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Vad tänker du 
på idag? Är det 
på jobbet, är det 
på relationer, är 
det på fantastiska 
Fritidsbanken i 
Deje, kanske din 
ekonomi, vädret, 
vad du ska laga 
för mat till middag 
eller Forshaga IFs 
nästa match? Ja, det 
tänks självklart en 

massa olika saker. Eller åtminstone på 
11.500 saker varje sekund, för det är så 
många unika invånare som bor här.

Vi värmlänningar beskrivs ofta som 
jordnära och glada men med ett Värm-
landsskogsdjupt inre i våra tankar. 

Ibland är det nyttigt för oss att se 
lite under våra ytor, för att verkligen 
pröva vem man egentligen är. Så låt 
oss för en stund betrakta oss själva. 

Jag är helt övertygad om att de allra 
flesta människor som bor här är goda 
och vill inget annat än att göra goda 
gärningar. Varje dag träffar jag hjälp-
samma människor som vill inkludera 
och skapa trygghet utifrån de olika 
förutsättningar som var och en av oss 
har. 

En del människor kan vara sargade av 
utanförskap och fördomar. Eller känna 
bitterhet över livets alla dalgångar. 
Men även den som på ytan är taggig, 
kan ha ett inre som innehåller något 
helt annat. Det har nog därför aldrig 
varit så viktigt som nu, att vi hjälps åt 
med att tänka större tankar och göra 

det som ändå är det rätta för oss alla.
I vår framtid sträcker vi ut en hand för 
att lyfta den av oss som för tillfället är 
svag och där lämnar vi ingen utanför. 
Vi delar det som vi tillsammans har 
för att stärka förutsättningarna för ett 
jämlikare samhälle. Där är alla med 
och ger efter förmåga och får efter det 
behov man har i olika situationer. 

Om vi klarar våra gemensamma utma-
ningar beror på hur väl vi tar ansvar 
för att mänskliga rättigheter respek-
teras och utvecklas. Vi måste ha ett 
förhållningssätt där vi inte skjuta över 
kostnader för det som vi gör idag till 
kommande generationer. Det första 
steget till att förändra och förbättra 
är att vi själva gör det som var och 
en kan, men också visar civilkurage i 
situationer när någon är på väg åt fel 
håll. 

Forshaga kommun är en bra plats att 
bo, leva och verka på. Du, jag och alla 
invånare har ett ansvar för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för det. 
Nu hjälps vi åt och ser till att 2020-ta-
let blir ett bra årtionde!
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Tre mått på tillgänglighet 
Inom KKiK, Kommunens Kvalitet i 
Korthet, mäts vår tillgänglighet på 
olika sätt. Vi ska titta närmare på tre 
mått. 

I det första måttet mäts hur snabbt en 
invånare får svar på en enkel fråga, i 
måttet mäts hur många som får svar 
inom en dag. Under 2019 svarade 
kommunen på 83 procent av de enkla 
frågorna inom en dag. Vi ligger lite 
under medelresultatet i undersökning-
en som är 84 procent. 

Det andra måttet handlar om hur stor 
andel av invånarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon får svar 
direkt på en enkelt fråga. Under 2019 
så fick 56 procent svar direkt vilket 
ligger i linje med medelresultatet för 
de kommuner som deltar i undersök-
ningen som är 56 procent. 

Det tredje måttet handlar om hur 
stor del av invånarna som uppfattar 
att de fått ett gott bemötande när de 
ställt en enkel fråga till kommunen 
via telefon. Bedömningen görs utifrån 
en uppskattning av bemötanden hos 
undersökaren som ringer. Maximalt 
kan man få 100 procent av maxpoäng. 
Från 2017 har Forshaga ökat sin andel 
av maxpoängen från 80 till 88 procent 
2018. 2019 får vi ett resultat på 94 
procent. Detta placerar oss bland de 
25 procent av kommunerna med bäst 
resultat i undersökningen.  

Kvalitet och rättighet 
Hur tillgänglig kommunens verk-
samhet är för dig som invånare är en 
viktig kvalitetsfråga, men också en 
fråga om rättigheter. Det handlar ex-
empelvis om tillgänglighet via telefon 
och webbplats och om personalens 
bemötande när du ställer en fråga via 

Forshaga kommun sätter tillgänglighet och bemötande högt på dagordningen. Det beror på att vi har arbetat 
mycket kring frågor om värdskap. Vi sätter det goda mötet i fokus. Det goda mötet sker varje dag när du som 
invånare träffar våra medarbetare. Det goda mötet sker också i telefon, på e-post och på webben. Att vara 
tillgänglig är viktigt men att ha ett gott bemötande är nästan ännu viktigare.

telefon. Att vara tillgänglig är extra 
viktigt i en tid då många vill komma i 
kontakt med vår verksamhet och har 
högra krav på kommunal service och 
flexibilitet. 

Invånarna i kommunen har dessutom 
rätt att kunna komma i kontakt med 
kommunens verksamhet och att kunna 
förstå den och olika beslut som vi 
fattar. Därför är det viktigt att mäta 
tillgänglighet och bemötande och att 
arbeta för att förbättra båda dessa 
områden. 

Ett gott värdskap ser vi som en viktig 
framgångsfaktor för vår organisation. 
Det goda värdskapet är grunden i vår 
gemensamma värdegrund.

Tem
a
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Att mäta det
goda mötet
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Var kommer pengarna ifrån?

För varje hundralapp du tjänar betalar 
du 21,87 kronor i skatt till kommunen. 
Via kommunalskatten betalar forsha-
gaborna gemensamt för stora delar av  
kommunens verksamhet. 

Du som forshagabo bidrar också 
genom att betala avgifter för exem-
pelvis barnomsorg och äldreomsorg. 
Kommunen får även in pengar i form 
av bidrag från staten. 

Våra totala intäkter i budget 2020 upp-
går till 895 miljoner kronor. 

Nämndernas verksamheter finansieras främst  
med skattepengar. För 2020 beräknas skatteintäkterna  
uppgå till 718 miljoner kronor. 

 Skatteintäkter 58 procent
 Generella stadsbidrag och utjämning 22 procent
 Bidrag (främst riktade stadsbidrag) 9 procent
 Taxor och avgifter 6 procent
 Försäljning av verksamhet 4 procent
 Hyror och arrenden 1 procent

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.  

2020
Så här ser vår budget ut

Skatteintäkter Generella stadsbidrag 
och utjämning

Bidrag

Taxor och avgifter

Försäljning av verksamhet

Hyror och arrenden
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Är du intresserad av att veta mer? 
Budget 2020 med flerårsplan för 2021―2022,  
kvalitets- och styrmodell och strategisk plan  
finner du under styrdokument på vår  
webbsida forshaga.se.

Finansiell beredskap för det oväntade
Kommunens verksamheter påver-
kas av händelser som är utanför vår 
kontroll. Som exempel kan nämnas 
konjunktursvängningar, utjämnings-
systemet, förändrade lagar och förord-
ningar. 

