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Kommunen växer 
och vi blir fler 
invånare. Våra 
prognoser pekar 
på ungefär tusen 
nya invånare på 
tjugo år som ska 
välkomnas. De 
ska ta del av vårt 
rika föreningsliv, 
de ska få jobb på 
våra företag och 
de ska känna att 

de är trygga och trivs i vår kommun. 
Med ett generöst värdskap så känner 
sig alla nya välkomna, och det är steg 
ett för att bygga ett gott och öppet 
samhälle.

Det byggs villor i hela kommunen, 
service- och verksamhetslokaler, nytt 
funktionsstödsboende och snart fler 
lägenheter. Alla är unika och har 
olika behov. Därför behöver vi kunna 
erbjuda olika typer av boenden och i 
olika storlekar och prisklasser. Många 
efterfrågar närheten till natur och vat-

Vi växer!
Forshaga kommun har som målsätt-
ning att växa med 50 invånare per år 
och under 2021 växte kommunens be-
folkning med 82 personer. Det innebär 
att vid 2021 års slut bodde totalt 11 606 
personer i Forshaga kommun. Det är 
första gången på tre år som kommu-
nen når målsättningen om att öka med 
över 50 personer. Samtidigt är det värt 
att notera att vi inte varit så här många 
invånare sedan början på 2000-talet. 

Övergripande mål 
Två av kommunens övergripande mål 
är särskilt kopplade till hur vi ska växa 
som kommun och hur kommunen 
är att leva i. Det första av dessa mål, 
som också är temat för det här numret 

av Kontakten, är att kommunen ska 
främja allas rätt till bostad och trygg-
het i offentliga miljöer. Det andra är att 
kommunen ska främja arbetet för en 
växande kommun och samverkan med 
näringslivet för hållbart företagande 
och tillväxt.

Vi känner oss trygga och nöjda
I SCB:s medborgarundersökning fram-
kommer det att vi känner oss trygga 
i våra bostadsområden. Invånarna 
är generellt sätt nöjda med närheten 
till och utbudet av  natur, parker och 
lekplatser samt skola och barnomsorg. 
Förbättringsområden som framkom-
mer är bland annat synpunkter på 
störande trafik med motorfordon och 
önskemål om fler platser för unga att 

Varje år utvärderar vi hur väl vi lyckats leverera bra verksamheter till våra invånare. Det gör vi  
med hjälp av enkäter, utvärderingar och genom jämförelser med andra kommuner. I den senaste  
medborgarundersökningen har hela 94 procent svarat att kommunen är en bra plats att leva på.

En trygg  
människa litar på 
andra, pratar gott 
om andra och  
hjälper andra  
som behöver det

ten och samtidigt tillgång till kommu-
nal service.

Att ha en egen bostad är en trygghet. 
Ett ställe där du trivs och där du kän-
ner dig säker. När du är yngre kanske 
en enkel bostad till en lägre kostnad är 
vad du vill ha. När du blir äldre och 
kanske bildar familj blir en större och 
rymligare bostad viktigt. När barnen 
sedan är utflugna ändras behovet 
återigen. En viktig trygghetsfaktor när 
man blir äldre är att man inte behö-
ver flytta så långt utan kan bibehålla 
kontakten med människor och miljöer 
man känner sig trygg med.

Trygghet och säkerhet är avgörande 
för att samhället ska hålla ihop. 
Tryggheten behöver därför öka i våra 
bostadsområden, i våra skolor och i 
våra centrum. Trygghet i livet handlar 
om att känna sig sedd och behövd i 
ett sammanhang. Att kunna påverka 
sitt liv och det samhälle man är en del 
av. Att man klarar vardagens olika 
utmaningar och att hjälpen finns när 
den behövs. En trygg människa litar 
på andra, pratar gott om andra och 
hjälper andra som behöver det.

Vi blir fler, trivs och känner oss trygga

Utgivningsplan 2022

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

16 februari
6 april
15 juni
28 september
30 november

Kriget i Ukraina
Forshaga kommun följer löpande 
utvecklingen i Sverige och omvärlden. 
Tillsammans med övriga värmländska 
kommuner arbetar vi intensivt med att 
förbereda för att ta emot de flyktingar 
som förväntas komma till vårt län och att 
ta hand om dem som redan har kommit.
 

• Forshaga kommun ökade med 
82 invånare under 2021, nu 
bor  det 11 606 personer i  
kommunen.

• Under 2021 antogs tre nya 
detaljplaner och 16 nya  
bostäder färdigställdes.

• 94 procent av kommunens  
invånare tycker att kommunen 
är en mycket eller ganska bra 
plats att bo och leva på

• 65 procent av kommunens 
invånare kan rekommendera 
andra att flytta hit

• 84 procent av invånarna  
känner sig mycket eller  
ganska trygga i området där 
dom bor när det är mörkt och 
98 procent när det är ljust.

Många har frågor med anledning av 
läget i vår omvärld. På forshaga.se har 
vi samlat information och länkar från 
svenska myndigheter  
och organisationer. 

träffas på. Kommunens invånare är 
generellt sett nöjda med kommunen 
då 94 procent uppger att kommunen 
är en bra plats att leva på.

Detaljplaner och bostäder
För att fler ska vilja bo i kommunen 
är det viktigt att det finns bostäder. 
Kommunen arbetar därför med att 
ta fram fler detaljplaner. Under 2021 
satte kommunen som mål att göra fyra 
detaljplaner, men vid årets slut hade 
tre detaljplaner färdigställts. Kom-
munen vill också öka antalet bostäder 
som färdigställs, både privat och kom-
munalt, där nådde kommunen nästan 
målsättningen. 16 nya bostäder kunder 
noteras vid utgången av året.

