfälliga uppgifter inom 
kommunens egna verksamheter såsom 
vid flytt och liknande. Gemensamt för 
alla arbetsuppgifter är att de ska passa 
varje person och vara utan tidspress. 
Som för all daglig verksamhet anpassas 
uppgifterna efter individens funktions-
förmåga och dagsform. 

Mellan jobben 
På gården finns en fin barack med 
utrymmen för ombyte, lunch- och 
fikapauser. Peter, Linda, Andreas och 
Ceasar gillar lokalerna i baracken. 
Här kan de också umgås och relaxa, 
spela spel eller titta på film i pauserna. 
Vi går dit för en pratstund efter att 
ridhuset har harvats av Peter. Han kör 
en fyrhjuling med en harv påkopplad 
för ändamålet. 

Det bästa med Bergsgården
Någon tycker att det bästa med arbetet 
på Bergsgården är gemenskapen med 
arbetskamraterna. En annan berättar 
att man får mycket bättre självförtro-
ende när man gör saker man inte gjort 
innan. Sammantaget mynnar diskus-
sionen ut i att man blir starkare av de 
utmaningar som arbetet på Bergsgår-
den innebär. 

Företagsgruppen på Bergsgården
På Bergsgården har daglig verksamhet en så kallad företagsgrupp. En företagsgrupp är en daglig  
verksamhet som är förlagd till ett företag men där det finns personal från kommunens dagliga verksamhet. 
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Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård man får i det egna hemmet eller i 
särskilt boende. Det innefattar sjukvård, rehabilitering, habilitering samt hjälpmedelsförskrivning. 

Vad är hemsjukvård?

bedömning av hjälpmedelsbehov, 
hjälpmedelsförskrivning och bostads-
anpassning. 

Sjukvårdsinsatser
Distriktssköterska eller sjuksköterska 
utför sjukvårdsinsatser i hemmet. 
Det kan till exempel vara medicinsk 
bedömning, vid behov överta lä-
kemedelsansvar, uppföljning efter 
läkarbesök, sårvård, avancerade sjuk-
vårdsinsatser, akuta hembesök vid till 
exempel fall samt palliativ vård.  

Mottagningsteamet
När en person är utskrivningsklar från 
sjukhus men förmodas ha behov av 
utökade och/eller nytillkomna insatser 
i hemmet från hemtjänsten eller hem-
sjukvården kan personen få hjälp av 
kommunens mottagningsteam. Teamet 
består av sjuksköterska, distriktsskö-
terska, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
fysioterapeut, biståndsbedömare och 
omvårdnadspersonal. 

Samordnad individuell plan
I samband med hemkomst från sjuk-
huset görs en gemensam planering (en 
samordnad individuell plan, SIP) där 
patienten, anhöriga (om så önskas), 
biståndsbedömare, sjuksköterska/
distriktssköterska, arbetsterapeut och/
eller fysioterapeut samt omvårdnads-
personal deltar. På mötet planeras 
insatser från hemtjänsten och/eller 
hemsjukvården utifrån individens 
behov och förutsättningar. Om perso-
nen bedöms ha komplexa/omfattande 
behov utförs SIP på sjukhuset innan 
personen är utskrivningsklar.

Personer som på grund av sjukdom 
eller funktionshinder inte kan ta sig 
till sin vårdcentral med rimliga insat-
ser kan få hemsjukvård. Det är alltid 
legitimerad personal som bedömer 
behovet. Hemsjukvården har inrikt-
ning mot bland annat äldreomsorg, 
LSS, socialpsykiatri och demens. 

Personal
Det är legitimerad personal, sjukskö-
terska, distriktssköterska, arbetstera-
peut och sjukgymnast eller fysiotera-
peut som utför hemsjukvård. Insatser 
kan även utföras av omvårdnadsper-
sonal efter instruktion och delegering 
från legitimerad personal.  

Rehabilitering
Rehabiliterande insatser kan till 
exempel vara gångträning, förflytt-
ningsträning, specifik träning och 
rehabilitering efter skada eller sjuk-
dom, rehabilitering i palliativt skede, 
träning av aktivitet i det dagliga livet, 

Tem
a

! 
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De som ansvarar för, och kontrollerar att, våra invånare får en god och 
säker vård, behandling och rehabilitering är medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska, MAS, samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. 

Träffa vår MAR

Socialpsykiatrin
I sitt arbete inom socialpsykiatrin 
samverkar Caroline med bland andra 
vård- och stödsammordnaren Maria 
Sundholm, som du kan läsa om på 
sidan 11. Inom socialpsykiatrin är det 
mer fokus på kognitiva funktionsned-
sättningar. Det är också oftast fråga om 
yngre personer i autismsspektrat, eller 
med andra psykiatriska diagnoser som 
ADHD med mera. Här handlar det ofta 
om hjälp att få struktur i vardagen, till 
exempel för att få vardagliga sysslor att 
fungera. Insatserna är helt individan-
passade.

Mottagningsteamet
Som arbetsterapeut i hemsjukvården 
kan man även arbeta i mottagnings-
teamet och delta i arbetet med den 
gemensamma planeringen. När en 
person kommer hem från sjukhuset 
kan hemmet behöva förändras för att 
fungera i vardagen eller så kan det fin-
nas behov av exempelvis en rollator. 
Arbetsterapeuten förskriver hjälp-
medel, ser över förflyttningsförmåga 
och skriver även intyg inför eventuell 
bostadsanpassningsansökan.  

Caroline Eriksson arbetar som MAR 
och arbetsterapeut inom hemsjukvår-
den i vård- och omsorgsförvaltningen. 

– Arbetet är väldigt brett, säger 
Caroline. Det kan gälla allt från att 
en person har svårigheter att klara en 
aktivitet i det dagliga livet till rehabi-
litering efter stroke. Behoven är helt 
individuella. Insatsen anpassas alltid 
efter den enskilde personen. Det gör 
mitt arbete roligt och omväxlande. 
Man får mycket tillbaka. Det kan vara 
små medel som hjälper individen till 
ökad självständighet. 

