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

Välkommen!
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11-12 juni
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Årstiderna växlar 
och snart faller 
färggranna löv från 
träden. Dagarna 
blir kortare och vi 
får leta fram lite 
varmare kläder. 
Genom historien 
har vi människor 
lärt oss att an-
passa livet efter de 
förhållanden som 
råder. Tur är väl 

det, för utan ett sådant synsätt, hade vi 
inte nått så långt som vi gjort. 

Ibland är vi snabba med att skjuta över 
våra problem andra. Ett exempel: De 
allra flesta av våra ungdomar är schys-
sta, hänsynstagande och uppvisar 
mognad. Men en del behöver lite mer 
stöd och guidning på vägen för att bli 
en vuxen individ. 

Det kan handla om att den unga vill 
ha uppmärksamhet och därför gör allt 
i sin makt för att få det, ibland genom 
att bryta så mycket som möjligt mot 
alla regler. Förmågan att kunna för-
utse konsekvenserna av sitt handlande 
behöver man förstås träna på, framfö-
rallt när man är ung, men egentligen 
under hela livet.

Men istället för att vi gemensamt 
hjälper till med att ge det där viktiga 
stödet, ropar vi emellanåt på att någon 
annan ska lösa det. 

Någon annan kan då vara föräldrarna, 
socialtjänsten, skolan eller polisen som 
väntas lösa problemet. Och visst är 
det alltid bekvämast om någon annan 
löser våra problem. Men det är sällan 
så enkelt. En lösning är oftast sam-
mansatt genom flera åtgärder. Vi själva 
kan göra en hel del för att underlätta 
att problem blir lösta, men vi kan även 
förhindra att problem överhuvudtaget 
växer sig stora.

Det är det som kallas för samhällskon-
traktet. Alla som bor här är en del av 
det kontraktet. Vad förväntas då av 
oss? För det första är det viktigt att vi 
försöka hjälpa varandra. För det andra 
behöver vi större förståelse och där är 
det goda samtalet vägen till lösning. 
Oavsett om samtalet sker direkt från 
mun till mun eller via sociala medier, 
så måste vi respektera den vi pratar 
med på samma sätt som vi själva vill 
bli respekterade. För det tredje måste 
vi bidra med det som var och en av 
oss kan bidra med. Många invånare 
gör mycket gott för andra, de insatser-
na är guld värda för vår kommun.

Just nu pågår arbetet med att fördela 
ungefär 900 miljoner till olika aktivi-
teter i kommunen under 2021. Skola, 
äldreomsorg och stöd i olika former är 
det som kostar mest pengar. 

Varje invånare är lika viktig och vi 
har alla unika behov, dessa måste vi 
försöka skapa resurser till. Det gäller 
också att se andras behov och inte bara 
sina egna. Det första steget till att det 
blir bättre är att vi tar ett gemensamt 
ansvar.

Jag önskar dig en riktigt fin höst!
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Utvecklingen av Åsmyren
Forshaga kommunen vill skapa en eftertraktad boendemiljö med älvpromenad inpå knuten och närhet till 
centrum. Vi strävar efter en långsiktig hållbar utveckling där vi tar hänsyn till ekonomiska, sociala och  
ekologiska perspektiv. Därför söker vi intressenter som vill påbörja utvecklingen av området.  

Forshaga är en populär boendekom-
mun och många är intresserade av 
att bosätta sig här. 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 bli fler 
behöver vi fler bostäder av olika slag; 
hyresrätter, bostadsrätter och villor. 

Befintlig detaljplan
Den centrumnära kommunala mark 
som enligt detaljplan kan användas 
till flerfamiljshus är begränsad. Redan 
1991 togs en detaljplan fram med 
planer för byggnation på Åsmyren. 
På Kommunstyrelsens möte i maj i år 
beslutades att gå vidare med markan-
visning för det aktuella området. 

Vad är en markanvisning? 
För att hitta den mest lämpliga byg-
gaktören för området på Åsmyren gör 

vi en markanvisning. Då kan vi ställa 
krav och sätta upp förutsättningar och 
önskemål för området. De byggaktörer 
som är intresserade av att bygga ges 
möjlighet att lämna in sina förslag till 
kommunen. 

Kriterier och önskemål
Ett av kriterierna är att förslagen ska ta 
hänsyn till den omgivande miljön och 
gå varsamt fram så att man bevarar så 
mycket av den uppväxta naturen som 
möjligt. Vi vill att man bygger i trä och 
att byggnaderna passar in i omgivande 
miljöer. Det är viktigt med en varia-
tion av byggnationerna på Åsmyren 
både arkitektoniskt och vilken typ av 
bostäder som erbjuds. 