Oplanerade händelser kan få stor be-
tydelse. Därför är det viktigt att ha en 
finansiell beredskap på såväl kort som 
lång sikt.

Vård och omsorg 33,70 kronor
Skola 29,80 kronor
Förskola, fritidshem 14,80 kronor
Individ och familjeomsorg 7,70 kronor
Kultur och fritid 4,80 kronor
Dator, vägar och parker 3,10 kronor

Politisk verksamhet 1,70 kronor
Räddningstjänst 1,40 kronor
Vuxenutbildning och övrig utbildning 0,90 kronor
Arbetsmarknadsåtgärder 0,80 kronor
Miljö och hälsoskydd 0,80 kronor
Näringsliv och bostäder 0,50 kronor

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning handlar 
inte bara om en ekonomi i balans. 
Enligt kommunallagen och lagen om 
kommunal redovisning ska fullmäk-
tige 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 utma-
ning även 2020.

Investeringar
I budget 2020 finns investeringar 
för 35,4 miljoner kronor. De största 
investeringarna görs i vår infrastruk-
tur så som gator, vägar, vatten och 
avlopp samt i de kommunala verk-
samheternas fastigheter. På sida 15 
har vi skrivit om några av årets större 
investeringar inom området för kom-
munteknik och service. 

Så här fördelas skattepengarna
Tema! 

2020
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I arbetet med jämförelser finns möjlig-
het att se vad andra gör bra och vad vi 
kan lära oss av det.

Gemensamma nyckeltal 
Kommunen kan jämföra sig med an-
dra genom nyckeltal som tas fram av 
olika aktörer, till exempel Socialstyrel-
sen och Statistiska Centralbyrån (SCB). 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
är ett jämförelseprojekt som drivs 
av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). 

I det här numret av Kontakten ägnar 
vi lite extra uppmärksamhet åt KKiK. I 
KKiK samlas resultat från flera under-
sökningar som görs av SKR, SCB eller 
andra aktörer och undersökningar 
som kommunen själv genomför.

Varför ska vi jämföra oss? 
Vi jämför oss för att vi är 290 kommu-
ner som löser frågor, utmaningar och 
problem på olika sätt. Det finns alltid 

mycket att lära av andra. En av poäng-
erna med just KKiK är att kunna hitta 
kommuner som gör det extra bra. Det 
finns alltid någon som vi kan låna ett 
arbetssätt eller en teknik av och på det 
sättet kan göra förbättringar i vår egen 
verksamhet. Vi tror att jämförelser 
är viktiga för att kunna bli bättre och 
smartare, något som kan ge effektiva 
och hållbara lösningar för framtiden.

Tydliggör styrkor och utmaningar 
I 2019 års mätning visar det sig att 
väntetiden för beslut om försörjnings-
stöd sjunkit med sex dagar från 2016. 
Det finns fortsatta utmaningar med 
handläggningstid för ekonomiskt 
bistånd, men trenden är att väntetiden 
sjunker. Ett målmedvetet arbete med 
att korta väntetiden har gett resultat. 
I mätningen visar det sig också att 
det är svårare nu än tidigare att få en 
förskoleplats, där får nu 66 procent 
plats på önskat placeringsdatum, 
jämfört med 100 procent 2016 och 88 

respektive 85 procent 2017 och 2018. 
Helhetsbedömningen för ett gott 
bemötande vid kontakt med kommu-
nen ger ett gott resultat, där uppnår 
kommunen 94 procent av maxpoäng, 
vilket placerar oss bland de 25 procent 
av kommunerna med bäst resultat. 

För den som vill veta mer 
Om du vill veta mer om resultaten kan 
du hitta dem i Kolada – kommun- och 
landstingsdatabasen. I Kolada finns 
nästan 4000 jämförelsetal – men lugn, 
är du bara nyfiken på KKiK, så finns 
undersökningen på en egen sida. 
www.kolada.se

&JÄMFÖRELSER
PERSPEKTIV

I Forshaga kommun arbetar vi aktivt med jämförelser för att kunna se hur vår service ser ut i  förhållande 
till andra kommuners service. I Sverige finns 290 kommuner som alla har uppdraget  att leverera en så bra 
service som möjligt till sina invånare.
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Exempel från undersökningens tre olika områden

Rött betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har lägst resultat.

Gult betyder att kommunen är bland  
de 50 % som har resultat i mitten.

Grönt betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har bäst resultat.

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad mål-
grupp. Inom området finns nyckeltal 
inom utbildning, stöd och omsorg, 
kultur och fritid för barn och unga. 
Här lyfter vi fram tre exempel på  
mått inom området.

Plats på förskola inom  
önskat placeringsdatum 
 66 % 2019 ( 85 % 2018)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnes-
provet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor:
 79 % 2019 ( 64 % 2018)

Elever i årskurs sex med lägst betyget  
E i matematik, kommunala skolor 
 85,2 % 2019 ( 89,1 % 2018)

Stöd och omsorg
Inom området stöd och omsorg mäts 
nyckeltal inom verksamheter som 
särskilt boende, socialtjänst och lag  
om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Här lyfter vi fram tre 
exempel på mått inom området.

Väntetid i antal dagar från ansökan till 
beslut om försörjningsstöd, medelvärde 
 17 dagar 2019 ( 18 dagar 2018)

Väntetid i antal dagar från ansök-
ningsdatum till erbjudet inflyttnings-
datum till särskilt boende, medelvärde 
 56 dagar 2019 ( 48 dagar 2018)

Brukarbedömning, hemtjänst äldre-
omsorg, helhetssyn mycket nöjda  
eller ganska nöjda
 86 % 2019 ( 95% 2018)

Samhälle och miljö
Samhälle och miljö mäter kommu-
nens service till alla som bor i kom-
munen. Inom området mäts service 
såsom tillgänglighet och delaktighet, 
arbetsmarknad, näringsliv och miljö. 
Här lyfter vi fram tre exempel på mått 
inom området.

Andel som får svar på e-post  
inom en dag
 83 % 2019 ( 83 % 2018)

Elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare:
 (siffror i årets mätning är från 2018) 
 41 % 2018 ( 56 % 2017)

Miljöbilar i kommunorganisationen 
 29,8 % ( 33,6 % 2018)

&
Tem

a
! 
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Samtidigt som 2020 dragit igång med full fart och biblioteken har 
många nya spännande aktiviteter på gång så ägnas också en del tid åt 
att summera året som gått. Kungliga biblioteket som ansvarar för  
insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik vill veta allt om hur 
våra bibliotek använts. Här är några axplock ur Forshaga kommuns  
biblioteksstatistik för 2019.