Bedömningar 
En förfrågan är startskottet för att få en 
eventuell insats. Förfrågan kan komma 
från individen som själv behöver hjälp 
men även från en anhörig eller perso-
nal inom hemtjänst och hemvården. 
Det bokas ett inledande hembesök för 
bedömning om det finns ett behov av 
insats från arbetsterapeut. Finns det ett 
behov påbörjas en insats som bedöms 
vara lämplig för individen.

Föräldrakurs
Vägledande samspel/ICDP är ett 
relationsorienterat program med 
målsättning om att stötta och främja 
psykosocial omsorgskompetens hos 
personer som ansvarar för barn- 
och unga. Programmet vänder sig 
till både vårdnadshavare och perso-
nal. 1 januari 2020 blir barnkonven-
tionen lag i Sverige, ICDP är ett sätt 
att arbete efter barnkonventionen i 
vardagen. 
 
Höstens kurser
Personal från förskola och social-
tjänstens öppenvård har utbildats i 
Vägledande Samspel/ICDP. Under 
hösten har det även anordnats flera 
föräldrakurser, alla med utgångs-
punkt i programmet. En grupp 
för att öka förståelsen och kunna 
bemöta sin tonåring, en grupp för 
arabisktalande vårdnadshavare, 
en grupp för vårdnadshavare med 
barn 0-10 år och en för vårdnadsha-
vare med psykisk ohälsa. 

Nytt för hösten
Kursen för arabisktalande är ny för 
denna höst. Kursen har varit upp-
skattad och utvecklande för både 
personal och deltagare. Kulturtolk 
har funnits på med på träffarna. De 
har gett nya kontakter och verktyg 
till föräldraskapet. 

Vårens kurser
Information om vårens kurser 
kommer att finnas på kommunens 
webbplats forshaga.se.

Te
m
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! 
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Bra måltider är viktigt för alla men särskilt för äldre, både friska och 
sjuka. Maten kan förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa. 

Bra att tänka på när  
du planerar din måltid
En del personer får minskad aptit 
när de blir äldre. Samtidigt är maten 
livsviktig. Den ger oss energi för att 
orka vara aktiv och näringsämnen som 
förhindrar sjukdom. Hur ska man då 
tänka om man inte orkar äta en normal-
stor portion längre? Här är några tips 
till dig som måste plocka bort något 
från tallriken för att orka äta upp:

• Dela upp i mindre måltider under 
dagen, kanske var tredje timme eller 
tätare.

• Behåll proteinrika livsmedel som 
fisk, ägg, bönor eller kött.

• Blanda extra olja i maten, lägg till en 
klick smör eller häll på extra sås.

• Drick gärna D-vitaminberikad mjölk 
till maten.

• Ät många näringsrika mellanmål, 
till exempel frukt, nötter, smoothies 
eller smörgås. 

• Ta gärna en aptitretare innan maten. 
Det kan vara en bit hårdost, några 
salta kex, oliver eller lite chips.

• Välj gärna proteinrika efterrätter 
som ostkaka, pannkaka eller  
chokladpudding.

Mat för äldre

Mer information och tips finns på 
livsmedelsverkets hemsida livsmedels-
verket.se/matvanor
 
Mat inom äldreomsorgen
Lunch och middag till Ullerudsgården 
och Lintjärn lagar vi i Dejeskolans res-
pektive Forshaga lärcenters kök. Våra 
kockar är utbildade och engagerade 
och tycker det är roligt att laga välla-
gad husmanskost från grunden. 

Maten planerar vi utifrån de näringsre-
kommendationer som råder och fokus 
ligger på att maten ska smaka gott. 

De särskilda boendena erbjuder, för-
utom lunch och middag, även många 
mindre måltider under dagen. Det är 
frukost, förmiddagsfika, eftermiddags-
fika, kvällsmål och små näringstäta-
drinkar på kvällar och nätter. Till lunch 
och middag finns möjlighet att välja 
mellan ett par rätter. 

Våra kök levererar också lunch till bi-
ståndsbedömda som bor i eget boende. 
De erbjuds samma lunch som de som 
bor på Ullerudsgården och Lintjärn. 

Tem
a

! Storstilsböcker 
Helt vanliga böcker med större text 
som lämpar sig för personer med 
synsvårigheter.

Boken kommer 
Har du svårt att besöka biblioteket 
på grund av långvarig sjukdom, hög 
ålder eller funktionsnedsättning? Då 
kan du få böckerna hem till dig. Det 
är en kostnadsfri service. Vi plockar 
ihop bokpaket efter dina önskemål. 

Talböcker 
Det är böcker som du kan låna om 
du av någon anledning inte kan läsa 
tryckt text. Böckerna är inlästa på en 
cd-romskiva, så kallad Daisy. Skivan 
kan spelas upp på en daisyspelare, 
en cd-spelare som läser mp3-format 
eller i en dator. 

Daisyspelare 
Om du har en synnedsättning/syn-
skada kan du få låna en spelare en 
kort tid för att prova.

Legimus
För dig som har behov av talböcker 
men hellre lyssnar i telefon eller 
surfplatta finns möjlighet att låna tal-
böcker via appen Legimus. Boka tid 
på biblioteket så hjälper vi dig med 
inloggning.

TBK- Talboken kommer 
TBK en tjänst från MTM (Myndig-
heten för tillgängliga medier) där vi 
på biblioteket förmedlar talböcker 
till din daisyspelare via Internet. En 
förutsättning är att du som lånta-
gare prenumererar på någon typ av 
dagstidning som taltidning. Som 
prenumerant får du låna spelare 
kostnadsfritt från MTM.

Visste du att  
biblioteket  
erbjuder det här?
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En vård- och stödsamordnare eller Case Manager som det även kallas är en spetskompetens i kommunen. 
Servicen som vård- och stödsamordnaren ger är kostnadsfri och målet är att få individers vardag att fungera 
på olika sätt. De som får stöd har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller olika psykiatriska diagnoser 
och söker själva upp hjälpen via socialpsykiatrin. 