Mötesplatser och grönområden
Vi vill behålla delar av skogen och 
utöka naturområdet genom att binda 
samman området norrut med en älv-

promenad. I framtiden ser vi också att 
området kan användas av fler, bland 
annat genom att det blir tillgänglig-
hetsanpassat, skapas sociala ytor och 
byggs en lekpark.

Tidsplan
Sista dag för intresserade aktörer att 
lämna in sina förslag är den sjätte 
november 2020. Ansvariga på kom-
munen har sedan en månad på sig att 
utvärdera förslagen. Om inget förslag 
passar så kan samtliga förslag avvisas. 
Beslutet förväntas tas av kommunsty-
relsen i början av 2021.

Läs mer om markanvisningen, ge-
staltningsplanen eller detaljplanen för 
Åsmyren på forshaga.se.
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GPS-quiz längs 
Klarälvsbanan

26 september-4 oktober kan du delta i Trafikantveckans GPS–quiz längst 
Klarälvsbanan. Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ som ska uppmuntra 

till hållbara resor. För att uppmärksamma detta har vi satt upp en digital 
tipspromenad mellan Forshaga lärcenter och stationsområdet i Deje. 

Du svarar på frågor som sätter fokus på vår hälsa och vår miljö. 

Europeiska Trafikantveckan äger rum 
varje år mellan den 16:e och 22:a sep-
tember. Evenemanget är ett EU-initi-
ativ som syftar till att under en vecka 
uppmuntra till, och underlätta för, mer 
hållbara resor och transporter.

Kampanjen involverar städer och 
kommuner från hela Europa och förra 
året deltog 3 135 städer i 50 länder. 
Alla deltagare anordnar själva olika 
aktiviteter, initiativ och åtgärder under 
veckan, ofta med fokus på exempelvis 
gång och cykel, bilpooler, samåkning 

Lillemyrsgården, Gula huset
Varmt Välkomna in i Gula Huset i Forshaga där Lille-
myrsgården har kaffeservering. De bakar allt själva och 
väljer självklart sina ingredienser av ekologiskt, värm-
ländskt, svenskt och Fairtrademärkt i första hand. De 
fokuserar också mycket på mående och hälsa har även 
fika utan socker och vitt mjöl som alternativ.

Alla som fikar här under helgen har möjlighet att delta i 
en Fairtrade-utmaning och vinna pris av Lillemyrsgården.

Öppet lördag och söndag 26-27 september klockan 10—16. 
Adress: Storgatan 16/Nygatan 2, Forshaga.

Gamla Kraftstationen
Kurrar det i magen under er utflykt eller blir ni bara 
sugna på en kopp kaffe så ta vägen förbi Gamla Kraftsta-
tionen och ekologiska Culinarum Café. Här serveras mat, 
kaffe och bakverk med fokus på hållbarhet och medve-
tenhet. Deras självklara val är värmländskt, svenskt, eko-
logiskt och Fairtrade. Smaker du kan lita på helt enkelt.

Alla som besöker Culinarum Café har möjlighet att delta 
i en Fairtrade-utmaning och vinna smakfulla priser.

Öppet lördag 26 september klockan 11—16. 
Adress: Bruksvägen 10 E, Deje.

GPS-quiz med fina priser.

Visning av el-cyklar  
och paketcyklar.

Vi bjuder på mumsig  
fairtrademärkt fika.

Cykelhinderbana för  
de yngre barnen.

eller andra alternativ till bilen. 

Lördagen den 26 september kommer 
Forshaga kommun tillsammans med 
näringslivet att bemanna stations-
området i Deje och utanför Forshaga 
lärcenter. Vi finns på plats mellan 
klockan 13—16 för att starta igång 
GPS-quizen längs Klarälvsbanan och 
andra aktiviteter.

Du har chans att vinna presentkort på 
500 kronor hos någon av de handlare 
som arbetar med Fairtrade.

Aktiviteter

Utflyktsförslag
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1. Ladda ner appen ”Tipsrundan”  
från Google Play eller App Store.

2. Scanna QR koden  
3. Fyll i ett användarnamn och din  

e-postadress eller mobilnummer så  
vi kan kontakta dig om du vinner. 