FEM  
Snabba fakta
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Statistiska Centralbyråns befolk-
ningssiffror visar att Forshaga är den 
kommun i Värmland som procentuellt 
ökade mest i befolkning 2021. Vi blev 
hela 82 personer fler vilket framförallt 
beror på inflyttning. Vi är numera 11 
606 personer.

– Kommunen är i ett bra läge, med 
nära till allt, bra infrastruktur och 
en rejäl framåtanda och framtidstro, 
säger Per Lawén, kommunstyrelsens 
ordförande.

Högtryck på bostäder
Forshaga är en populär boendekom-
mun och trycket är högt på bostäder, 
både centralt och lantligt. Villapriserna 
stiger mest i hela Värmland, hela 17,7 
procent det senaste året enligt Svensk 
mäklarstatistik. Kommunen mår gott 
av att vi blir fler, det innebär en bättre 
ekonomi som i sin tur leder till mer 
och bättre service för oss som bor 
här. Men för att vi ska kunna möta 
efterfrågan behöver vi fler bostäder av 

olika slag; hyresrätter, bostadsrätter 
och villor.

– 2021 var, likt året innan, ett riktigt 
rekordår när det kommer till bygglov-
sansökningar, berättar Lindha Rothén 
som arbetar som bygglovshandläg-
gare. Under förra året fick vi in 267 
stycken och det är framförallt nybygg-
nation av enbostadshus som ökat.

Hållbar samhällsplanering
När kommunen växer är det viktigt 
med en långsiktig och hållbar pla-
nering ur en social, ekonomisk och 
ekologisk synvinkel. Vi ska möta sam-
hällets behov, skapa en attraktiv och 
trygg kommun för alla och minimera 
påverkan på klimat och miljö.

– När vi planerar tittar vi på vilka 
möjligheter som finns och hur be-
hoven ser ut, berättar Nicole Nelson 
Nyrén, samhällsplanerare. De flesta 
som vill flytta hit är familjer som vill 
bo i småhus, det vill säga villor, gärna 

lantligt eller naturnära men ändå nära 
till tätort. Man efterfrågar också bra 
kommunikationer som cykelvägar och 
närhet till bussen. 

Flera planer är på gång, till exempel 
plan för bostadsförsörjning, plan för 
centrumutveckling i Forshaga och en 
trafikplan. Vi har också en ny över-
siktsplan som snart ska antas av kom-
munfullmäktige.

En plan för bostadsförsörjning beskri-
ver de närmaste fem årens utveckling 
när det kommer till demografi, till 
exempel var folk bor, ålder, hur hus-
hållen, hur marknaden ser ut samt hur 
Karlstadsregionen utvecklas.

Översiktsplanen är vår övergripande 
strategiska plan som beskriver hur 
kommunens mark ska utvecklas och 
bevaras. När vi bygger nya bostäder är 
det också viktigt att planera för annan 
service som exempelvis skolor, försko-
lor och andra verksamheter. Vi behöver 

även planera för att ge plats för nya ar-
betsplatser, för handel och vägar. Ju fler 
vi blir desto viktigare är det också att 
det finns tillgång till samhällsservice, 
rekreation och natur. Parallellt med att 
vi blir fler kommer antalet resor att öka, 
vilket innebär att vi måste planera för 
kommunikationer.

– Vi har ett antal byggprojekt på gång, 
berättar Nicole. För att täcka beho-
ven av förskoleplatser bygger vi nya 
förskoleavdelningar i både Forshaga 
och Deje. Dessutom har det väl inte 
undgått någon att bygget av vår nya 
simhall dragit igång?

Olika detaljplaner klargör ett specifikt 

områdes förutsättningar. Den möjlig-
gör för byggande men skapar också 
en struktur för hållbar utveckling så 
att ett område inte växer okontrol-
lerat. Vi tittar på vägar, gång- och 
cykelvägar, vatten och avlopp, risker 
som översvämning och rasrisk, vilka 
naturvärden som finns och allmänna 
intressen som friluftsområden och 
jordbruksmark.

– Just nu tittar vi på detaljplaner för till 
exempel Lyckan och Skivetorp-Sätra, 
berättar Nicole Nelson Nyrén. 

Attraktivt och tryggt centrum
– Vi arbetar också med en plan för att 
skapa en trevlig, välkomnande och 

Vi är den kommun i Värmland där befolkningen ökade mest under förra året.  
Det medför att trycket på bostäder ökat och villapriserna gått upp. Det byggs  

för fullt, både lägenheter och villor, centralt och lantligt. Genom en bra planering ska-
par vi förutsättningar för att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt  

hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs.

 
VÄXER

SE HUR VI

attraktiv entré och miljö kring centrum 
i Forshaga, säger Nicole. 

Centrumutvecklingsplanen beskri-
ver hur Forshaga centrum ska se ut 
med bland annat stråk, mötesplatser, 
belysning, vegetation, färgsättning och 
möblemang. Detta gynnar i förläng-
ningen såklart även handeln. Parallellt 
tittar vi på en trafikplan för hur vi kan 
öka tryggheten och tillgängligheten 
när det kommer till lokalgator, gång- 
och cykelvägar och busshållplatser.
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Vid en granskning som Skolverket 
gjort i hela Sverige såg man att elevers 
upplevelse av trygghet och studiero 
påverkas till stor del av undervisning-
ens innehåll och lärares ledarskap. 
Processer, som berör elevers inflytan-
de och arbete med skolans värdegrund 
spelar också roll i elevernas upplvevda 
trygghet. Det är av stor vikt att arbeta 
systematiskt både med trygghet och 
med studiero.