Vård- och stödsamordnare 

målen steg för steg. Det är ett arbete 
som bygger på samarbete mellan vård- 
och stödsammordnaren och brukaren. 

- Personen ska känna sig sedd, hörd 
och lyssnad på. Det är tillsammans 
som vi förändrar. Jag kommer inte 
med pekpinnar, säger Maria.  

RACT
Metoden som Maria använder sig av 
kallas RACT (Resource Assertive Com-
munity Treatment). Det är en evidens-
baserad metod som används inom 
psykiatrin. I korthet kan man säga att 
RACT bygger på en resursgrupp runt 
individen. Resursgruppen är de perso-
ner som behövs för att kunna förändra 
en situation och ett mående hos en 
individ. Resursgruppen kan vara olika 
professioner som behöver delta, men 
även anhöriga och kompisar.

- En del i mitt arbete är att få ihop alla 
delar i resursgruppen runt brukaren. 
Det kan handla om kontakt med exem-
pelvis vårdcentralen, den psykiatriska 
öppenmottagningen i Karlstad eller 
Försäkringskassan. Det är viktigt med 
samordning och samverkan för att få en 
fungerande resursgrupp runt individen. 

I nuläget har Maria kontakt med cirka 
10-15 personer. Det tar oftast mellan 
ett och två år innan en person känner 
att de nått dit de vill.Kommunen lig-
ger i framkant med RACT-arbetet och 
Maria Sundholm är med i det natio-
nella rådet RACT. Rådet arbetar med 
att utveckla metoder och kriterier och 
har även internationella kontakter. 

Kan du få hjälp av Maria?
Läs mer på vår webbplats forshaga.se/
vardochstodsamordnare

I Forshaga kommun arbetar Maria 
Sundholm som vård- och stödsamord-
nare.

- Mitt arbete handlar om att hjälpa 
den enskilde till kunskap om sig själv, 
både för att må bra men också för att 
kunna förmedla vad man behöver 
hjälp med av anhöriga, poängterar 
Maria Sundholm. 

Kartläggning
En kontakt med en person börjar alltid 
med ett första samtal där fokus ligger 
på individen. Samtalen bygger på 
att kartlägga behoven hos individen. 
Vilka personer är viktiga i individens 
liv för att hon eller han ska må bra? 
Vilka mål finns? Vad vill man nå?

Arbetet med en person bygger sedan 
på regelbundna träffar, där man kart-
lägger och tar fram strategier för att nå 

Te
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Stort tack till alla familjer som tagit emot oss när vi åkt runt och hälsat på ännu ett gäng goa bebisar! Vi har 
fått massor av bra frågor och synpunkter som gör att vår gemensamma plats kan fortsätta att utvecklas. 

Besök hos våra nyfödda invånare

Några gånger om året åker kom-
munalråd Per Lawén runt i kommu-
nen för att hälsa på familjernas nya 
medlemmar. Barnet får blommor och 
kommunens maskot Björn. 

Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 
Med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många! Och 
för oss är det mer än ett trevligt sätt att 

välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få ta del av familjer-
nas synpunkter och funderingar kring 
vår gemensamma plats!

Amir Kouka Elina Fredholm Ellie Bjurenhed Elvin Severin

Erik Astin Borg Gabriel Joby Harriet Penttinen Kajsa Klingestad

Adelia Lybäck Svärd Alvin ErikssonAlicia Toresson Alissa Haaparanta
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Wilja Nilsson

Marius Edvardsen Sixten Karlsson

Majken Jansson

Max Edenvik Lanz Pelle Myreback

Leo Vermelin Pildal Liam Ghali Abdul Karim Love Green

Swea Falk Theo Karlsson Gerke Valter Hallstensson

Hej förälder! 
Går ditt barn på BVC i en  

annan kommun? Då har vi inte  
era kontaktuppgifter. Vi vill gärna 

träffa alla barn. Kontakta oss  
om ni vill ha besök. 

054- 17 20 00
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Musik för hjärnans  
utveckling

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) 
finns för alla men används ofta till 
personer med neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar eller andra 
diagnoser som påverkar kroppen eller 
hjärnan på olika vis. Metoden fungerar 
både som förebyggande, behandlande 
och rehabiliterande och används ofta 
som komplement till andra pedago-
giska insatser.

Individens behov
– Varje tillfälle är alltid individanpassad 
och utgår från vad barnet är i behov av 
berättar Anki Löwenhamn, musikte-
rapeut på kulturskolan. Vissa behöver 
till exempel utveckla sin greppstyrka 
och då har jag olikformade trumpinnar 
som vi kan använda. Andra behöver 
utveckla sin rörelseförmåga och då kan 
jag variera placeringen av trummorna 
för att utmana eleven till att slå på 
trumman på olika avstånd.

Genom specialkomponerade melodi-
slingor på piano stimuleras och moti-
veras eleven att svara med egen musik 
genom trumspel. Till varje musikslinga 

hör en trumuppställning. På så vis sti-
muleras eleven till en motorisk rörelse 
som i sin tur påverkar och utvecklar 
perceptionen och den motoriska akti-
viteten. 

– Jag ger inga instruktioner och visar 
inte vad eleven ska göra. Det är en del 
av metoden och utvecklingen att eleven 
själv ska förstå hur trumuppställning-
en, koden, ska spelas berättar Anki. 
Pianospelet bekräftar och musikspelet 
är igång. 

Just nu träffar Anki Löwenhamn 17 
elever varje vecka för musikterapi. Tack 
vare FMT, som stöd till andra insat-
ser, förbättras barnens koncentration, 
kroppsuppfattning och därmed också 
självförtroendet. 

Som en metod för fysisk eller mental utveckling erbjuder kulturskolan 
i Forshaga kommun barn och unga funktionsinriktad musikterapi. Det 
handlar om att genom musik skapa nya minnesspår i hjärnan. 

Visst vill vi ha 
en vit jul
Missbrukar någon i din närhet 
alkohol eller andra droger? Många 
påverkas negativt av andras drick-
ande/drogande. Både vuxna och 
barn.