4. När du närmar dig startpunkten vid 
Forshaga lärcenter eller stationsom-
rådet i Deje syns frågorna i appen.

Aktiviteter

Så tävlar du
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Fem frågor

Ni har anpassat idrottslektionerna  
på grund av covid-19. Kan du  
berätta lite? 
Tidigt i våras beslutade vi oss för att 
anpassa idrotten och började då vara 
utomhus tidigare än vi brukar. Vi tog 
också beslutet att eleverna inte skulle 
byta om eller duscha efter idrotten. 
Det är ganska trångt i omklädnings-
rummen och ibland har vi två klasser 

Anna Lagerqvist
Lärare i idrott och hälsa  

årskurs 3-6, Skolområde Skived

I Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd står att var och en i Sverige har 
ett ansvar att förhindra spridning av 
covid-19. För att begränsa smittsprid-
ning bör alla:
• tvätta händerna noga och ofta
• hålla avstånd till varandra  

speciellt på platser där  
människor samlas

• gå, cykla eller använda gärna 
andra alternativa färdsätt

• hålla avstånd till varandra och  
följa anvisningar i kollektiv-
trafiken och i andra allmänna 
färdmedel

Tack för att du håller i och håller ut

som byter om samtidigt. På det här 
sättet följde vi Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Jag har också för-
sökt att ha moment där man kan hålla 
avstånd, inte behöver ta varandra i 
hand eller ha för mycket närkontakt. 

Vilken respons har ni fått från elever?
De flesta eleverna har varit förstående 
och insett att vi gör detta av hälsoskäl 
för att skydda dem mot smitta.

Vilka aktiviteter har ni fått välja bort 
och varför?
Den största anledningen till anpass-
ningar har varit på grund av att elev-
erna inte kan byta om eller duscha, så 
de svettigaste momenten har jag fått 
välja bort. Vissa tillfällen, när det har 
ösregnat, har jag också fått ha en plan 
B och varit inne i klassrummet och 
haft en del teoretiska moment. 

Har det påverkat betygssättningen  
eller undervisningen negativt?
För de elever som gick i årskurs 6 i 
våras så hade jag haft dem i fyra år så 

jag hade mycket kött på benen inför 
betygssättningen. Det som dock kan 
påverka är framför allt moment som 
gör dem lite svettigare. Där gäller det 
att ändå försöka se vad eleven skulle 
klarat om den fick byta om. För en 
del elever är idrottsundervisningen 
den enda fysiska aktiviteten som de 
genomför under veckan och då är det 
viktigt att den får vara lite fysiskt an-
strängande, så det är en negativ del. 

Några lärdomar som ni tar med er?
Rent generellt så har denna pandemi 
fått oss att ta hand mer om varandra, 
nära och kära, och att tänka på sin 
hälsa. För mig som idrottslärare är det 
också viktigt att få eleverna att känna 
en glädje och harmoni i att vara utom-
hus och röra på sig. På det sättet tror 
jag faktiskt att pandemin kan ha fört 
med sig något gott. Jag tror fler har 
uppskattat att gå ut i naturen, motio-
nera utomhus och använda naturen 
som ett rekreationsområde. 

• avstå från att delta i större sociala 
sammanhang

• Är du 70 år eller äldre är det extra 
viktigt att du begränsar dina 
sociala kontakter och undviker 
kollektivtrafik och platser där 
människor samlas

Stanna hemma om du är sjuk
Du kan själv undvika att föra smitt-
samma sjukdomar vidare genom att 
stanna hemma när du har symtom 
som påminner om förkylning eller 
influensa. Stanna hemma tills du är 
frisk och ytterligare två dagar. 

Om du har allmänna frågor om corona, 
hur myndigheterna hanterar situatio-
nen eller om du känner oro, ring 113 13.

På webben hittar du information från 
ansvariga myndigheter om viruset, 
smittspridning och hanteringen av 
utbrottet:

Folkhälsomyndigheten.se

1177.se

Krisinformation.se

Nu är de flesta tillbaka i vardagen efter sommaren. Men det är en vardag som fortfarande ser annorlunda ut. 
Tyvärr pågår pandemin fortfarande och vi ber dig uppdatera dig på myndigheternas rekommendationer. Vi 
gör det här tillsammans för att hjälpas åt att minska smittspridning. 
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Äldreomsorgslyftet ger  
kompetenshöjning på arbetstid 
Under hösten görs en satsning för att utbilda fler inom äldrevården i Forshaga kommun. Satsningen går ut på 
att anställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Staten finansierar kostnaden för den 
tid den anställde studerar och är från-
varande från arbetet. Totalt omfattar 
satsningen 2,2 miljarder kronor under 
2020 och 2021. Delen som går till Fors-
haga kommun ger tolv utbildnings-
platser.