– På Forshaga lärcenters grundskola 
arbetar vi aktivt med att skapa en 
trygg miljö för våra elever berättar 
Maria Johansson, rektor. Genom att 
ha trygghet som ett av våra fokus-
områden ger vi eleverna inflytande 
över hur vi kan förbättra och utveckla 
tryggheten på vår skola. 

Fokusområden
Forshaga lärcenter har detta läsår 
sex fokusområden utöver trygghet; 
inflytande, delaktighet, enighet, betyg/
bedömning, likvärdighet och studiero. 
Alla klasser går igenom fokusom-

rådena och kommer med förslag på 
förbättringar och förändringar. För-
slagen arbetar man sen aktivt med på 
elevrådet.

Få vara med och påverka
Genom det här arbetssättet har elev-
erna bland annat varit med och beslutat 
om vad som behövs för att ha kvalita-
tiva rastaktiviteter och de har deltagit 
i processen att forma aktivitetsarenan 
utomhus. Eleverna är även delaktiga i 
hur skolan på bästa sätt har en god un-
dervisningssituation samt hur man ska 
ta hand om varandra och skolmiljön. 

Trygghetsvandringar
Under förra terminen startade Forsha-
ga lärcenter med trygghetsvandringar. 
Klassrepresentanter från klasserna i 
årskurs 1-6 samt rektor går igenom 
skolan och lyfter ställen utomhus och 
inomhus som man behöver arbeta 
mer med för att skapa större trygghet. 
Innan trygghetsvandringen diskute-
rar alla klasser trygghetsfrågan. På 
så sätt får klassrepresentanterna med 

sig allas åsikter och kan lyfta dem vid 
trygghetsvandringarna. Efter vand-
ringen tar representanterna med vad 
som lyfts tillbaka till klasserna. För att 
eleverna ska veta vad som kommer 
att kunna genomföras av de förslag 
de kommit med återkopplar rektor på 
nästkommande elevråd. 

– Våra vandringar bygger på att alla 
elever ska vara delaktiga och ha infly-
tande över sin skolsituation. Eleverna 
är aktiva, engagerade och de bubblar 
av fantastiska förslag. Som rektor ser 
jag verkligen fram emot dessa tillfällen 
där jag går runt i vår fina skola med en 
hel grupp härliga, positiva och enga-
gerade elever berättar Maria. 

En trygg skolmiljö kan vara avgörande för hur väl eleverna lyckas nå målen i skolan. Enligt skollagen ska alla 
elever garanteras en trygg skolmiljö. Maria Johansson är rektor för förskoleklass till årskurs 6 på Forshaga 
lärcenter. Tillsammans med övriga rektorer sätter hon trygghet högt upp på prioriteringslistan.

Så skapar vi en trygg skolmiljö

Våra trygghets-
vandringar 
bygger på att 
alla elever  
ska vara  
delaktiga och 
ha inflytande 
över sin  
skolsituation.

Representanter från kommunens olika 
förvaltningar, grundskolorna, Forsha-
gaAkademin, Forshagabostäder AB, 
polis och räddningstjänst har under 
flera år samarbetat i det som kall-
las Upptäckargruppen. Arbetet som 
Upptäckargruppen gör handlar om att 
tidigt kunna kartlägga, minimera och 
åtgärda risker och otrygghet i kom-
munen. Gruppen synliggör otrygghet 
som handlar om bland annat rasism, 
droger, grupperingar, klotter och 
otrygga platser.  

Vuxennärvaro bland unga  
Upptäckargruppen är ett av de sam-
manhang där vuxna, som på olika sätt 
arbetar nära unga, tillsammans foku-
serar på att synliggöra och förebygga 
otrygghet bland unga. Genom att 
skapa och närvara i miljöer för unga 

Fältar för trygghet
Varje helg från och med valborgsmässoafton kommer våra 
ungdomssamordnare att finnas ute bland de unga i  
Forshaga och Deje. 

Fältverksamheten är en del i kommunens arbete för att 
skapa ökad trygghet såväl som att förebygga risker. 

Behöver du komma i kontakt med fältarna på helgkvällar  
nås de på fälttelefonen, 076-725 34 85.

Tillsammans skapar vi  
ett tryggt samhälle 

I arbetet med trygga miljöer för unga har kommunen tagit fram ett kommunövergripande samarbete  
som kallas för Upptäckargruppen. Det är ett kontinuerligt arbete att upprätthålla och skapa  

säkra miljöer; ett arbete som till stor del handlar om förebyggande åtgärder.  

kan vuxna dels observera och notera 
hur miljön fungerar och dels nå unga 
i samtal och då fånga upp vad unga 
själva tycker. 

– De olika professionerna i Upptäckar-
gruppen tillsammans med alla kloka 
vårdnadshavare i Forshaga kommun 
utformar ett starkt team kring våra 
unga. Vi önskar ha ett fortsatt gott 
samarbete med vuxenvärlden kring 
våra barn och ungdomar för att vi 
tillsammans blir starka, säger Maria 
Johansson, samordnare för Upptäckar-
gruppen. 

Samordning för förändring  
Från Upptäckargruppen kommunice-
ras alla iakttagelser vidare till en styr-
grupp som i sin tur kan vidta åtgärder.
Både upptäckargruppen och styrgrup-

pen arbetare utifrån en metod, Effektiv 
Samordning för Trygghet.

– EST som arbetssätt skapar en länk 
mellan upptäckter och insatser i vår 
kedja för att arbeta med den sociala 
oron. Vi ser att vår samverkan mellan 
olika aktörer har en positiv effekt på 
det brottsförebyggande arbetet i kom-
munen, säger Maria Johansson.  