Känner du oro inför julen? 
Vi på Trappan finns för dig om du 
vill ha någon att prata med. 

Tord Englund  054-17 22 79   
Annica Widström  054-17 21 58
Anette Hult  054-17 21 99     

Spelmissbruk
Har spelandet börjat ge dig  
konsekvenser? Spelar du för större 
summor än vad du tänkt dig? 
Ljuger du för din omgivning om 
hur mycket du spelar för? Försöker 
du spela tillbaks det du tidigare 
förlorat?

Det spelas allt mer och antalet 
personer som drabbas av spelbero-
ende ökar. På Trappan jobbar två 
beroendeterapeuter och en boende-
stödjare som du kan vända dig till 
om du eller någon i din närhet har 
spelproblematik. Du kan vända dig 
direkt till Trappan för rådgivning. 

Du når oss på telefon vardagar  
mellan 8-16. Vi har tystnadsplikt.

Tem
a
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Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller 
missbruk behöver ditt stöd eller hjälp. Eva Lehtonen arbetar som anhö-
rigsamordnare.

Det är viktigt att anhörigperspekti-
vet finns hos alla professioner och 
verksamheter i kommunen. Anhöriga 
ska känna att de är välkomna att fråga 
och be om hjälp. Även om man har ett 
gott nätverk omkring sig som anhörig 
kan det vara skönt att få tala med en 
utomstående.

Kostnadsfritt
Det direkta anhörigstödet är en kom-
munal service och är därför kost-
nadsfritt, icke biståndsbedömt och 
dokumenteras inte. Eva Lehtonen har 
sekretess och du kan vara anonym.

Kunskap är ofta en av nycklarna till 
att kunna hantera sitt liv på ett så 
bra sätt som möjligt. Anhörigstödet 
erbjuder anhöriggrupper där du kan 
få kunskap, information och utbyta 
erfarenheter med andra som lever i en 
liknande situation. 

Samtal
Eva berättar att det hon gör mest i sitt 
arbete är att samtala. Det kan vara 
enskilt, par- och familjesamtal eller 
i grupp. Samtalen kan vara av olika 

Stöd till anhöriga 

karaktär beroende på de anhörigas 
behov. 

- Det är viktigt att stödet utgår från de 
individuella anhörigas behov, att de 
känner att det finns någon som lyssnar 
och förstår vad de behöver och vill, 
säger Eva. Anhörigstödet hjälper också 
till med vägledning och viss samord-
ning av kontakter inom exempelvis 
kommunen, landstinget eller fören-
ingar.

Gruppverksamhet
Det erbjuds kontinuerligt gruppakti-
viteter som man kan anmäla sig till. 
Det kan vara exempelvis för anhöriga 
till personer med minnesproblematik, 
föräldrakurser i ICDP-vägledande 
samspel och må-bra-grupper. Anhö-
rigstödet erbjuder också tematräffar, 
föreläsningar och utbildningar inom 
en rad olika områden. 

- Det är viktigt att den anhörige 
också tänker på att ta hand om sig 
själv också, säger Eva. Därför erbjuds 
möjligheter att delta i olika aktiviteter 
som handlar om att den anhörige ska 
må bra.

Beröm, förslag 
eller klagomål
Har du synpunkter på någon av 
våra  verksamheter?  De vill vi 
gärna ha reda på. De är värdefulla 
och hjälper oss att utveckla och för-
bättra vår service och våra tjänster. 
Synpunkterna lämnar du enklast 
via vår webbplats.

Du kan välja om du vill vara 
anonym eller om du vill att vi ska 
kontakta dig. 

Du får alltid svar inom tio dagar 
om vad som gjorts, eller vad som 
kommer göras med dina synpunk-
ter. Forshaga.se/synpunkten

Gäller det istället en felanmälan  
lämnas den via forshaga.se/felanmälan

Värm dig i vinter
Funderar du på att installera en 
kamin eller annan eldstad? Kom 
ihåg att det ska anmälas till oss. Du 
behöver få ett godkännande i form 
av ett startbesked innan du sätter 
igång och ett slutbesked för att få 
börja använda den. 

På forshaga.se hittar du mer infor-
mation om vad din anmälan ska 
innehålla och var den ska skickas.

Te
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Bra att skriva in i 
kalendern

Dialogmöte 4 februari
Spara datumet 4 februari klockan 
18 i kalendern. Då håller kommu-
nen ett dialogmöte med förenings-
livet. Träffen äger rum i Deje. Mer 
information kommer efter årsskif-
tet. 

Drop-in tider för föreningslivet
Välkommen att diskutera fören-
ingsliv, stöd, investeringar, akti-
viteter eller bara ta en pratstund 
med oss. Vid två tillfällen varje 
månad klockan 16-19 finns kultur- 
och fritidssamordnare på plats på 
biblioteken i kommunen. 
De två första tillfällena som vi finns 
på plats är den 13 januari på biblio-
teket i Deje och den 15 januari på 
biblioteket i Forshaga. Fler datum 
hittar du på www.forshaga.se. 

– Huvudmålet med föreningens verk-
samhet är att träna de aktiva medlem-
marna för deltagande i tävlingar på 
olika nivåer men utan att tappa gläd-
jen, berättar Evy Wiklund, tränare och 
styrelseledamot i Deje simsällskap. 

Aktiviteter
För att värna om att medlemmarna ska 
må bra, ha roligt tillsammans och känna 
sig delaktiga arrangeras lokala täv-
lingar, utbildningar, träningsläger och 
andra aktiviteter. På så vis skapas en 
laganda samtidigt som medlemmarna 
får möjlighet att utvecklas både som 
simmare och föreningsaktiv.

Parasimmare
Deje simsällskap vänder sig till 
alla som vill träna simning och har 
träningsgrupper indelade på flera 

nivåer. Föreningens träningsgrupp för 
parasimmare gav föreningen sin idag 
mest framgångsrika simmare, Anders 
Olsson. Han har nått stora framgångar 
i bland annat Paralympics och VM. 