Höja kompetensen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
bedriver satsningen i samarbete med 
Vård- och omsorgscollege. Målet är att 
få ut så många medarbetare i utbild-
ning som möjligt. Medarbetare med 
erfarenhet i yrket har även möjlighet 
att validera sina kunskaper vilket 
görs enligt valideringsprogrammet av 
Vård- och omsorgscollege. Syftet med 
satsningen är att kompetenshöja per-
sonalen och säkerställa att brukarna 
får en god och säker vård och omsorg.

Karl-Oskar tog chansen
Karl-Oskar Adrian arbetar sedan fyra 
år i hemtjänsten i Forshaga och är en 
av de som tagit chansen att utbilda sig. 
Karl-Oskar har valt att läsa halvfart på 
betald arbetstid och arbetar den andra 
hälften. Karl-Oskar berättar att han 
älskar jobbet. 

– Det är bra för själen, man mår gott 
för man gör nytta. För många av våra 
brukare kan vårt besök vara det enda 
de får under en dag. Utbildningen ger 
mig fördjupade kunskaper av delar 
inom omsorgen som jag inte kun-
nat få delegering för tidigare. Det är 
kalas att det är gratis och på arbetstid! 
Annars hade jag nog inte klarat det 
ekonomisk. Det ger också en extra 
push att ta chansen, det blev som ser-
verat. En bra satsning på ett område 

som kan kännas eftersatt. Det höjer 
statusen på arbetet.

Stora delar av utbildningen sker digi-
talt, endast vid ett fåtal träffar behöver 
studenterna vara på plats. Karl-Oskar 
berättar: 

– Att sitta i skolbänken igen känns 
väldigt annorlunda och kanske inget 
jag längtat efter. Men det fungerar bra 
och känns nyttigt att få kunskaper som 
jag får användning av direkt i mitt ar-
bete. Jag validerar förvärvad kunskap 
genom praktiskt arbete efter mina år 
i yrket, men ganska mycket är också 
nytt. Jag rekommenderar alla som har 
möjligheten att söka till utbildningen 
nästa år.
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Två av höstens nya kurser: 

Gör musik på datorn
I kursen Digitalt musikskapande 
kommer vi lära oss att göra musik 
på datorn. Vi går igenom grunder-
na i hur musikprogram fungerar. 
Vi spelar in sång och instrument, 
Sredigerar dem samt lär oss om 
loopar och samplingar.

Kursen riktar sig till nybörjare som 
vill prova på men även de som 
redan provat lite själva och vill 
komma vidare.

Kom och spela mer!
Vill du fortsätta spela trots att 
orkesterklassen i årkurs 3 är slut? 
Kom till Kulturskolan på torsdags-
eftermiddagar så spelar vi tillsam-
mans i kursen Orkesterklass blås 
fortsättning.

Instrument finns att låna på plats. 
Kom själv eller ta med kompisarna, 
så ses vi och spelar tillsammans!

Kulturskolan erbjuder musikundervisning, dans och bildkurser. I höst 
hittar du utöver de ordinarie kurserna även några nyheter: Digitalt 
musikskapande, Superkvartetten, Orkesterklass blås fortsättning och 
Scenskola med Narrarna.

Nytt bokningssystem
För att öka tillgängligheten till Kul-
turskolans verksamhet och förenkla 
bokningsprocessen till kurserna har 
Kulturskolan ett nytt bokningssystem. 
Systemet heter StudyAlong och inne-
bär bland annat att du på ett enkelt 
sätt kan se lediga platser i samband 
med bokning. 

Anmälan och mer information
På www.studyalong.se/forshaga hittar 
du kurskatalog, mer information om 
kursutbudet och kan boka din plats. 
Kulturskolan i Forshaga är populär, 
vissa kurser blir snabbt fulla så se till 
att anmäla dig redan idag om du vill 
delta i någon av kurserna. 

Hösten på Kulturskolan 

Ungdomssamordnarna möter unga 
i aktiviteter, på skolorna, på ung-
domsgården och utomhus i både 
Deje och Forshaga. 

Ungdomsgården Hubben, i Kul-
turhuset i Deje, håller öppet varje 
fredag och lördag mellan 17.00 
och 23.00. Efter stängning kommer 
ungdomssamordnarna vid behov 
vara ute i både Deje och Forshaga 
och fälta. 

– Fältning är ett sätt att bygga rela-
tion med unga och skapa tryggare 
miljöer i vår kommun, säger Pär 
Ekberg, en av kommunens ung-
domssamordnare.