I kommunen finns två folkbibliotek; 
Forshaga bibliotek i Lärcenter och Deje 
bibliotek i Kulturhuset. Under 2019 
gjordes sammanlagt nästan 70 000 be-
sök på de båda biblioteken. Totalt sett 
minskar bibliotekslånen lite men något 
som ökar är lånen av e-medier och då 
framförallt e-ljudböcker. Trots att e-
lånen ökar med ca 25 procent jämfört 
med 2018 står de dock fortfarande för 
mindre än 5 procent av bibliotekens 
totala utlån. Pappersbokens död känns 
inte överhängande än på länge.

Evenemang 
En annan gren av bibliotekens verk-
samhet är olika evenemang för all-
mänheten, allt från föreläsningar och 
författarbesök till cirklar, quiz, sago-
stunder och after school. De allra mest 
besökta evenemangen under 2019 
var Joanna Halvardssons föreläsning 
om livet med bipolär sjukdom och 
aspergers syndrom, Helena Lundgren 
Landins föreläsning om Lustenbåtarna 
på Klarälven och Emma Kronborgs 

Biblioteken i siffror

föreläsning om Trolldom och läke-
konst, och så förstås barnteaterföre-
ställningarna Tappa tand och Mamma 
Mu och Kråkan. Allra flest träffar stod 
bibliotekens handarbetscaféer för, de 
sågs hela 53 gånger under året. 

Statistik för Forshaga och Deje  
bibliotek under 2019

Fysiska bibliotekslån 66 390

Lån av e-medier 3 265

Bibliotekslån/invånare 6,1

Öppetdagar på biblioteken 414

Antal biblioteksbesök 69 655

Biblioteksbesök/invånare 6,0

Aktiva låntagare 2019 2 658

Nyförvärv av medier 2019 3 186

Antal medier totalt 19-12-31 49 788

Titlar tidningar och tidskrifter 87 

Evenemangstillfällen* 156
* arrangerade av eller på biblioteken

Tem
a
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Mensskydd på  
offentliga toaletter
En menssäker toalett är en toalett 
där det finns handfat, tvål, pap-
perskorg och mensskydd. Nu 
finns det totalt 20 sådana toaletter i 
Forshaga kommun!

Ökad trygghet
Ibland kommer mensen lika 
plötsligt som en olycka kan vara 
framme. Skillnaden är att om olyck-
an är framme finns ofta plåster och 
bandage snabbt att tillgå – mens-
skydd däremot kan vara svårare 
att hitta. Därför har kommunen nu 
placerat ut mensskydd på toalet-
ter i biblioteken, på fritidsgården 
Hubben, i simhallen samt i alla 
sport- och gymnastikhallar. Målet 
är en ökad trygghet för invånarna 
på dessa välbesökta mötesplatser.

My period is awesome
Menssäkringen är ett projekt 
genom organisationen My Period 
is Awesome (MPIA). Genom att 
menssäkra våra toaletter underlät-
tar vi inte bara för personer i vår 
närhet som menstruerar utan stöt-
tar även organisationens internatio-
nella arbete.

Visste du att...

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

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.
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- Från att känna sig ensam för att en 
närstående har gått bort till att man 
inte tycker om aktiviteterna på boen-
dena. Åtgärder har skett, exempelvis 
att anpassa aktiviteter för att skapa 
gemenskap. I årets undersökning var 
det därför glädjande att se att de siff-
rorna har blivit bättre. Istället har dock 
känslan av ensamhet ökat hos de som 
bor kvar hemma och har hemtjänst i 
2019 års mätning, berättar Perman.

Nedslående resultat
Ett resultat som är nedslående är att 
antal personal en hemtjänsttagare 
möter under en 14-dagars period inte 
blivit bättre. 

- Under 2019 har vi jobbat med perso-
nalkontinuiteten, det vill säga antalet 
olika personal som en brukare inom 
hemtjänsten träffar. Vi kommer att 
jobba vidare med detta under 2020 och 
hoppas att det ska ge resultat. Anna-
Lena Perman fortsätter och säger 

Vård- och omsorgsförvaltningen mäter återkommande kvalitén i några olika undersökningar. Nyligen kom 
resultatet från 2019 års enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den visar på områden 
som blivit bättre, sämre och de där vi har en resa att göra för att förstå resultaten.

– Jag tror inte att den höga siffran 
alltid behöver betyda något negativt. 
Vi har brukare som kräver flera par 
händer, som dubbelbemanning för 
lyft. En person behöver vara där för att 
den är delegerad för enbart medicinut-
delning, medan de övriga inte är det. 
Och ibland behöver vi flytta personer 
som har delegering för att behålla kva-
litet och säkerhet åt våra brukare. Men 
det är viktigt att förstå att personal-
kontinuiteten inte är allt. Man kan ju 
vara nöjd med den vård man får även 
om man möter mycket olika personal 
säger Anna-Lena Perman.

Anna-Lena Perman, områdeschef för 
äldreomsorgen i Forshaga kommun, 
berättar om den årligt återkommande 
undersökningens resultat. 

- Undersökningen i år visade förbätt-
rat resultat i några avseenden, sämre 
i andra. Delar som är glädjande är att 
resultatet för i år visar att förtroendet 
och känslan av trygghet har ökat inom 
hemtjänsten. Frågor där vi inte visar 
bra resultat är bland annat vad de 
äldre tycker om utemiljön och möjlig-
heterna till utevistelser på Lintjärn och 
Ullerudsgården. Det är alla frågor där 
förbättringsarbete pågår. Under 2019 
har vi planerat hur vi kan förbättra 
utemiljön under 2020.

Ensamhet
Under 2019 gjordes en undersökning 
om varför brukare på särskilda boen-
den känner sig ensamma, orsakerna 
kan vara många. 

Tem
a
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De äldre om 
äldreomsorgen
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Nicole Nelson Nyrén 
Samhällsplanerare

Fem frågor

1. Vad arbetar du med som samhällsplanerare? 
- Yrket samhällsplanerar är brett och ofta projektinriktat. Just nu har 
jag många olika projekt igång så som att ta fram av ny översiktsplan för 
kommunen och plan för centrumutveckling. Under 2020 ska vi ta fram 
gestaltningsförslag för Forshaga centrum. Dessutom ska jag under våren 
börja revidera av bostadsförsörjningsprogram. Det är kul att arbeta på 
en liten kommun då arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man 
får ett nära samarbete över förvaltningsgränserna. 

2. Översiktsplan sa du, vad är det? 
- Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska peka ut rikt-
ningen för den fysiska utvecklingen i kommunen, exempelvis var vi 
har möjlighet att växa med bostadsbebyggelse eller industri och andra 
verksamheter. I översiktsplanen lyfter man också fram de hänsynsta-
ganden vi tar till olika riksintressen som finns i kommunen, exempelvis 
strandskydd och värdefulla naturmiljöer som ska bevaras.