– I Anders Olssons namn arrangerar vi 
årligen en integrerad cup för alla sim-
mare oavsett funktionsförmåga. Cupen 
innefattar nästan 400 starter med sim-
mare från ett tiotal föreningar. Nästa 
år har cupen tio-årsjubileum, vilket är 
jätteroligt, säger Evy Wiklund. 

36-årig klubb
Föreningen startades av några eldsjä-
lar som ville ge sina barn möjlighet att 
träna simning på hemmaplan. Sedan 
dess har mycket hänt. Föreningen 
har vuxit och är idag aktiv som både 
tränings- och tävlingsklubb med ett 
hundratal aktiva medlemmar. 

Förening i simtagen
Deje simsällskap har närmare 400 träningspass årligen i Deje simhall. 
Där finns möjlighet för både barn och vuxna att simträna utifrån sina 
egna förutsättningar. 

Visste du att...

På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommun- 
styrelsens och nämndernas samman- 
träden. 

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.
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AKTUELLA BIDRAG

Deje skidförening har under året, med 
hjälp av ideella eldsjälar såväl som  
feriearbetande ungdomar från kom-
munen, färdigställt ett nytt motions-
spår. 

Terrängbana
Det är ett spår i lite tuffare terräng 
som kan användas av motionärer både 
vid dagsljus och i mörker. Genom ut-
placerade stolpar med reflexer på syns 
slingan tydligt även för motionären 
med pannlampa

- Vi är tacksamma för de ferie- 
arbetare som hjälp oss färdigställa 
Värmlands tolfte reflexbana, säger 
Pelle Landfors, samordnare för arbetet 
med reflexbanan. 

Reflexcupen Värmland
Den 30 oktober hölls en inofficiell 
invigning motionsspåret vid skid-
stugan i Deje. Det var den fjärde 
och sista deltävlingen i Reflexcupen 
Värmland som ägde rum. 50 deltagare 
sprang den nya reflexbanan och gav 
ett mycket väl godkänt i betyg efter 
tävlingens avslut. 

Ny reflexbana i Deje
Vad är det som blinkar i skogarna vid skidstugan i Deje? Jo, 550 reflexer 
som tillsammans bildar en åtta kilometer lång motionsslinga.

Jubileumsfonden
Stipendium till idrottsledare som 
utövar ett ledarskap som stämmer 
väl in i policydokumentet ”Idrotten 
vill”. Ansök senast den 31 januari.  
www.varmlandsidrotten.se

Stiftelsen värmländsk idrott
Stipendium som kan sökas för  
aktiva idrottsungdomar och ung-
domsledare i Värmland. Ansök 
senast den 1 februari. 
www.varmlandsidrotten.se

Ungdomspengar
Projektbidrag som riktas till ungdo-
mars egna initiativ och projekt som 
vänder sig till unga mellan 18-25 år. 
Söks löpande. 
www.regionvarmland.se

Kommunalt aktivitetsstöd
Stöd för barn- och ungdomsverk-
samhet som lokala föreningar haft 
under perioden 1 juli-31 december 
2019. Ansök senast den 25 februari. 
www.forshaga.se 

Anmäl dig till  
Lustenrundan 2020
Den 29-30 augusti 2020 är det dags 
för kommunens årliga konst- och 
hantverksrunda Lustenrundan. Vill 
du vara med som utställare? Då 
behöver vi ha din anmälan senast 
den 1 februari 2020. 

Anmälningsformulär och mer 
information hittar du på forshaga.se/
lustenrundan

Fakta om reflexbanan: 
Start vid skidstugan i Deje i riktning 
mot Skivtjärns badplats. Möjlighet att 
ta en kortare bana då spåret genar vid 
Arnästjärn. Banan är en terrängbana 
som går att gå och springa åt båda 
håll då stolparna har reflexer runtom. 

Lång bana: 8 kilometer
Kort bana: 4 kilometer
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Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? från tidigare i år visar 
att möjligheterna till jobb är goda i tre av fyra av de vanligaste yrkena 
det närmsta året.

Enligt Arbetsförmedlingen kräver 
arbetsgivare nästan alltid minst en 
gymnasieutbildning, så att utbilda 
sig till ett yrke är det bästa sättet att 
komma in på arbetsmarknaden.

Här finns behovet
På fem års sikt är behovet av arbets-
kraft störst inom yrkesgrupperna 
”pedagogiskt arbete” och ”hälso- och 
sjukvård”. Forshaga vuxenutbildning 
ger tre yrkesutbildningar på gymna-
sial nivå som ser till dessa behov på 
lång sikt:

Smarta yrkesval

Du kan ansöka till, och läsa mer om, 
utbildningarna på hemsidan  
forshaga.se/vux.

Många andra yrken har också en 
stor brist på arbetskraft, nu och de 
närmsta åren. Om du vill utbilda dig 
inom till exempel data eller IT, bygg 
och anläggning eller teknik och natur 
kommer du ha bra möjlighet till jobb i 
framtiden.

Läs mer om vuxenutbildning
Massor av information om vuxenut-
bildning finns på sidan vuxvarmland.
se. Du kan läsa om både utbildningar 
som kan leda direkt till jobb, och kur-
ser som kan ge behörighet till studier 
på eftergymnasial nivå.

Om du vill veta mer om hur vuxenut-
bildning kan leda till jobb kan du boka 
tid för ett vägledningssamtal tillsam-
mans med en studie- och yrkesvägle-
dare. 

Kontakta studie- och yrkesvägledare
Britt Carlsson
E-post: britt.carlsson@forshaga.se 
Telefon till 054-17 20 49.

• Inom hälso- och sjukvård: 
”Vårdbiträde 800p” och ”Vård- och 
omsorgsutbildning 1500p”. Efter 
utbildningen kan du jobba som 
vårdbiträde eller undersköterska, 
och du får ett intyg från vård- och 
omsorgscollege. Under studietiden 
ingår praktik inom vården.