EST handlar om samverkan mellan 
olika aktörer så som kommunen, 
polisen och skolan som rapportera in 
händelser och sedan agera. Aktörerna 
planerar och genomför åtgärder för 
att motverka brott och öka tryggheten 
i offentliga miljöer. En sådan insats 
skulle kunna vara ökad belysning i 
ett område för ökad trygghet under 
kvällstid.  
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Nytt funktionsstödsboende  
ska byggas på Grossbol

Patricia Henriksson, tillförordnad för-
valtningschef för vård- och omsorgs-
förvaltningen, är mycket glad över att 
beslut om att starta upp byggnationen 
nu är taget i kommunfullmäktige. 

– Att få vara med från start gör att vi 
kan påverka alla detaljer för att kunna 
få en så anpassad miljö som möjligt, 
säger Patricia Henriksson. 

Utformningen, färger och ljus har sär-
skilt stor påverkan på de personer som 
ska bo på funktionsstödsboendet.

- Få saker betyder så mycket för 
människor som det egna hemmet 
säger Patricia. Med det nya funk-
tionsstödsboendet kommer vi kunna 
erbjuda flexibla och ändamålsenliga 
boenden, som är helt anpassade efter 
målgruppen.

– Vi känner stor stolthet över att få 
vara delaktig i ett samhällsviktigt pro-
jekt av det slag som det nya funktions-
stödsboendet innebär, säger Forshaga-
bostäders VD Örjan Nässlander.

Efterlängtad byggnation
Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, har haft synpunkter på att Fors-
hagas funktionsstödsboenden bland 
annat är för institutionslika, dessutom 
saknas det boendeplatser. De nya 
servicelägenheterna i det nya boendet 
som vård- och omsorgförvaltningen 
kommer kunna erbjuda möter upp ett 
trängande behov. Nybyggnationen är 
med andra ord mycket välkommen.

– Nybyggnationen är positiv för 
hela förvaltningen berättar Patricia 
Henriksson. I de gamla lokalerna finns 
nu möjlighet till andra boenden inom 

funktionsstöd och/eller äldreomsor-
gen. De gamla lokalerna är bra, men 
inte för den här verksamheten. 

Vad händer nu?
Exakt hur boendet kommer att se ut 
går inte att säga i nuläget. Det är en 
del av vad samarbetet med Forsha-
gabostäder ska besvara i projektet. 
Projektet har precis startat och det för-
sta som nu händer är att ett upphand-
lingsunderlag kommer att tas fram för 
byggnationen. Projekttiden kommer 
att löpa under två år.

– Vi hoppas självklart att få in många 
intressanta anbud, säger Örjan Näss-
lander. 

Genom att samarbeta med Forshagabostäder kommer vi få ett nytt flexibelt och ändamålsenligt funktions-
stödsboende. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära 
behov av stöd och hjälp i vardagen. I bygget kommer kommunen kunna bidra med sina specialistkunskaper 
medan Forshagabostäder står för den fastighetstekniska expertisen. 

Vi kommer 
kunna erbjuda 
flexibla  
boenden som 
är helt  
anpassade 
efter  
målgruppen.

Elvan och läkemedelsroboten Erik
Läkemedelsroboten från Evondos gör det möjligt för personer som får stöd i hemmet att ta rätt medicin  
vid rätt ögonblick med hjälp av enkel och användarvänlig teknik. Syftet med roboten är att skapa  
självständighet för individen som då kan sköta medicinering själv. I nuläget finns fem Evondos inom  
kommunen. Men de positiva reaktionerna från personerna som provat den gör att fler kommer att köpas in.

Maria Horner är gruppledare för hem-
tjänsten i Deje och hon är mycket nöjd 
med läkemedelsrobotarna.

– De fungerar smidigt för personalen 
och det är bra att de larmar automa-
tiskt till omsorgspersonalen om något 
går fel. Evondos är lätt att hantera och 
jobba med, säger Maria.

Hur fungerar det?
I läkemedelsroboten ligger medici-
nerna i dospåsar. Dospåsarna fylls 
regelbundet på i läkemedelsautoma-
ten av behörig omvårdnadspersonal. 
Vanligtvis brukar de räcka till två 
veckors användning. Omvårdnads-
personalen får automatiska medde-
landen när dospåsarna börjar ta slut 
eller när det är något annat fel. Om en 
dospåse inte tas ut av brukaren, trots 
tre upprepade tydliga påminnelser, 
skickas information automatiskt i väg 
till omvårdnadspersonalen om att 
läkemedlen inte har tagits. 

Elvan och roboten Erik
Elvan Berglund har haft sin läkemedels-
robot ungefär ett år nu. Elvan är väldigt 
nöjd med sin läkemedelsrobot och har 
döpt honom till Erik. Erik ger medici-
nen vid en exakt tidpunkt och släpper 
ifrån sig exakt de piller som ska tas. 

– Ibland är det många tabletter med 
många olika färger. Det kan vara svårt 
att hålla reda på, säger Elvan. Med 
Erik behöver man inte fundera på 
det, alla tabletter som ska tas ligger i 
påsen. 

Läkemedelsroboten Erik tutar klockan 
sju på morgon när det är tid för Elvans 
medicin.

– Har jag inte tagit medicinen klockan 
åtta så tutar Erik igen och säger att 
det är tid att ta medicinen nu, berättar 
Elvan. Ibland är det fler tabletter, då 
säger Erik också till – Var god vänta 
det kommer en påse till. 

Trygghet
Systersonen Anders Björkman tycker 
att det känns tryggt med läkemedels-
roboten. Då är det ingen risk att det 
blir fel. 