Fältarna pratar med de unga ute 
vid deras mötesplatser, de åker 
runt för att få koll på vad som hän-
der i vår kommun på kvällar och 
helger och de kan, vid behov, ta 
vidare problem till andra instanser. 
Då fältarna är ute kan de sakna 
närvaro från andra vuxna. Att fler 
vuxna syns och rör sig bland ung-
domarna kommer skapa en lugnare 
miljö för fler. 

– Det gör stor skillnad om vuxna 
tar sin promenad eller cykeltur 
förbi mötesplatserna då och då. Vi 
fältare ska vara ett stöd utomhus 
till vårdnadshavare och andra 
vuxna, vi har ett gemensamt ansvar 
för de unga i vår kommun. 

För att komma i kontakt med 
fältarna, ring till fälttelefonen, 076-
725 34 85

Fältar för en  
tryggare miljö



Kontakten nr 4, 2020      9   

Ny digital lärplattform i skolan
Vid höstterminens start började kommunens alla skolor och förskolor arbeta med en ny lärplattform, InfoMentor. 
Via den blir det enklare för föräldrar att följa sitt barns vardag på skolan och förskolan. 

Under hösten arbetar pedagoger i 
skola och förskolan med att lära sig 
den nya plattformen och dess nya 
funktioner. Vårdnadshavare som har 
barn i grundskolan har fått inlogg-
ningsuppgifter till systemet och kan 
därmed ta del av information från 
skolan samt frånvaroanmäla sitt barn. 
Vårdnadshavare med barn i förskolan 
kommer att få inloggning till systemet 
senare under höstterminen. 

InfoMentor
InfoMentor är en digital lärplattform 
som ska användas i alla kommunala 
förskolor och skolor. I systemet kan 
vårdnadshavare följa sitt barn från för-
skolan och hela vägen genom skolan 
utan att behöva byta inloggning eller 
system.

 I systemet arbetar pedagoger med 
dokumentation, kommunikation och 
frånvarohantering. Detta arbete ser 

olika ut i förskolan och i grundskolan. 
Man kommer inte använda alla tjäns-
ter som finns i InfoMentor från start 
utan börjar med några få och utökar 
allt eftersom. Plattformen går att an-
vända både inloggad på en webbsida 
och som en app.

Skolan
Via systemet kommer vårdnadshavare 
med barn i skolan bland annat kunna 
följa sitt barns kunskapsutveckling, ta 
del av information och nyheter från 
skolan, göra frånvaroanmälningar, se 
sitt barns schema och boka utveck-
lingssamtal med lärare. För vårdnads-
havare med barn på fritids kommer 
det längre fram i höst gå att hantera 
tidsregistrering digitalt via InfoMen-
tor. 

Förskolan
I förskolan använder pedagogerna 
InfoMentor för kommunikation och 

dokumentation. För vårdnadsha-
vare finns InfoMentor Hub både som 
webbplats och app där de kan följa sitt 
barns dag på förskolan och rapportera 
schema och frånvaro direkt i systemet. 

Appen rekommenderas
För att få ut så mycket som möjligt av 
InfoMentor förespråkar vi använd-
ning av appen. Via appen kan man få 
notiser från systemet.

Infomentor är en plattformsobero-
ende tjänst som fungerar lika bra 
på alla surfplattor, smarta telefoner 
och datorer, så länge webbläsaren är 
uppdaterad.
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Byggkontoret informerar

Funderar du på att installera en 
braskamin? Glöm inte att det ska 
anmälas till kommunen. Du behö-
ver få ett godkännande i form av ett 
startbesked innan du sätter igång 
och ett slutbesked för att få börja 
använda den.

Vad behöver du lämna in?
• Anmälan med din underskrift
• Planritning där du markerar 

var kaminen ska placeras
• Fasadritning behövs om du 

tänkt installera en ny rökkanal/
skorsten. Då ska den markeras 
på ritningen

• Prestandadeklaration för ka-
minen/skorstenen som visar att 
den är typgodkänd

Din anmälan skickas in till miljö- 
och byggförvaltningen. Handlägg-
ningstiden uppskattas till mellan 
en och tre veckor. Mer information 
finns som alltid på vår webbplats,  
forshaga.se.

Installera en 
värmande kamin 

Ytterligare en ändring av attefalls-
reglerna har kommit. Den började 
gälla från 1 augusti 2020. 