• Inom pedagogiskt arbete: 
”Barnskötare – elevassistent Bas 
900p”. Du får kunskap om hur man 
arbetar med pedagogiskt arbete 
och lärande i olika åldrar. Under 
studietiden ingår praktik inom pe-
dagogiskt arbete Efter utbildningen 
får du ett intyg som du kan använda 
när du söker jobb.

Stipendiater 
På mässan Var Dags Liv den 9 
november delade vi ut våra årliga 
stipendier. Vinnarna fick blommor, 
diplom och en check med 10 000 
kronor. På forshaga.se kan du läsa 
de fullständiga nomineringarna. 

Årets värdeskapare
Göte Falk, som ambassadör för 
Forshaga kommun och bygden 
runt Mölnbacka.

Kulturstipendiet
Aron Torstensson och Robin Bid-
goli, som genom sitt engagemang 
synliggjort att musikscenen är en 
plats för alla.

Stefan Holm-stipendiet
Lucas Wessman, som är en före-
bild för andra unga idrottare och 
som nått goda resultat inom Field 
Target. 

Ungdomsledarstipendiet
David Lund, som är en engagerad 
ledare som skapar lagkänsla och 
sprider glädje. Han möter barnen 
på deras nivå och förstår deras 
behov. 

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

4 8 6
Den 28 november 2019 hade 
vi 4486 följare på vår sida.

4

Tem
a

! 



Kontakten nr 6, 2019      19   

Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Tisdag 24 september släpptes den årliga rankningen gällande det lokala företagsklimatet i Sverige.  
Forshaga kommun hamnar på plats 148, den bästa placering vi haft sedan mätningen startade.

Kommunen klättrar 43 placeringar i 
Svenskt Näringslivs rankning

Syftet med enkätundersökningen är 
att låta företagare i var och en av Sve-
riges 290 kommuner ge sin bild av hur 
de tycker företagsklimatet i den egna 
kommunen är. Resultatet används 
som diskussionsunderlag i kontakt 
med lokala politiker och tjänstemän. 
Många kommuner använder också 
resultaten från undersökningen för 
att se hur den egna verksamheten kan 
förändras för att bättre passa företa-
garnas önskemål.

För Forshagas kommuns del är exem-
pelvis frågan om upplevelsen av den 
kommunala företagsservicen, dialog 
mellan företag och kommunledning 
samt kommunens information till 
företagen parametrar i verksamhets-
planen 2019 för kommunledningskon-
toret där näringslivsenheten ingår.

200 företagare fick enkätet
I dagsläget består Forshagas närings-
liv av cirka 650 aktiva företag. I de 
mindre kommunerna får 200 företag 

en enkät och för vår del år 2019 valde 
83 företagare att besvara enkäten 
(svarsfrekvens 49,4 procent).

Resultatet sammanställs och jämförs 
med resultat från tidigare år men ock-
så med övriga Sveriges kommuners 
resultat i en så kallad rankinglista.

- Det är mycket glädjande att se att 
resultatet av många av de frågor som 
ställs i enkäten går i rätt riktning, 
berättar Linda-Marie Fors, närings-
livsutvecklare. Vi har under flera år 
arbetat strategiskt med frågor gällande 
kommunikation, dialog och service. 
Arbete med företagsklimatet är lång-

siktigt och det är viktigt att vi gör det 
tillsammans med näringslivet, det är 
då vi gör skillnad.

- Rankningen ger oss ett kvitto på att 
vi är på rätt väg, säger Göran Adrian, 
kommunalråd. Näringslivsenheten 
har jobbat med att förbättra dialogen 
med näringslivet. Näringslivsrådet 
är ett viktigt verktyg och har tagit 
fram fokusområden kring vilka frågor 
de lokala företagarna tycker är de 
viktigaste att utveckla. Vi är också ute 
på många företagsbesök och träffar 
företagare i deras vardag. Genom 
en öppen och god dialog får jag som 
politiker kunskap om hur kommunen 
kan bli bättre på att leva upp till de-
behov som finns. Min vision är att det 
ska finnas en gemensam väg in i den 
kommunala byråkratin och det kräver 
bättre samordning. Öppenhet, dialog 
och transparens är viktiga ledord för 
skapandet av ett bra företagsklimat.
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Språkpraktik - för lyckad integration

betsmarknaden, där många nyanlända 
ingår. Hon säger att många upplever 
att det är svårt att anpassa sig till 
både skrivna och oskrivna regler och 
förhållningssätt på arbetsplatsen för 
någon som inte varit ute i arbetslivet 
tidigare.

Integrationssamordnaren
Eftersom många av utmaningarna 
hör ihop med skillnader mellan olika 
kulturer så behövs även ett stöd för att 
nyanlända ska kunna förstå hur de ska 
förhålla sig till Sveriges arbetsmark-
nadskultur. Balkis Faili arbetar som 
integrationssamordnare i Forshaga 
kommun och är ett stöd både för nyan-
lända, arbetsgivare och kommunens 
praktiksamordnare eftersom hon har 
kultur- och språkkompetenser inom 
kurdiska, arabiska och persiska.

Fadileh Safr kom till Sverige år 2016 
efter att ha flytt från kriget i Syrien. 

Nu har hon under några veckor haft 
språkpraktik på Café Rasten på Fors-
haga Lärcenter, och känner sig stolt 
och glad över att få träna på språket 
i riktiga arbetssituationer. Hennes 
handledare Pita Larsson märker att  
Fadileh har gjort stora framsteg i 
språket jämfört med innan praktiken, 
och att hon tar egna initiativ och vill 
lära sig nya saker hela tiden. Pita tror 
att språkpraktik är ett framgångskon-
cept för att få nyanlända att komma 
in i det svenska samhället och lära sig 
använda det svenska språket i olika 
situationer.

Lise-Lott och Balkis har tillsammans 
märkt att integration är det viktigaste 
för att nyanlända ska kunna etablera 
sig på den svenska arbetsmarknaden 
och i det svenska samhället. För lyckad 
integration tror de att ett brett samarbe-
te och samverkan mellan många olika 
verksamheter är nödvändigt.