– Den har krånglat vid två tillfällen, 
omvårdnadspersonalen kom fort och 
bytte ut apparaten då, säger Anders. 
Elvan fyller i: - Vid ett av tillfällena 
kom omvårdnadspersonalen innan jag 
ens märkt att det var något fel.

Erik ger självständighet
Elvan upplever att Erik ger självstän-
dighet och så slipper hon stressad 
personal som kommer på morgon. På 
frågan om hon kan rekommendera 
läkemedelsroboten Evondos till någon 
säger Elvan

 -Prova tycker jag alla kan göra!
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Forshagabostäder 
får Kundkristallen
Stort grattis till Forshagabostä-
der, FABO, som fått utmärkelsen 
Kundkristallen för sitt arbete med 
service till kunderna och trygghet i 
bostadsområdena.

– Jag är så stolt och glad för det här 
priset vi fått av våra hyresgäster, 
det är våra medarbetare verkligen 
värda, säger Örjan Nässlander, VD 
på Forshagabostäder.

Kundkristallen anordnas årligen 
av företaget AktivBo, som utför 
kundundersökningar där hyresgäs-
terna själva får tycka till. Forshaga-
bostäder tilldelas Kundkristallen 
för största lyft avseende servicein-
dex i gruppen 200-999 lägenheter 
i konkurrens med bolag från hela 
Sverige

Under hösten och våren har vi arbetat 
med markarbeten på Åsmyren. Det 
handlar om avverkning av skogen på 
byggplatsen, att skapa lokalgata in till 
området, ledningar, parkeringsytor, 
gång- och cykelväg samt att förbereda 
marken för byggnationen. Det förbe-
redande arbetet beräknas vara färdigt 
sommaren 2022.

Var ska vägar och hus ligga? 
Vi har fått frågor kring husens och vä-
garnas placering samt hur de som bor 
i området kommer att påverkas. För 
att svara på allmänhetens frågor har vi 
tagit fram kartan ovan. 

Forshagabostäder och HSB
Det är Forshagabostäder AB och HSB 
som kommer att bygga husen på 
Åsmyren. Forshagabostäder ska bygga 
tre flerfamiljshus med hyresrätter. 

Skala 1:2500
100 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Forshaga kommun
© Lantmäteriet
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Nyfiken på vad som 
händer på Åsmyren?
Endast 300 meter från centrum ligger Åsmyren, med skogen och älven 
som närmsta granne. Här vill vi skapa en fantastisk boendemiljö som är 
tillgänglig för alla. Under 2021-2025 kommer vi att få se fem flerfamiljs-
hus växa fram. Under hösten drog det förberedande arbetet igång. 

HSB Värmland kommer att bygga två 
flerfamiljshus om fyra våningar med 
bostadsrätter. Totalt handlar det om 
omkring 90 nya lägenhetsbostäder i 
varierande storlekar. 

Vill du ha mer information om HSBs 
bygge eller lämna in en intresseanmä-
lan. Följ QR-koden längre ner.  

På vår webbplats forshaga.se/byggpro-
jektasmyren finns mer information om 
arbetet på Åsmyren. 

Säkra lekplatser
Visst är väl lekplatsen ett bra ställe att 
träffa kompisar? I en säker och rolig 
miljö kan barn i olika åldrar träna sin 
förmågor och kanske lära känna nya 
kompisar.

Det är mycket viktigt att utrustningen 
på en lekplats är säker. Vi köper bara 
utrustning som uppfyller europeisk 
standard och som är säkerhetstestad. 
Lekplatser slits hårt och varje år ser vi 
över alla lekplatser. Farlig och trasig 

Plats för lek och samvaro

utrustning tar vi bort genast, men vi 
kan inte alltid ersätta trasig utrustning 
direkt.

Upprustning lekplatser 2022
I år kommer vi att fortsätta att rusta 
upp lekplatsen på Östra Dejefors. 
Under hösten har vi gjort iordning 
klätternät, stor gungställning samt 
hel- och halvbollar för balans och 
sittplatser. Nu under våren fortsätter 
vi den delen av lekplatsen som är an-
passad för mindre barn. Den innehål-
ler karusell, fjäderlek i olika storlekar, 
gungbräda och ett mindre lekhus. Vi 
kommer även att göra en liten även-
tyrsstig på marknivå för mindre barn.

Tillgänglighet
Lekplatserna på Almvägen, Granliden, 
Forshaga lärcenter och Anneberg är 
anpassade för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning.

Alla våra lekplatser finns beskrivna på 
forshaga.se och det finns en karta där 
de är utmärkta. Vi önskar dig en härlig 
leksommar!

I vår kommun finns flera spännande lekplatser där man kan leka, busa 
och lära sig saker i en trygg miljö. Förutom flera mindre lekplatser i 
våra bostadsområden har vi fyra större lekplatser.

Vi får ofta önskemål om insatser för att 
sänka hastigheten. Det är dock svårt 
att bygga bort det faktum att många 
bilförare kör för fort. Det är alltid 
förarens ansvar att köra sitt fordon på 
ett trafiksäkert sätt. 

Farthinder
För att påminna förarna om vilken 
hastighet som gäller kan vi sätta ut så 
kallade hastighetsöar på gatan. Vi har 
även flyttbar radar som visar vilken 
hastighet bilisten kör. Vi sätter ut dem 
enligt önskemål från boende på gatan 
och de står cirka tre veckor på varje 

ställe innan de flyttas vidare. Hastig-
hetsöarna sätts inte ut under vintern.

Om man önskar öar eller radar på sin 
gata skicka ett e-post till kommuntek-
nik@forshaga.se.