Vad är nytt?
Tidigare berodde tillåten maxstor-
lek på attefallshusets användnings-
område. Nu görs ingen skillnad på 
detta. Oavsett om du ska använda 
det som en permanentbostad, gäst-
stuga, garage, carport, förråd eller 
annat så gäller en maxstorlek på 30 
kvm. Alltså samma storlek gäller 
oavsett vad du ska använda det till. 
Ändringen gäller för friliggande 
attefallshus.

Startbesked
Attefallshuset måste fortfarande 
komplettera ett redan befintligt en- 
eller tvåbostadshus på tomten och 
innan du börjar bygga måste du 
anmäla till kommunen och invänta 
ett startbesked.

Övriga regler och krav kring  
attefallshus kvarstår och dem hittar 
du på forshaga.se.

Under sommaren är det många 
häckar och buskage som växer till 
sig och blir större. Kanske hänger 
de ut över din tomtgräns eller 
skymmer sikten i en korsning? Ta 
gärna en extra koll i din trädgård 
och hjälp till att hålla vår kommun 
trafiksäker. Samtidigt bidrar du till 
en trivsam närmiljö för dig själv och 
dina grannar.

Mums för älgar 
Passa också på att rensa trädgården 
från fallfrukt och annat smått och 
gott som djur kan tänkas vilja äta. 
Den största anledningen till att äl-
gar och andra djur letar sig in i tät-
bebyggt område under hösttider är 
att de letar mat. Om du inte vill ha 
dessa oinbjudna gäster kan det vara 
en bra idé att rensa bort fallfrukt 
och annat smaskigt. 

Mer information hittar du på  
forshaga.se

Nya attefallsregler 
från första augusti

Växtlighet i din 
trädgård
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Vad ingår i kostnaden för ett bygglov?
Byggkontoret får ofta frågor kring bygglovstaxan och vad det är som styr vilken avgift olika åtgärder får.  
Det är politikerna i kommunfullmäktige som har fastställt bygglovstaxan men i likhet med många andra  
kommuners taxor utgår den från en mall från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). 

Taxan baseras på uträknade medel- 
schabloner för nedlagd handlägg-
ningstid och omfattar all handlägg-
ning från inkommet ärende till avslut 
och arkivering av ärendet. Taxan 
indexuppräknas varje år.

Arbetet bakom ett beslut
Det kan tyckas vara mycket pengar för 
ett beslut men i själva verket omfat-
tar avgiften betydligt mer än bara 
beslutet. För att förstå hur avgiften är 
beräknad behövs kännedom om vad 
som ingår i handläggningen av ett 
ärende. Många gånger är ett ärende 
som kan verka ”enkelt” betydligt mer 
komplicerat än vissa mer omfattande 
projekt. Detta på grund av exempelvis 
de bestämmelser som reglerar vad 
som får byggas i området, åtgärdens 
placering, att ny mark tas i anspråk 
och behöver utredas eller att berörda 
grannar/sakägare framför information 
eller åsikter. 

Utöver allt administrativt arbete som 
kommunen enligt lag är ålagda att 
göra är utredningarna ofta tidskrä-
vande. Det är därför viktigt för oss att 
vid behov ha en tät dialog med den 
sökande för att denne ska kunna ändra 
och anpassa åtgärden för att möjlig-
göra ett positivt beslut.

Ärendehandläggning
Här nedan beskrivs ett medelsvårt 
ärende som till exempel en tillbygg-
nad till ett enbostadshus:

1. Ärendet inkommer och registreras. 
Handlingar som saknas begärs in, 
påminnelse om detta skickas vid 
behov och när ärendet är kom-
plett kommuniceras det med den 
sökande. 

2. Utredning. Ärendet gås igenom på 
ett byggmöte där alla handläggare 
närvarar, då alla förutsättningar gås 

igenom vilket omfattar eventuella 
bestämmelser som styr området 
med mera. Platsbesök görs om 
behov finns. Handläggaren fortsät-
ter med utredningen på egen hand 
samt skickar ut remisser till berörda 
vid behov.

3. Beslut och startbesked skrivs. 
Detta steg omfattas av att eventuellt 
ta upp ärendet för prövning till 
nämnd. Det efterföljs sedan av en 
stor del administrativt arbete i form 
av expediering, kungörelse, under-
rättelse, diarieföring och debitering 
med mera. 

4. Slutbesked. När bygget är klart 
kommer relevanta handlingar in 
och de ska diarieföras. Om det är 
aktuellt ska platsbesök göras och 
när allt är godkänt ska slutbesked 
skrivas. Utöver det ska allt dia-
rieföras och ärendet avslutas och 
arkiveras. 
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I år skulle den nionde upplagan av konstrundan Lustenrundan ha ägt 
rum. Med anledning av den rådande pandemin fick arrangemanget ta 
ny form. Konstrundan blev till en konsthelg där besökarna fick uppleva 
konst på nya sätt. 