Fadileh har språkpraktik vid Café Rasten på Forshaga lärcenter. Språkpraktiken är ett samarbete mellan 
arbetsmarknadsenheten (AME) i Forshaga kommun och Arbetsförmedlingen med syfte att praktikanten ska 
komma närmare arbetsmarknaden och utvecklas i det svenska språket. 

Vi har under de senaste åren tagit 
emot ett ökat antal nyanlända från 
olika länder. De vuxna nyanlända som 
har fått uppehållstillstånd och har en 
folkbokföringsadress ingår i Arbets-
förmedlingens etableringsprogram. I 
programmet ingår studier och språk-
praktik för att man som nyanländ ska 
kunna etablera sig på arbetsmarkna-
den.

Kulturskillnader
– För kvinnor i etableringsprogram-
met har utmaningarna varit störst 
eftersom de ofta kommer från kulturer 
som skiljer sig från den svenska när 
det gäller kvinnors möjligheter på 
arbetsmarknaden, menar Lise-Lott 
Pettersson som arbetar som praktik-
samordnare på AME. 

Lise-Lott har lång erfarenhet av att leta 
efter och matcha lämpliga praktikplat-
ser med personer som står utanför ar-

Språkpraktikant Fadileh Safr och Pita Larsson på Café Rasten 
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Välkommen in så bjuder vi på fika, 
svarar på frågor om meröppet och 
registrerar dig som meröppet-använ-
dare. Under söndagen blir det familje-
aktiviteter.

Så får du tillgång till meröppet bibliotek
Besök biblioteket under bemannad 
öppettid och ta med dig legitimation. 
Du måste ha fyllt 18 år och får skriva 
under ett avtal. Du får en bricka för 
inpassering och en genomgång av hur 
du använder det meröppna biblioteket 
och vilka regler som gäller.

Deje bibliotek firar  
Meröppet med mer öppet
Deje bibliotek blir ett meröppet bibliotek från och med 20 januari.  
Meröppet innebär att besökare erbjuds möjlighet att använda  
biblioteket även under tider när det inte är bemannat med personal.  
Under premiärveckan, 20-26 januari firar vi med extraöppet. 

Öppettider 20-26 januari
Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-16
Söndag 11-14

Öppettider för meröppet*
Måndag-onsdag 06-22.
 fredag-söndag 06-22. 

Ordinarie öppettider med bemanning
Måndag 14-19
Tisdag 10-14
Torsdag 10-14

*Börjar gälla från och med 20 januari

Stängt 20-26 januari
Forshaga bibliotek är stängt 20-26 
januari då vi byter innertak.  
Under stängningen hänvisar vi till 
Deje bibliotek som har extraöppet,  
öppettiderna kan du läsa i artikeln 
ovanför. 

Bibliotekens 
julöppettider
Forshaga bibliotek
23 december 10-15
24-26 december stängt
27 december 10-16
28-29 december stängt
30 december 10 -15
31 december-1 januari stängt
2 januari 10-18
3 januari 10-16
4-6 januari stängt

Deje bibliotek
Julstängt 23 december - 6 januari. 

Fritidsbankens 
julöppettider
Julafton, juldagen, annandag jul 
och nyårsafton stängt. I övrigt öp-
pet som vanligt tisdagar, torsdagar 
och fredagar klockan 15-18.

24 december stängt
26 december stängt
27 december 15-18
31 december stängt
2 januari 15-18
3 januari 15-18
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Det är mörkt och kan vara halt utomhus den här årstiden och det är 
hög tid att plocka fram reflexer och halkskydd. Här är några tips. 

1.	 Använda	reflexer
Visste du att med reflex syns du på 
cirka 125 meters håll från en bil som 
har halvljuset på? Har du mörka klä-
der och ingen reflex syns du först på 
cirka 25 meter. Använd reflex, gärna 
en väst, även inom tätbebyggt område.

2. Se över cykelns lampor
Om du använder cykel i mörker ska 
den vara utrustad med reflexer och 
belysning. Bak ska det finnas en röd 
reflex samt en lampa med rött ljus. 
Fram ska det finnas en vit reflex samt 
en strålkastare med ett vitt eller gult 
sken. Både på fram- och bakhjulet ska 
det finnas reflexer som är orangegula.

3.	 Sätta	broddar	på	skorna	
Alla kan halka på snö och is. Tänk 
på att även om det är sandat kan det 
finnas hala fläckar. Använd rejäla skor, 
skor med inbyggda dobbar eller lösa 
halkskydd som du sätter på skorna. 
Det är också bra med gåstavar som 
extra stöd.

Så här plogar och sandar vi
Oftast börjar vi ploga först när det 
slutat snöa. Avgörande är hur mycket 
det snöar och om det ska fortsätta 
snöa. Först plogar vi genomfartsgator, 

Var rädd om dig

större gång- och cykelvägar och backar. 
Tycker du att det tar lång tid innan vi 
kommer till gata? Så kan det vara efter-
som det tar upp till tio timmar att ploga 
allt färdig. När vi sandar använder vi 
inte natursand utan krossat bergmate-
rial som kallas flis. Fördelen med flis 
är att den ligger kvar på vägen bättre. 
Nackdelen är att flisen är större än sand 
och kan kännas mycket mer när man 
går och cyklar, speciellt när snön smäl-
ter och flisen ligger direkt på asfalten.

Undvik att parkera på gatan
I snöröjningstider är det bra om du 
kan parkera på din tomt i stället för 
på gatan. Din bil kan stå i vägen för 
plogbilen. Då blir det svårare och tar 
längre tid.

Behöver du sand till din uppfart?
Då kan du utan kostnad hämta sand 
som finns i behållare utanför kommun-
förråden. Ta med dig hinkar eller andra 
mindre kärl att lägga sanden i. Sanden i 
de gröna lådor som står på olika ställen 
i kommunen, är i första hand till för att 
sanda i närheten av där de står.