3. Kan medborgaren vara med och påverka översiktsplanen?
- Ja, vi vill gärna ta del av medborgarnas tankar och idéer om hur vår 
gemensamma plats ska utvecklas! Förra året hade vi flera medborgar-
dialoger och fick in många bra tankar som ska fungera vägledande för 
våra politiker i arbetet med översiktplanen. 

4. Vilka förslag fick ni in?
- Det kom in många bra förslag under invånardialogerna under förra 
året. Samtliga synpunkter som kom till oss har vi sammanställt och 
besvarat i en sammanställning som man kommer kunna ta del av under 
våren. Några exempel på synpunkter som kommit in är att ta till vara 
de vackra miljöerna som finns längs med älven och att det finns flera 
mervärden kopplat till älven som är unik för vår kommun. Vi kan också 
se att det finns en vilja att växa och bygga nya bostadsområden eller 
kompletteringar till bostadsområdena.

5. När kan jag vara med och påverka nästa gång?
 -Vi arbetar intensivt med att få fram det första förslaget på översiktspla-
nen som vi kommer gå ut på samråd med i april. Under samrådstiden 
finns det ytterligare möjlighet för både invånare, grannkommuner och 
andra instanser att komma med synpunkter. Håll utkik i kommunens 
olika kanaler för mer information när det närmar sig. 

Här är årets  
värdeskapare 
Varje år utses årets värdeskapare 
inom organisationen Forshaga 
kommun. Utmärkelsen lyfter goda 
exempel på arbetslag som jobbar 
med värdskap på ett föredömligt 
sätt. Alla anställda har haft möjlig-
heten att nominera sitt eget, eller 
något annat, arbetslag till årets 
värdeskapare. 

I år går utmärkelsen till medarbe-
tarna i kommunens växel och kom-
munhusets reception. De ger en god 
service till er invånare, till oss om-
kring 1000 kollegor och alla andra 
som kommer i kontakt med dem. 
De är sanna ambassadörer för kom-
munen i och med sitt alltid trevliga 
och professionella bemötande.

Rådgivningstelefon 
Att vara förälder kan vara fan-
tastiskt men periodvis jobbigt. I 
Forshaga kommun erbjuds du som 
förälder olika former av stöd i för-
äldraskapet. Till oss kan du vända 
dig med frågor, stora som små.

 Rådgivningstelefon
Telefontid tisdagar klockan 9-11 
och torsdagar klockan 13-15.
Telefonnummer: 054-17 20 80
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Under de senaste åren har byggkontoret arbetat med att förbättra sina 
rutiner för handläggning av bygglov. En ny taxa som togs 2017 skapade 
förutsättningar för en utökad arbetsstyrka och därmed mer tid till att 
utveckla kvalitetsarbetet.

Redan under 2019 kunde noteras att 
handläggningstiderna var kortare jäm-
fört med tidigare år. Främst vad gäller 
anmälningsärenden och planenliga 
lov men även för övriga ärendetyper. 
Förhoppningen är att både personal, 
företagare och kommuninvånare ska 
märka av den positiva förändringen 
ytterligare under 2020 som blir det för-
sta hela året med det nya arbetssättet.

Effektivare arbetssätt
Det byggkontoret vill lyfta fram är 
framför allt tydligheten gentemot 
den sökande där god kommunika-
tion är ledordet. Det är viktigt att den 
sökande vet vad den kan förvänta sig 
och känner att det är lätt att få kontakt 
med sin handläggare. Tidigare fanns 
inte möjligheten att jobba på det här 
sättet då det endast fanns två handläg-
gare. Från 2019 är det tre heltidstjäns-
ter fördelat på fyra personer vilket 
ger nya möjligheter. Idag kan ärendet 
drivas framåt på ett mer effektivt sätt 
och dialogen med den sökande är 

Kortare  
handläggningstider 

tätare. Detta leder till att ärendet blir 
komplett snabbare och därmed kan ett 
beslut fattas på kortare tid.

Tjänstegaranti
Enligt lag ska ett bygglovsärende 
beslutas inom tio veckor från att det 
är komplett. Byggkontorets ambition 
är betydligt högre än så. Därför har 
en tjänstegaranti tagits fram tillsam-
mans med politikerna i miljö- och 
byggnämnden. Där vill byggavdel-
ningen visa sin ambition, kopplad till 
de faktiska handläggningstiderna i 
olika ärendetyper. Du kan läsa mer 
om tjänstegarantin på kommunens 
hemsida, forshaga.se.

Med tjänsten Fixa min gata kan du 
när som helst på dygnet rapportera 
ett fel via en karta. Du gör det på 
webben eller så kan du ladda ner 
appen till din mobiltelefon.

Du kan bland annat anmäla fel på 
belysning, gator, vatten, avlopp, 
snöröjning och gräsklippning.

Rekordtidig  
pollenmätning
Forshaga kommun är, som enda 
kommun i Värmland, ett av mät-
ställena för pollen i landet. Detta 
görs på uppdrag av Naturhisto-
riska riksmuseet, Palynologiska 
laboratoriet.

I år påbörjas mätningarna rekord-
tidigt i januari. Det beror på det 
milda vädret, och på vissa ställen i 
Sverige har man sett att blomning-
en av gråal och hassel redan har 
börjat. Vi får se om det är så även i 
Värmland.

Du som är allergisk kan hålla utkik 
på pollenrapporten.se från och med 
vecka 5, då det ska finnas tillgäng-
liga prognoser där.

Tem
a

! 
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Biblioteket 
Alla är välkomna på våra lovaktiviteter men är du under 10 år bör du 
komma med en vuxen. Drop-in, ingen föranmälan om inget annat anges.
 
Deje bibliotek
24 februari 16-18 - Pärlplattor
25 februari 10-12 - Legobygge
27 februari 10-12 - Mandalamålning
 
Forshaga bibliotek
24 februari 10-12 - Mandalamålning
25 februari 14-15 - Quiz (läs mer nedan)
26 februari 13-15 - Scratch (läs mer nedan)
27 februari 10-12 - Knep & knåp
28 februari 10-12 - Legobygge
 
Quiz
25 februari klockan 14, Forshaga bibliotek
Var med i bibliotekets quiz och testa dina kunskaper i alla möjliga olika 
frågor. Man kan quiza ensam eller i lag med kompisar eller familjen.  
Frågorna är anpassade för barn cirka 7-13 år men alla är välkomna att delta. 
Ingen föranmälan.
  
Scratch
26 februari klockan 13, Forshaga bibliotek
Prova på att programmera ett spel i Scratch. Ta med din egen dator eller  
låna av biblioteket men antalet lånedatorer är begränsat. För barn 10-13 år. 
Föranmälan till biblioteket senast den 25 februari, begränsat antal platser. 