På kommunens hemsida publicerades, 
den sista helgen i augusti, en digital 
publikation med lokala utställares 
verk. Publikationen blev en överblick 
för den bredd av konst och hantverk 
som finns i Forshaga kommun. Över 
300 personer bläddrade i foldern 
under helgen. 

Egna utställningar 
Flera lokala konstnärer ställde ut sina 
alster trots att konstrundan inte ägde 
rum. Det var en trevlig blandning 
av konstverk och miljöer som mötte 
besökarna. Ommålade möbler, be-
tongkonst, akvareller, akrylmålningar, 
broderier, smide och vävda alster 
var några av de hantverk som kunde 
upplevas. Dessa verk kunde beskådas 
i garage som gjorts om till små konst-
hallar, trädgårdar, ladugårdar, ateljéer 
och verandor. 

Samarbete med Hittaut
I år inleddes även ett samarbete med 
Hittaut Forshaga. Tillsammans med 
friskvårdssatsningen kombinerades 
kultur och friskvård på ett nytt sätt. 
Besökarna fick genom Hittauts app 

Lustenrundan 2020

hitta till lokala utställare och offentliga 
verk där det fanns en kod att hämta. 
Då koden registrerades av deltagaren 
hos Hittaut deltog den i en utlottning 
av verk från lokala konstnärer. 39 
personer deltog i den nya satsningen 
och registrerade tillsammans nästan 
200 stolpar. Förhoppningen är att detta 
samarbete ska fortsätta även kom-
mande år. 

Nästa år hoppas vi på att kunna ge-
nomföra konstrundan så som traditio-
nen lyder. Vi ser fram emot att möta 
både nya och gamla utställare och 
besökare!

Konstnär: Susanne Persdotter

Nytt konstverk
Under augusti monterades konst-
verket Tack mödrar det gjorde ni 
bra skapat av konstnären Anna Lid-
berg på bron vid Forsleden i Deje.
 
Är du nyfiken på verket finns det 
en film på vår webbsida där du kan 
se bilder från monteringen och där 
konstnären berättar om tankarna 
bakom sitt verk. Se filmen på  
forshaga.se/konst

Stärkta bibliotek
Under 2020 har det pågått ett arbete 
för att förbättra ljudmiljön på Fors-
haga bibliotek. Finansieringen kom-
mer från statliga projektet Stärkta 
bibliotek.

I arbetet med att förändra ljudmil-
jön i biblioteket har flera åtgärder 
gjorts. Taket har bytts ut och ljudab-
sorberande tavlor med motiv från 
det gamla Forshaga har satts upp. 
Under september månad slutförs 
sista fasen i projektet då ljudisole-
rade studieplatser och fåtöljer kom-
mer på plats i biblioteket. 

Kom gärna in för att uppleva  
skillnaden och se hur fint det blivit.
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Dags att nominera 
stipendiater
Det finns fyra stipendier som kom-
munen delar ut till särskilt goda in-
satser. Nu är det dags att nominera 
de som du tycker är värda lite extra 
uppmärksamhet i år. Stipendierna 
är på 10 000 kronor vardera.  

Kulturstipendium
Stipendierna delas ut till en eller 
flera personer som gynnat kulturen 
på ett positivt sätt för Forshaga 
kommun. 

Stefan Holm-stipendium
För att stimulera andra idrottsung-
domar till att följa Stefan Holms 
goda exempel, har vi inrättat Stefan 
Holm-stipendiet. Stipendiet delas 
ut till den idrottsungdom som visat 
stor talang i sitt idrottsutövande, 
bor i Forshaga kommun och är i 
åldern 15-20 år.

Ungdomsledarstipendium
Stipendierna delas ut till en eller 
flera personer som i sin gärning 
gynnat ungdomsarbetet och visat 
initiativrikedom och betydande 
förmåga inom området. 

Årets värdskapare
Stipendiet delas ut till en eller flera 
personer, en förening eller ett före-
tag som visat ansvarstagande och 
ambassadörskap för vår gemen-
samma plats. 

Läs mer om stipendierna och 
nominera på forshaga.se/stipendier. 
Nominera senast den 25 oktober. 