Sopa sand
Denna vinter har varit besvärlig med 
en hel del is och halka. Vi har sandat re-
kordmycket vilket innebär att det kom-
mer ta lång tid att sopa upp sanden. 

När vi skriver detta pågår fortfarande 
snösmältningen och vi hoppas kunna 

börja sopa upp vinterns sandning i 
början av april då det förhoppningsvis 
är snö- och isfritt. 

I år börjar vi sopa i Deje och då skriver 
vi på forshaga.se/sopning i vilken ord-
ning vi sopar.

Säkerhet i trafiken
Gatorna i kommunen ska vara säkra för alla. Därför har de flesta gator i 
kommunen en maxhastighet på 30 kilometer per timmen. 

Det är alltid  
förarens ansvar 
att köra sitt  
fordon på ett 
trafiksäkert sätt

ViVi gillar att gillar att 
du följer ossdu följer oss
Forshaga på Facebook: Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/www.facebook.com/
forshagakommunforshagakommun

2 2 3

Den 24 mars2022 hade vi  
5223 följare.

5 Scanna koden
för att komma till 

intresseanmälan
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Aktuella beslut På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

och nämndernas sammanträden. 

Kommunstyrelsen 
22 februari 2022
Detaljbudget och verksamhetsplan 
kommunstyrelsens förvaltningar
I år innehåller detaljbudgeten, 
utöver det vanliga, även bland 
annat valet i september, digitala 
tillgänglighetsanpassningar och 
ungdomsverksamhet. 

Svar på remiss förslag till  
länstransportplan Region Värmland
Region Värmland har i uppdrag att 
ta fram förslag till länstransport-
plan för perioden 2022-2033.
I planen ingår fortfarande för Fors-
haga kommuns del: Väg 62 Norra 
Sanna - Dyvelsten, Väg 62 Dyvel-
sten - Norra Infarten Forshaga, Väg 
62 Norra Infarten - Forshaga-Deje 
som innebär breddning och mötes-
separering med hastighetsstandard 
100 km/h. Utöver detta ligger också 
åtgärder för att öka kapaciteten och 
förbättra trafiksäkerheten på väg 
61/62 mellan Bergvik och Ilanda 
som påverkar de som pendlar till 
och från Forshaga. Kommunstyrel-
sen har besvarat remissen och med-
delat regionen att vi inte har några 
synpunkter på förslaget.

Kommunfullmäktige 
3 mars 2022
Reviderade föreningsbidragsregler
Kommunens regelverk för stöd till 
kultur- och fritidsföreningar har 
reviderats, något som görs vart 
fjärde år. Att se över och revidera 
våra olika regelverk i kommunen 
gör att vi lättare kan följa samhäl-
lets olika utvecklingar. Regelverket 
innehåller ett antal olika stödfor-
mer som vi anser är meningsfulla 
för föreningslivet.

 
Reviderade ägardirektiv för det 
kommunala bostadsbolaget Fors-
hagabostäder AB
Kommunfullmäktige är ägare av 
de kommunala bolagen och beslu-
tar om ägardirektiv. De reviderade 
direktivet förtydligar bland annat 
att bolaget ska sträva efter en av-
kastning motsvarande 2,0 %.

 
Revidering av överenskommelse 
med Kils kommun
Forshaga och Kils kommuner 
samarbetar på många områden 
däribland genom en gemensam 
nämnd. Överenskommelsen har 
uppdaterats och förändrats.

Ny kulturplan
På kommunfullmäktige 8 mars 
togs beslut om en ny kulturplan. 
Syftet med kulturplanen är att 
uppmärksamma kommunens ut-
vecklingsområden och presentera 
en tydlig kulturpolitisk inriktning 
som blir vägledande och styrande 
för alla kommunens verksamheter.
 
Det nya förslaget är en helt om-
arbetad kulturplan. I föregående 
plan hamnade målen hos enskilda 
verksamheter medan vi i den nya 
återfinner målen under planens 
fem utvecklingsområden som är:
 
• Inkluderande kultur –  

kultur för alla
• Barns och ungas rätt till kultur
• Offentlig konst
• Samverkan med civilsamhället
• Kultur för ett attraktivt samhälle

Sök feriepraktik 
sommaren 2022
Ta chansen att prova på jobb inom 
till exempel förskola, fritids, park-
arbete, köksarbete, butiksarbete 
eller som ledare på sommarens 
fotbolls- eller handbollsskola.  
Feriepraktik kan sökas av dig som 
är född 2006. 

Ansök från 4 april till 1 maj
Du som söker feriearbete ska vara 
folkbokförd i Forshaga kommun, 
vara född år 2006, alltså fylla 16 år 
under året.

Förutom feriepraktik erbjuder 
kommunen tillsammans med Hub-
ben ”Drömsommarjobb” Målet 
med drömsommarjobb är att du 
ska få jobba med någonting som du 
brinner för och samtidigt samla på 
dig erfarenhet och lärdom om att 
driva ett projekt.

Läs mer på forshaga.se/sommarjobb 

Hemtjänstgrupp 5 är  
årets värdeskapare 2021
Stort grattis till personalen i hemtjänstgrupp 5 inom vård och omsorg som 
utsetts till årets värdeskapare 2021. En titel de är väl värda för sitt engage-
mang och det fantastiska jobb de gör.

Arbetslaget överraskades med tårta, diplom och biobiljetter under sin APT. 
Utmärkelsen Årets värdeskapare delas årligen ut till ett arbetslag som 
utmärkt sig genom sitt värdegrundsarbete. Alla anställda har haft möjlighet 
att nominera sitt eget eller ett annat arbetslag. Vinnarna utses av kommun-
ledningsgruppen som består av alla kommunens förvaltningschefer.