Familjesöndagar
Söndagar klockan 11-13, Forshaga bibliotek
En kreativ mötesplats för familjer. Välkommen hit och skapa något  
tillsammans med ditt barn. Drop-in, ingen föranmälan. 
23 februari Pärlor, pärlor, pärlor
1 mars   Smyckestillverkning

Forshaga Folkets hus
Dag: torsdag 27 februari   
Tid: klockan 12 och 15
Folkets Hus visar filmen  
”Lejonkungen” på sportlovet.
Insläpp 30 minuter före filmen  
startar. Fri entré.  
Kiosken är öppen.

Sportlov  
i Forshaga kommun 
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Öppettider simhallen  
under sportlovet
Måndag  10–14
Tisdag  10–14 + 16-20
Onsdag  10–13 + 16-20
Torsdag  10–14 + 16-19
Fredag  10–14
Lördag  Stängt
Söndag  12-16

Övriga öppettider samt tider för  
ordinarie grupp- aktiviteterna se  
www.forshaga.se/simhall.

Målarkurs på sportlovet hos 
Annelies Keramik och Hobby 

Var: Storgatan 41B Forshaga 
När: 25 - 26 februari
Tid: klockan 10 - 13
Frukt och fika ingår. Ålder 8-12 år. 
Begränsat antal platser. Kostnadsfritt.  
Anmälan via mail senast 18 februari.
till a.keramikkurs@gmail.com Skriv i 
anmälan om fotografering är ok.

Aktiviteter med Hubben
Går du i högstadiet eller gymnasiet? Under sportlovet har Hubben  
öppet både i Kulturhuset i Deje och i kullagets hemvist på Forshaga 
lärcenter 

Kulturhuset Deje - Fredag 21 februari och 28 februari klockan 17-23 
Forshaga lärcenter - Torsdag den 27 februari klockan 17-21

Öppen hall
Pingisturnering, bumperball, redskap, fotboll, lekar eller innebandy? 
Kom gärna med förslag på vad ni vill göra. Skicka förslagen till  
par.ekberg@forshaga.se

Onsdag 26 februari i Deje Sporthall (A-hallen)
Klockan 11– 13 för mellanstadieelever, årskurs 4-6
Klockan 14 – 16 för högstadie- och gymnasieungdomar

Torsdag 27 februari i Forshaga Sporthall (lärcenter)
Klockan 11– 13 för mellanstadieelever, årskurs 4-6
Klockan 14 – 16 för högstadie- och gymnasieungdomar

Lördag 29 februari i Forshaga Sporthall (lärcenter)
Klockan 18 – 19.30 för mellanstadieelever, årskurs 4-6.
Klockan 20 – 22 för högstadie- och gymnasieungdomar.
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Nu startar vårens
anhöriggrupp
För dig som stöttar en person 
med minnesproblematik finns 
nu möjlighet att vara med i 
vårens anhöriggrupp. 

Vi träffas fem måndagskvällar, 
varje träff kommer att ha lite olika 
tema. Du får möjlighet att möta 
andra med liknande erfarenheter, 
lära dig mer om minnessjukdomar 
och hur man hanterar vardagen. 
Det finns även tid för egna frågor 
och funderingar. Vi bjuder på fika 
vid varje tillfälle.

För dig som har en närstående i 
hemmet som behöver sällskap när 
du är på dessa träffar finns möj-
lighet att ansöka om kostnadsfri 
avlösning. Kontakta biståndsbedö-
mare via Forshaga kommuns växel, 
telefon 054-17 20 00.

Anmälan och frågor
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58 
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se 

Märit Niemi, demenssjuksköterska 
Telefon: 054-17 21 22 
E-post: marith.niemi@forshaga.se

Välkommen
Datum: start den 9 mars 
därefter 23 mars, 6 april, 20 april 
och 4 maj.
Tid: 18-19.30
Plats: Lintjärn, Europavägen 6. 
Ingång vid huvudentrén.

Vi utgår från ICDP/vägledande samspel som förenklat bygger på att 
hitta ett positivt förhållningssätt i bemötandet med barnen.

• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt  

samspel med dina barn
• Du får redskap att förebygga och 

hantera konflikter 
• Du som förälder kan ta upp frågor 

kring ditt barn och föräldraskapet

Mer information på:  
forshaga.se/familjecentrum

Vårens föräldrakurser

Programmet bygger på modern forskning 
och ICDP är ett sätt att använda FN:s 
barnkonvention i praktiken. Alla kur-
ser innehåller övningar, praktiska tips, 
filmer och diskussioner.

Vi kan nu erbjuda flera kurser att välja 
bland. Välj den som passar dig bäst. Alla 
kurser är kostnadsfria. Fika till självkost-
nadspris. Begränsat antal platser.

Fem gånger mer kärlek
För dig som har barn som är 0-12 år 
och tidigare har gått någon av våra 
ICDP kurser. Kursen är uppbyggd 
som en bokcirkel kring boken Fem 
gånger mer kärlek av Martin Forster.  
När: Torsdagar klockan 18-20 med 
start 5 mars 
Var: Familjecentrum 
Anmälan: emma.bryngfors-nilsson@
forshaga.se

ICDP för dig med barn 0-10 år
Vi går igenom grunderna i ICDP/väg-
ledande samspel, förklarar anknytning, 
ser på filmer, diskuterar i grupper samt 
ger praktiska tips och övningar.
När: Torsdagar klockan 18-20 med 
start 5 mars, sju tillfällen. 
Var: Familjecentrum 
Anmälan: emma.bryngfors-nilsson@
forshaga.se

ICDP för dig som har barn med  
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Vi går igenom grunderna i vägledande 
samspel/ICDP. Det kommer att ges 
mycket tid för att dela egna  
erfarenheter och frågor. 
När: Torsdagar klockan 13.30-15.30 
med start 19 mars, tio tillfällen. 
Var: Slottsvägen 8a 
Anmälan: eva.lehtonen@forshaga.se
 

ICDP för dig med barn 11-17 år
Vi går igenom grunderna i ICDP/väg-
ledande samspel, förklarar tonårshjär-
nan, ser på filmer, diskuterar i grupper 
samt ger praktiska tips och övningar.
När: Tisdagar jämna veckor klockan 
18-20 med start 17 mars. Sju tillfällen 
Var: Familjecentrum 
Anmälan: sofia.from@forshaga.se
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LSS-boende
Kommunen behöver ett nytt boende 
för personer som omfattas av lagen 
om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS. I en ny detaljplan i 
Grossbolsområdet finns ett sådant bo-
ende upptaget och kommunfullmäk-
tige tar ställning till den nya detaljpla-
nen i juni. Om beslut fattas att bygga 
ett LSS-boende kan projektering starta 
i höst. Totalt åtta miljoner kronor finns 
anslaget i budget för 2020 och 2021. 

Skivedsskolan
Delar av Skivedsskolan kommer vi att 
förse med ny ventilation. 