Sand finns att hämta här:
Deje: Industrivägen 2
Forshaga: Industrileden 28

Släck ljusen 
Det är mysigt att tända ljus i mörk-
ret men det är lätt hänt att glömma 
bort att släcka. Ett tips är att utse en 
ljusvakt i familjen, någon som har 
ansvar att släcka ljusen. 

Ta en runda innan du lämnar bosta-
den eller går och lägger dig för att 
försäkra dig att alla ljus är släckta. 
Kolla också så att brandvarnaren 
fungerar och ha gärna flera brand-
varnare som är seriekopplade.

Fira nyår säkert
För ett säkert fyrverkeri är det 
viktigaste att förbereda det i god 
tid, vara nykter, aldrig hålla en 
tänd fyrverkeripjäs i handen, hålla 
säkerhetsavståndet samt vänta med 
att gå fram till en pjäs som inte 
fungerar. Den som hanterar fyrver-
keripjäser ska vara minst 18 år.

För att anordna fyrverkeri ansöker 
du om tillstånd hos polisen. An-
sökningsblankett finns på polisens 
webbplats www.polisen.se. Sök på 
fyrverkeri
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Dina sopor under 
jul och nyår
Öppettider Kvarntorps  
återvinningscentral
Öppet som vanligt alla vardagar 
och lördagar. Stängt söndagar, jul-
afton, nyårsafton och helgdagar 
Alla öppettider finns på vår webb-
plats forshaga.se/avc

Soptömning under jul och nyår
Ingen tömning på julafton, julda-
gen, nyårsafton och nyårsdagen. 
Soporna som skulle hämtas dessa 
dagar hämtas två dagar innan. 
Ställ ut din tunna senast 06.00 på 
tömningsdagen. 

Julafton hämtas söndag 22/12
Juldagen hämtas måndag 23/12
Nyårsafton hämtas söndag 29/12
Nyårsdagen hämtas måndag 30/12
Övriga dagar ingen ändring.

Sortera julens skräp så här
• Papper och kartong som pappers-

förpackning. 
• Presentsnören som hushållsso-

por.
• Frigolit som plastförpackning. 

Stor frigolit till återvinningscen-
tralen.

• Trasigt elavfall (julstjärna, ljussta-
ke, luciakrona, julgransbelysning 
mm) till återvinningscentralen.

• Julgranen till återvinningscen-
tralen.

Fulla behållare?
Om behållarna vid återvinnings-
stationerna är fulla eller området 
behöver städas kontaktar du 
Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen (FTI). Telefon till FTI 0200-88 
03 11. 

Tidigare i år frågade vi 500 invånare om bland annat gator, parker,  
lekplatser, dricksvatten och avfall. Nu vet vi vad ni tycker. 

Totalt 102 av 290 kommuner var med i 
enkäten från Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) och kanske var du en 
av de 290 personer i Forshaga som 
svarade? Tack för att du tog dig tid. 
Läs hela rapporten på SKR:s webb-
plats.

Forshaga kommun i toppen
Svaren på enkäten ger oss informa-
tion om hur du och andra invånare 
tycker att servicen fungerar idag och 
vad ni tycker vi ska satsa på framö-
ver. Bäst av alla kommuner var vi på 
frågan: tycker du att du är tillräckligt 
informerad om vad som får spolas 
ner i avloppet? Hela 88 procent svarar 
positivt vilket placerar Forshaga allra 
högst upp. Vi ligger även högt på 
frågan om återvinningscentralen, 90 
procent tycker att vår återvinningscen-
tral är bra.

Våra gator
När det gäller standarden på våra 
gator tycker drygt hälften att den är 
godtagbar men många anser också att 
vi borde satsa mer på underhåll av 
gatorna. De flesta är nöjda med snöröj-
ningen där vi hamnar på nionde plats 
av de 102 deltagande kommunerna. 

Topp 10 på snöröjning

Vårt vatten
Samtliga kommuner som deltog i 
undersökningen har över 90 pro-
cent positiva invånare när det gäller 
kvaliteten på dricksvattnet. I Forshaga 
kommun är nästan 99 procent nöjda 
med dricksvattnet vilket placerar oss 
på plats sex i landet.

Svarsområden där Forshaga kommun 
var bland de tio främsta:

Ämne           Plats i enkäten
Avlopp    1
Återvinningscentral, lämna avfall 2
Farligt avfall, lämna  2
Hushållsavfall, hämtning  4
Dricksvatten, kvalitet  6
Kontakt med kommunen   9
Snöröjning, sandning  9

Hastighet
Vi får många synpunkter på hög 
hastighet i bostadsområden med 
önskemål om insatser för att dämpa 
hastigheten. Endast nio procent av 
de som svarade på enkäten tycker att 
detta är en prioriterad fråga. Det vikti-
gaste som kommunen bör satsa på är 
i stället asfaltering, bra snöröjning och 
sandning. 
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se,  
visitkarlstad.se och visitvarmland.se

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/
forshagakommunMed reservation för ändringar

Melodikryssetet
Lördag 14 december 2019
Deje centrum kl 10.  
Kom och lös Melodikrysset 
i grupp. 

Wermland  
Operas julturné
Söndag 15 december 2019
Forshaga Folkets hus kl 17  
Föreställning Med ljus & lykta vart 
tog julen vägen? 

Kreativ onsdag  

Onsdag 18 december 2019
Forshaga Lärcenter kl 16 - 18 
Kom och var kreativ på Torget i 
Forshaga lärcenter. 

Dansa till  
Tommys 
Lördag 28 december 2019
Forshaga Folkets hus kl 20

23-26 december stängt
27 december 10-14 + 16-20
28 december 10-14
29 december 12-16
30-31 december stängt
1 januari   stängt
2 januari  10-14 + 16-20  
3 januari   10-14 + 16-20
4 januari   10-14
5-6 januari stängt

Julens öppettider i Deje simhall

Bumperball med 
Hubben
Torsdag 2 januari 2020
Forshaga Sporthall 
Två åldersgrupper,  
årskurs 4-6 kl 12-14  
årskurs 7-9 kl 14-16
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