Nu söker vi dig som vill arbeta som röstmottagare under valet 2022.  
Vi behöver röstmottagare både till förtidsröstningen med start  
24 augusti och valdagen den 11 september. Gå in och anmäl dig på 
forshaga.se/val.

Vi söker röstmottagre  

Gör en insats  
för demokratin

LÄS MER

Arvoden för 2022 har beslutats av valnämnden och är följande:
• Ordförande i valdistrikt  3 600 kr
• Ersättare ordförande i valdistrikt  3 100 kr
• Röstmottagare i valdistrikt  2 600 kr
• Röstmottagare förtidsröstning  143 kr per timme
• Utbildningstillfället (röstmottagare förtidsröstning)  300 kr
• Milersättning egen bil* 20 kr/mil. 
*Gäller avstånd upp till 35 km enkel väg. För att  
få milersättning måste avståndet mellan bostad  
och röstningsställe överstiga 3 km.

Dags att Hittaut
I friskvårdssatsningen Hittaut ska deltagarna hitta checkpoints för att vinna 
priser eller bara för att det är roligt! Arrangörsklubbarna Deje SF och Sisu 
Forshaga SK sätter ut närmare 200 checkpoints i samhällena och närliggan-
de skogar runt om i kommunen. Det kostar ingenting att delta och svårig-
hetsgraden varierar för att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.  

Start 23 april
Alla checkpoints finns markerade i en karta som alla hushåll i kommunen 
får hemskickad veckan efter säsongspremiären den 23 april. 

Läs mer om Hittaut 2022 på forshaga.se/hittaut.
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• 

Trenden är tydlig, antal sålda laddfordon ökar kraftigt och under  
hösten 2021 har andelen laddbara bilar varit omkring hälften av  
nybilsförsäljningen. Det gör att behovet av att kunna ladda elbilar på 
ett tryggt sätt också ökar, främst vid hemmet eller vid arbetsplatsen 
men också utmed vägarna när sträckorna blir längre.

Föreningslivet ska vara tryggt och inkluderande. Varje organisation  
och individ har ett ansvar för att arbeta med tillhörighet och  
trygghet på olika vis.  

Forshaga, Munkfors och Hagfors 
kommun tar just nu fram en plan för 
att hjälpa till med och förenkla över-
gången till förnybara drivmedel, med 
fokus på publik laddinfrastruktur för 
eldrivna personbilar. Kommunerna 
har startat med att välja ut lämpliga 
platser utifrån näringslivets och be-
söksnäringens behov.

Har du en bra plats?
Har ditt företag eller organisation 
intresse av att låta en extern part in-
stallera en pubik laddstation för elbilar 
på er mark? Platsen behöver ha en bra 
placering så att den enkelt kan nås av 
de som behöver ladda sin elbil. 

Utgångspunkten är att sprida ut möj-
ligheterna för etablering av laddstol-
par. Det kan vara centralt i tätorterna 
i Forshaga och Deje, på platser där 
annan service finns eller vid olika 
aktivitetsplatser.

Stöd från kommunen 
Alla föreningar och organisationer 
som beviljas stöd av kommunen ska 
årligen redovisa hur verksamheten sett 
ut året som gått och hur den planeras 
för kommande år. Regelverket för 
föreningsstöd inkluderar också krav 
på att arbeta med allas lika värde och 
uppmuntrar till att utbilda förenings-
aktiva för att stärka föreningslivet än 
mer. Kommunen kan även vara ett 
stöd i frågor som handlar om säker-
het och trygghet. Det kan vara genom 
att se över lokaler, finnas med som en 
samtalspart eller hjälpa föreningen att 
hitta nya lösningar på olika problem.  

Kontroller och anmälan
Alla föreningar har, enligt lag, rätt att 
begära att den som ska arbeta med 
eller ha kontinuerlig och nära kontakt 
med barn ska uppvisa ett begränsat 
registerutdrag från Polisen. Om en 
person är dömd för något av våra allra 
grövsta brott syns detta i utdraget. 
Föreningens styrelse kan då välja att 
inte tilldela personen uppdrag.

Vill ni arrendera ut 
mark för laddstationer?

Trygghet i föreningslivet

Hela Sverige laddar
Energi- och klimatrådgivningen 
kommer under 2021-2022 arbeta med 
insatsprojektet Hela Sverige laddar 
för att öka kunskapen kring laddinfra-
struktur. 

Det finns både statliga bidrag alter-
nativt skattereduktion för att driva på 
utbyggnaden av laddinfrastrukturen. 
Dessa vänder sig både till privatperso-
ner och företag. 

Låter det intressant? 
Vill ni veta mer så kontakta  
gärna oss på energirådgivningen:

 073-910 05 99 
 måndag, tisdag och torsdag   
 09.30-15.30 
 energiradgivning@forshaga.se

Riksidrottsförbundet har sakkunniga 
personer inom området trygghet, de 
håller utbildningar på ämnet samt er-
bjuder tjänster för att arbeta med trygg 
idrott. Trygg idrott ska vara fri från 
mobbning, trakasserier, hot, våld och 
övergrepp. Riksidrottsförbundet erbju-
der bland annat en visselblåsartjänst. 
Den finns på förbundets hemsida och 
är ett alternativ då en person behöver 
anmäla ett missförhållande i en fören-
ing. I visselblåsartjänsten kan den som 
anmäler vara helt anonym, tjänsten 
är krypterad, lösenordskyddad och 
ärendet behandlas konfidentiellt.