Gatubelysning
Vi fortsätter med att byta ut gatubelys-
ningen till armaturer med LED-belys-
ning. LED-belysning ger ett bättre och 
starkare ljus och är också mer energi-
effektivt och har längre livstid. Arbetet 
att byta ut all belysning är långsiktigt 
och pågår under flera år. 

I budget 2020 finns investeringar för 35,4 miljoner kronor. De största investeringarna görs i vår  
infrastruktur så som gator, vägar, vatten och avlopp samt i de kommunala verksamheternas fastigheter. 

Vatten- och avloppsnät
Vi arbetar vidare med att byta ut 
gamla vatten- och avloppsledningar. 
På Västra Dejefors har vi lagt ner nya 
ledningar på Fyrbovägen och Gökot-
tevägen och fortsätter sedan med Vall-
vägen. Aktuellt är också Hagalunds-
vägen i Deje och Södra Lundgatan i 
Forshaga. Avstyckning av fem nya 
tomter på Enåsen vid Skived gamla 
station pågår och där bygger vi en ny 
gata och lägger ner VA-ledningar.

Vattenverket
Vi har fått uppdrag att se över möj-
ligheten att förstärka kapaciteten på 
vattenverket och det kan innebära att 
vattenverket behöver byggas ut. Sedan 
tidigare pågår arbete med att säkra 
reservvatten från Klarälven. 

Ny simhall i Deje
En projektledningsgrupp med perso-
ner från entreprenören Serneke och 
kommunen arbetar med att ta fram en 
förfinad grovkalkyl till kommunstyrel-
sen i april. Kommunfullmäktige fattar 
den 23 juni beslut om investeringsbud-
get för 2021 och 2022. Om beslutet då 
blir att bygga en ny simhall, kommer 
alla nödvändiga ritningar och upp-
handlingar för projektet att göras 
under hösten med beräknad byggstart 
i början av 2021. 

Upprustning lekplatser
Varje år ser vi över all utrustning på 
lekplatserna och ersätter utdömd 
utrustning med ny. Förskolan på Ås-
myren fick 2019 en ny utformning av 
sin utemiljö och i år fortsätter vi med 
några av de övriga förskolorna med 
samma koncept. Vi byter ut lekställ-
ningen på Lärcenter vid fritidsverk-
samheten.

Ny lekutrustning på förskolan Åsmyren.

Tem
a

! 

Investeringar
under 2020
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Kul med ull
Under jullovet fick en grupp 
Forshaga-bor prova på att tova, 
karda, sy och skapa i ull. Aktivite-
ten hölls på Ullverkstaden i Kil där 
FÅReningen håller till, den fören-
ing som står bakom den populära 
Fårfesten i Kil. 

Fårfesten
Det var både barn, unga och vuxna 
från Forshaga som deltog i ak-
tiviteten. Under de två dagarna 
skapades allt från djur och växter 
till huvudbonader och inrednings-
dekorationer. Målet är att flera 
av dessa alster ska visas upp på 
Fårfesten den 28-29 februari. 

- Fåreningen vill få med fler unga 
på Fårfesten och hade hört talas om 
att det finns många kreativa unga 
i Forshaga. Därför fick vi den hr 
chansen – det blev väldigt lyckat, 
säger Kristina Lindfors, kulturin-
spiratör på Forshaga kommun. 

Aktiviteten arrangerades av Fors-
haga kommun tillsammans med 
FÅReningen, Gamla Kraftstationen 
och Region Värmland. 

Inom vård och omsorg arbetar vi 
med att ge människor en fungerande 
vardag. Vårt jobb är att underlätta 
livet för den som på grund av ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning 
har svårt att klara sig på egen hand. 

Ett aktivt och varierat jobb
Vi kan erbjuda dig ett aktivt och varie-
rande jobb som ger dig erfarenheter 
för livet. Arbetet innebär att du hjälper 
personer med vardagliga sysslor och 
rutiner, till exempel personlig om-
vårdnad, stöd med hygien, medicine-
ring, måltider och social samvaro. 

Jobba med oss i sommar
Vi söker dig som tycker om att jobba med människor och vill semes-
tervikariera på något av våra äldreboenden, inom hemtjänsten eller 
personlig assistans. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje 
dag!

Ansökan
Gå in på forshaga.se/sommarvik för att 
läsa mer och ansöka. Där finns också 
kontaktuppgifter om du har frågor 
och funderingar.

Under vintern får vi in många klago-
mål på att folk kör på tomgång alltför 
länge. Det som gäller i Forshaga kom-
mun är max en minuts tomgångskör-
ning.

Tomgångskörning är särskilt vanligt 
vid skolor och förskolor i samband 
med hämtning och lämning av barn. 

För barnens och personalens hälsa 
samt boende runt omkring är det 
viktigt att tänka på att inte ha bilen på 
tomgång i onödan.

Du kan anmäla tomgångskörning till 
polisen. Kör du på tomgång längre än 
en minut kan du få böter.

Tomgångskörning max en minut 

Sommar-
vikarier till 

vård och omsorg
forshaga.se/sommarvik
Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare

 - varje dag!

VI SÖKER

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

5 0 7

Den 30 januari 2020 hade vi 
4507 följare på vår sida.

4
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AKTUELLA BIDRAG

Kommunalt aktivitetsstöd 
Stöd till barn- och ungdomsverk-
samhet som ägt rum i Forshaga 
kommun under perioden 1/7-31/12 
2019. Sök senast den 25 februari.
www.forshaga.se 

Stöd till renoveringsprojekt
För renoveringsåtgärder på idrotts-
anläggningar.
www.rf.se 

Stöd till nya aktivitetsytor –  
löpande

För projekt som skapar nya  
aktivitetsytor och idrottsmiljöer för 
barn och unga. 
www.rf.se 

Ungdomspengar 
Projektbidrag som riktar sig till 
unga. Stöttar arrangemang, projekt 
och aktiviteter för och av unga  
mellan 18-25 år. 
www.regionvarmland.se 

Kulturbryggans projektbidrag
Syftar till att stötta förverkligande 
av idéer som skapar konst och  
kultur på nya sätt med nytt inne-
håll. Söks senast den 23 mars. 
www.konstnarsnamnden.se 

Eva-Lena Holma är förälder till ett 
barn med problematisk skolfrånvaro. 
Hon har under många år kämpat 
tillsammans med skolan för att få en 
fungerande skolgång för sitt barn. Ge-
nom olika nätverk har hon även tagit 
del av andra föräldrars frustration och 
insett att ju mindre interaktion med 
skolan barnet har desto svårare blir 
det att närma sig den igen. Hennes er-
farenheter har nu lett till att hon startat 
föreningen HippoCamp. 

På Rudskogens ridskola ska Hippo-
Camp erbjuda en kravlös plats för möte 
där fokus riktas på hästarna och inte på 
elevens misslyckade skolsituation. 