Föreningsträff i april 
Den 19 april håller Kultur-och fritids-
enheten en informationsträff med 
fokus på de nya reglerna för stöd till 
föreningslivet samt föreningsråd. Träf-
fen hålls i kultur- och fritidsenhetens 
nya lokaler på Vinkelgatan 18 klockan 
18. Anmäl till träffen genom e-post till 
elin.jansson@forshaga.se. Inbjudan kom-
mer att skickas ut till alla föreningar i 
föreningsregistret. 

Sök tider i  
sporthallar 
Det är dags att söka tider i våra 
sporthallar och gymnastiksalar 
inför säsongen 2022-2023. Använd 
e-tjänsten ”Halltider, ansökan” för 
att söka säsongstider som du hittar 
på kommunens hemsida. Ansök 
senast 30 april. 

Efter ansökan är de som sökt 
säsongstider i sporthallar och 
gymnastiksalar välkomna på hall-
bokningsmöte den 19 maj klockan 
17.30. Vi ses i kultur- och fritidsen-
hetens nya lokaler på Vinkelgatan 
18 i Forshaga. Inbjudan skickas 
till den e-postadress som angetts i 
ansökan. 

Vid frågor ta kontakt med Tomas 
Jonsson på telefonnummer 054-17 
22 25 eller via e-post på tomas.jons-
son@ forshaga.se. 

NÄRINGSLIVSSVEPET
Information från näringslivskontoret 

Förstärkning!
Från och med första mars är 
näringslivskontoret förstärkt med 
ytterligare en medarbetare. Selma 
Hodzic kommer tillsammans med 
Linda-Marie Fors vara näringsli-
vets kontakt för alla företagsfrågor.

Kontakta oss! 
 Linda-marie.fors@forshaga.se
 Selma.hodzic@forshaga.se

 

Du missar väl inte 
våra nyhetsbrev? 
Är du nyfiken på vilka aktiviteter 
som näringslivsfunktionen och 
andra företagsstödjande aktörer 
anordnar för det lokala näringsli-
vet? Då får du gärna anmäla dig till 
vårt nyhetsbrev som vi skickar ut 
8-10 ggr per år. Hör av dig till oss 
om du vill få utskicket. 

Vill du ha  
företagsbesök? 
Kommunledning tillsammans med 
näringslivsfunktionen gör regel-
bundet besök hos kommunens 
företag. I Forshaga kommun har 
vi korta kontaktvägar och för oss 
är personlig kontakt viktig. Hör av 
dig till oss om  du vill ha företags-
besök. 

Save the date
Äntligen kan vi ses! Den 31 maj 
mellan klockan 7.30-10 kommer vi 
att anordna en företagsfrukost med 
temat kompetensförsörjning. Mer 
information kommer!

Öka tryggheten? 
Vill din förening göra en insats 
eller gå utbildning för att öka 
tryggheten och säkerheten finns 
det stöd att söka hos Kultur- och 
fridsenheten. Läs mer om stöden 
på forshaga.se och ansök genom 
e-tjänsten. 



Påsklov på  
biblioteken
Plantera frön
Vi sår olika sorters frön. Det du 
planterar får du förstås ta med dig 
hem. För barn i alla åldrar. Drop-in, 
ingen föranmälan.
• Deje bibliotek, tisdag 19 april 

klockan 11-13
• Forshaga bibliotek, söndag 24 april 

klockan 11-13

Speldag
Utmana varandra i spel som Fia 
med knuff, Fyra i rad, Othello och 
Kalaha. Fina priser utlovas. Drop-
in, ingen föranmälan.
• Forshaga bibliotek, onsdag 20 april 

klockan 10-15

Legobygge
Kom och bygg lego med oss.  
Använd fantasin och skapa fritt. 
För barn i alla åldrar. Drop-in, 
ingen föranmälan.
• Forshaga bibliotek, torsdag 21 

april klockan 10-15

Det finns platser kvar på flera av Kulturskolans kurser. Bland annat  
kan du anmäla dig till vår blåsensemble, våra dansklasser för både  
barn och vuxna eller körsång. Självklart har vi även individuella  
klasser i olika instrument. Läs mer, anmäl dig och bläddra i  
kurskatalogen på forshaga.se/kulturskolan. 

Vårkonsert 
11 april • kl 18 • Torget Forshaga Lärcenter 

Kulturskolans elever bjuder på sång 
och musik. Under kvällen är caféet  
öppet. Konserten är kostnadsfri. 

Konsert och workshop  
med Emil Ernebro 
3 maj • kl 18.30 • Torget Forshaga lärcenter

Gitarristen Emil Ernebro har hyllats 
med flera stipendier och utmärkelser 
för sin musik. Han har spelat med 
flera kända musiker och deltagit i 
uppmärksammade evenemang så 
som polarprisgalan och Allsång på 
Skansen. I maj får Kulturskolans gitar-
relever möjlighet att möta Ernebro i en 

Välkommen till  
Kulturskolan!

workshop där de får lära sig mer om 
hans musik och musikstil fingerstyle.
Passa på att få uppleva gitarr på nära 
håll. Alla är välkomna och det är fri 
entré. 

Grundkurs i måleri
Tisdagar 3-31 maj • kl 15.30-17  
Skaparrummet på Hubben i Forshaga

Under maj håller konstnären Kerstin 
Wessberg en grundkurs i måleri. Vi 
kommer att arbeta med komposition, 
färglära, fantasi och skaparglädje i 
akryl och collage. Kursen hålls för 
årskurs 4-7 och är gratis. Anmäl dig 
till en av de åtta platserna genom kur-
skatalogen på StudyAlong.

Emil Ernebro