I statistiken för hög skolfrånvaro är 
barn med NPF-diagnoser, som till 

exempel ADHD och autism, ofta över-
representerade. Det kan vara svårt att 
passa in i skolans mall om hur du ska 
bete dig, lära dig och socialisera dig.

Syftet med föreningens verksamhet är 
att den nya miljön ska bryta negativa 
mönster och att stallet och hästarna 
ska öka motivationen hos eleven till att 
ta sig ut från hemmet. 

Insatsen som HippoCamp erbjuder 
har tagits emot mycket positivt av 
både skolor och vårdnadshavare. Idag 
har HippoCamp startat sin verksam-
het med elever från Karlstads kom-
mun. Förhoppningen är att fler blir 
intresserade av föreningen och att 
även elever från Forshaga kommun 
kommer delta.

Stallet kan förändra  
beteendemönster
Den nystartade föreningen HippoCamp vill genom stallverksamhet  
komplettera skolan för att bryta negativa mönster hos elever med  
hög skolfrånvaro. 

Drop-in tider för 
föreningslivet
Välkommen att diskutera förenings-
liv med oss. Vid två tillfällen varje 
månad klockan 16-19 finns kultur- 
och fritidssamordnare på plats på 
biblioteken i kommunen. 
Datum och plats hittar du på  
www.forshaga.se. 
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Information från näringslivsenheten
NÄRINGSLIVSSVEPET

På varje workshop varvas praktiska 
normutvecklande övningar och ge-
mensamma reflektioner med kortare 
föreläsningar. Du jobbar med ditt 
företag som case under och mellan 
workshopen. Man hjälps framåt av 
övriga deltagare och bidrar också själv 
till utvecklingen av de andras företag. 

Workshopserien består av tre träffar 
á två timmar. Workshopen består av 
praktiska normutvecklande övningar 
och gemensamma reflektioner. 

Workshop 1 - 4 mars 18-20.30 
Introduktion till normer och vad nor-
mer gör. Vi identifierar hur hållbar-
hetsaspekterna jämställdhet, mångfald 
och miljö är relevanta för dig och ditt 
företag.

Workshop 2 - 18 mars 18-20.30
Fördjupar oss och konkretiserar hur 
du kan jobba med hållbarhetsaspekt-
erna i just ditt företag och skapa en 
praktisk strategi/handlingsplan.

Workshop 3 - 1 april 18-20.30
Utformas utifrån de behov och önske-
mål som framkommer under de två 
första träffarna.  

Processledare är Nina Kask från Up is 
down AB. Ninas fokus är att processle-
da företag i HUR de kan jobba långsik-
tigt med normer utifrån jämställdhet, 
mångfald och miljö. 

En förutsättning för att workshops-
serien ska kunna genomföras är att 
det är minst tio stycken företag som 
anmäler sig. Kostnadsfritt. 

Först till kvarn! 
Välkomna med anmälan till:  
joachim.aude@forshaga.se. Sista  
anmälningsdag 26 februari 

Läs mer om projektet Hållbar Han-
delsutveckling i staden 2.0 på  
www.filipstad.se/hhis

Att jobba utifrån de  
globala målen 
Du som lokal företagare är välkommen på en kostnadsfri workshop-
serie. Målet är att du som företagare ska få insikt i hur du kan använda 
olika hållbarhetsaspekter för att utveckla ditt företag. 

Nyhetsbrev 
Vill du få aktuell information om 
vad som händer för näringslivet i 
Forshaga?

Anmäl dig för att få vårt nyhets-
brev genom att skicka namn, före-
tag/organisation och e-postadress 
till linda-marie.fors@forshaga.se. 

UF-mässa på  
Karlstad CCC
Den 19 februari är det äntligen dags 
för Värmlands roligaste marknad, 
UF-mässan 2020 där 280 UF-företag 
från hela länet ställer ut och säljer 
sina produkter och tjänster. 

Missa inte att träffa grundskole 
eleverna som ställer ut på plan 3!

Mässan är öppen för besökare kl. 
12-18, fritt inträde, och vi hoppas 
att alla får en fantastisk dag på 
Värmlands största entreprenör-
skapsmässa!

Save the date 
Boka in nästa företagsfrukost 
redan nu, 12 mars klockan  
7.30  till 9. 

Mer information kommer i våra 
vanliga kanaler. 
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Behöver ditt företag eller organisation hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Då kan du ta hjälp av 
duktiga och engagerade studenter från Karlstads universitet. Det gjorde företaget Forshaga Svets och Smide.

Företag drar nytta av samarbete med 
studenter från Karlstads universitet

Kompetensförsörjning är en viktig 
fråga idag, företagens mest utma-
nande fråga enligt dem själva. Att vara 
en attraktiv arbetsgivare för att behålla 
befintlig personal men även locka 
nya talanger är något som företagen i 
regionen utrycker att de behöver lägga 
större fokus på.  

Kompetens för att ta nästa steg
Digitalisering och automatisering 
skapar möjligheter att nå nya markna-
der och förändra affärsidén i grunden 
men utan kompetens är det svårt att ta 
nästa steg. 

Ett bra sätt att säkerställa framtidens 
kompetens är genom studenter från 
universitet som kan hjälpa företag 
genom att pröva idéer eller utföra 
projekt som de själva inte hinner med, 
till exempel inom ramen för sitt exa-
mensarbete. 

Nya perspektiv och lösningar
Studenterna bidrar med nya perspek-

tiv och lösningar som kan användas 
i organisationens verksamhet. Det är 
ett effektivt verktyg för båda parter, 
arbetsgivaren får hjälp med kvalifi-
cerad problemlösning och studenter 
berikar studierna genom att tillämpa 
sina erfarenheter i en verklig situation. 
Studenterna gör sitt examensarbete 
under sista delen av utbildningstiden. 

Verktyg för framtiden
Forshaga Svets och Smide/Falcken AB 
är ett av företaget som har tagit emot 
en grupp drivna studenter. De har 
hjälpt till att ta fram ett lyftverktyg 
som ska lyfta långa rör från liggande 
till stående läge. Slutprodukten för 
Forshaga Svets och Smide/Falcken AB 
kan bli ett nytt verktyg som kommer 
att användas i framtiden. 

Att få testa vad man lärt sig
När näringslivsteamet hälsade på 
hos Forshaga Svets och Smide var de 
blivande ingenjörerna på plats och 
stämde av arbetet med Vd:n Patrik 

Lundmark. Vi träffade Mats Larsson, 
Hossein Qasemi, Oliver Griip Söder-
ström, Rasmus Karlqvist, Oskar Ols-
son och Christian Westberg som läser 
till maskinteknik, högskoleingenjör 
på Karlstad universitet. Studenterna 
själva säger att det är otroligt givande 
att komma ut i verkligheten och få 
testa det man har lärt sig under sin 
utbildning. 

Patrik berättade för oss att företaget 
har fler examensjobb från Karlstad 
universitet än just den gruppen som vi 
har träffat.  

- Ibland är det fler examensjobbare än 
anställda i verkstaden, superkul och 
spännande konstaterar han.

Är du som företag intresserad av ta 
emot studenter på examensarbete läs 
mer på kau.se/studentsamverkan/sam-
arbeta 

Daniel Falck (Forshaga Svets och Smide) Hossein Qasemi (kau), Mats Larsson (kau) och Oliver Griip Söderström (kau) 
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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
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Onsdag 19 februari 2020
Hockyettan: Forshaga IF-Surahammar
Ängevi 19:00 Hockey på hög nivå 

Teknikkurs, Forshaga bibliotek 16:00 - 18:00 
Välkomna till träffar i teknik. 

Fredag 21 februari 2020
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10:00  
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Lördag 22 februari 2020
Barnens vasalopp på Sisu
SISU-gården 09:30 Alla får medalj och diplom. 

Hockey på bioduken: Luleå-FBK
Forshaga Folkets hus 15:15 Heja fram FBK till 
seger. 

Dans: Engdahls, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 23 februari 2020
Familjesöndag på biblioteket, Pärlor, Forshaga 
bibliotek 11:00 - 13:00 

Tisdag 25 februari 2020
Hockey på bioduken:Oskarshamn-FBK
Forshaga Folkets hus 19:00 Heja fram FBK till 
seger. 

Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00, Träffas 
över en kopp kaffe. 

Frukostklubben våren 2020, Det bjuds på semlor 
och samtal runt borden, Forshaga församlings-
hem 09:30 - 11:00 

Onsdag 26 februari 2020
Teknikkurs, Forshaga bibliotek 16:00 - 18:00 

Torsdag 27 februari 2020
Den handgjorda revolutionen, Forshaga bibliotek 
18:00 Möt Frida Arnqvist Engström som är 
journalist och författare och driver bloggen 
Kurbits.nu. 

Lördag 29 februari 2020
Hockey på bioduken:Malmö-FBK, Forshaga  
Folkets hus 15:15 Heja fram FBK till seger. 

Söndag 1 mars 2020
Familjesöndag på biblioteket, Smyckestillverk-
ning, Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 

Tisdag 3 mars 2020
Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 

Frukostklubben våren 2020
Klassiska visor med Christer Linden
Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 
 
Torsdag 5 mars 2020
Teknikcafé Deje bibliotek, Kulturhuset 10:00 
- 12:00 Nyfiken på att lära sig mer om det 
digitala? 

Teknikcafé Forshaga bibliotek
Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 Nyfiken på att 
lära sig mer om det digitala? 

Fredag 6 mars 2020
Sagostund på Forshaga bibliotek, Forshaga 
bibliotek 10:00 

After school på biblioteket
Deckargåtor, deckarpyssel, Forshaga bibliotek 
14:00 - 16:00 Forshaga bibliotek välkomnar alla 
som går i årskurs 3-6 på After school. 

Lördag 7 mars 2020
Dans: Tommys, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 8 mars 2020
Familjesöndag på biblioteket, Sy din egen tyg-
kasse, Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 

Måndag 9 mars 2020
Värmländska i tal och skrift
Forshaga bibliotek 18:00 Björn Pihl docent och 
dialektforskare berättar om värmländska förr 
och nu. 

Tisdag 10 mars 2020
Frukostklubben våren 2020
Mannekänguppvisning med Rooths kläder
Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 

Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 

Onsdag 11 mars 2020
Stickträffar våren 2020, Hvilan  14:00 Träffas 
och handarbeta tillsammans under lättsamma 
former. 

Fredag 13 mars 2020
After school på biblioteket, Pimpa din egen 
anteckningsbok, Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 

Söndag 15 mars 2020
Skrivcirkel, Forshaga bibliotek 11:00 - 14:00 Ta 
chansen när bibliotekets skrivcirkel drar igång. 
 
Tisdag 17 mars 2020
Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 

Frukostklubben våren 2020, Frippe underhåller, 
Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 

Fredag 20 mars 2020
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10:00

After school på biblioteket, Vi skriver och teck-
nar egna serier, Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 

Tisdag 24 mars 2020
Frukostklubben våren 2020
Jenny Ragnarsson pratar om frälsarkransen
Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 

Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 

Onsdag 25 mars 2020
Stickträffar våren 2020, Hvilan  14:00 
 
Torsdag 26 mars 2020
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek 18:00 Är 
boken bättre än filmen? Träffen är två tors-
dagskvällar och disskuterar Aniara av Harry 
Martinsson. 

Fredag 27 mars 2020
After school på biblioteket, Origami, kluriga 
papperspyssel, Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 

Lördag 28 mars 2020
Musikteater Pajso, Forshaga Lärcenter 13:00, 
Jag hörde en sång på en stjärna en gång. 

Tisdag 31 mars 2020
Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 

Frukostklubben våren 2020, Sånger som berör 
med David & Sarah Åström
Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 

Torsdag 2 april 2020
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek 18:00 

Fredag 3 april 2020
After school på biblioteket, Afternoon read, 
paint and tea. Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 

Sagostund på Forshaga bibliotek
Forshaga bibliotek 10:00 

Lördag 4 april 2020
Dans: Matz Bladhs, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Kreativa eftermiddagar
Kom och var kreativ med oss. För alla 
åldrar, barn under 10 år är välkomna i 
vuxens sällskap. Drop-in. 
20 januari-8 april. OBS ej 24-26/2
Måndagar på Deje bibliotek
16.00-18.00
Onsdagar på Forshaga bibliotek
16.00-18.00

Handarbetescafé
För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp. Drop-in, ingen  
föranmälan. 
Tisdagar på Forshaga bibliotek
15.00-18.00
Måndagar på Deje bibliotek
15.00-18.00

Sittgympa i Deje  
och Forshagaet
Ett gympapass som utförs sittande på stol. 
Måndagar i Forshaga
15.00 - 16.00
16.30-17.30
Forshaga församlingshem
Torsdagar i Deje
13.30-14.30
Kulturhuset i Deje

Fredag 14 februari 2020
Hockeyettan: Forshaga IF-Malungs IF
Ängevi 19:00 Hockey på hög nivå. 

Söndag 16 februari 2020
Familjesöndag på biblioteket
Måla på tyg, Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 

Måndag 17 februari 2020
Författarbesök: Karin Aspenström
Kulturhuset 18:00 Karin Aspenström besöker 
Deje bibliotek och berättar om sin senaste bok 
”Nattspår” 

Tisdag 18 februari 2020
Hockey på bioduken:Örebro-FBK
Forshaga Folkets hus 19:00 Heja fram FBK till 
seger. 

Frukostklubben våren 2020
Bertil Österberg sjunger och spelar gamla 
godingar, Forshaga församlingshem 09:30 - 11:00 
Underhållning och gemenskap. 

Våffelcafé, Kulturhuset 10:00 - 12:00 Träffas 
över en kopp kaffe. 