Stödberättigad förening
Föreningar kan få stöd för aktivitet, 
anläggningskostnader, arrangemang 
och projekt. För att söka kommunalt 
stöd krävs det, om inget annat anges, 
att föreningen är en stödberättigad för-
ening. Att vara stödberättigad förening 
innebär att föreningen har lämnat in 
dokument som styrker föreningens 
verksamhet, synliggör hur föreningen 
arbetar samt visar föreningens eko-
nomiska förutsättningar. Detta är ett 
sätt för kommunen att säkerställa att 
medel går till bra och trygg verksam-
het. 

Ett fortsatt rikt föreningsliv
Alla stöd som delas ut till det lokala 
föreningslivet har som mål att stötta 
god verksamhet eller bidra till ett 
fortsatt rikt föreningsliv. Medlen ska 
användas till underhåll och drift av 
anläggningar, arrangera evenemang 

till invånare och besökare, bedriva 
verksamhet som berikar invånares 
fritid, utbilda ledare till att vara goda 
och kompententa förebilder såväl som 
möjliggöra för nya utvecklingsprojekt.

Vad är en förening?
En ideell förening ska verka för med-
lemmars intressen, rättigheter eller för 
allmännyttiga ändamål så som väl-
görenhetsarbete. Föreningen ska vara 
öppen för nya medlemmar som delar 
föreningens syfte och mål. För att bilda 
en förening krävs minst tre personer 
som tillsammans bestämmer namn 
på föreningen och vilket syfte den ska 
ha. För att registrera sin förening till 
att få organisationsnummer för att till 
exempel kunna söka ekonomiskt bi-
drag krävs det att föreningen tar fram 
stadgar, förenings regler, och väljer en 
styrelse. 

Stöd till föreningslivet 
Forshaga kommuns kultur- och fritidsenhet delar årligen ut förenings-
stöd till cirka 40 olika föreningar. Den största delen av bidrag går till 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 
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Information från näringslivsenheten
NÄRINGSLIVSSVEPET

Centrumföreningen i Forshaga och 
Deje gör under hösten en omstart 
och som del i detta välkomnar de 
nu alla företagare i kommunen till 
ett digitalt forum. 

Alla som driver någon form av 
företag är välkomna, oavsett om 
man har butikslokal eller inte. I 
det digitala forumet kommer man 
hitta aktiviteter som är på gång för 
kunder soch företagare, man kan 
lämna idéer på förbättringar, starta 
samarbeten eller få nya infallsvink-
lar på sitt egna företagande.

Forumet är kostnadsfritt och önskar 
man även gå med i Centrumfören-
ingen är medlemskapet avgiftsfritt 
året ut! Besök föreningens sida på 
Facebook för att gå med,  
facebook.com/groups/dejeforshaga

Brandfarligt, frätande eller giftigt
Farligt avfall kräver särskild hantering 
eftersom det kan vara till exempel 
brandfarligt, frätande eller giftigt för 
människor och miljö. Den senaste 
statistiken visar att det uppstår över 
2 miljoner ton farligt avfall per år i 
Sverige. Men statistiken är osäker och 
uppdateras bara vartannat år. Tillsyns-
myndigheter saknar i nuläget effektiva 
verktyg för att kunna spåra flödet av 
farligt avfall.

Stor fabrik eller småföretagare
Verksamheter med farligt avfall som 
vill lämna ifrån sig det, behandla det 
eller på annat sätt hantera det, har en 

skyldighet att anteckna vissa uppgifter 
om avfallet innan det skickas iväg med 
rätt transportör till rätt mottagare. En 
verksamhet kan vara allt från en stor 
fabrik till ett företag med få anställda 
och liten verksamhet inom alla olika 
branscher. Avfallspaketet från EU syf-
tar till att främja en cirkulär ekonomi, 
genom att öka återanvändning av 
avfall och minska mängden avfall.

Du som är företagare i Forshaga 
kommun kommer att få en skriftlig in-
formation utskickat till dig med mera 
information om detta. Börja gärna med 
att läsa mer på Naturvårdsverkets 
hemsida naturvardsverket.se

Hanterar ni farligt avfall? 
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps 
kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga 
avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska  
alla verksamheter som hanterar farligt avfall börja rapportera in detta 
till Naturvårdsverket.

Det finns ett tryck efter lokaler och 
mark i kommunen. Genom ett avtal 
som kommunen tecknat kan du som 
har lokaler eller mark annonsera 
kostnadsfritt på Objektsvision.se.  
Erbjudandet gäller annonser i kate-
gorierna lokal och mark. Det gör dig 
sökbar och synlig för rätt målgrupp. 

Det finns en enkel manual tillgäng-
lig på objektvision.se/documents/pdf/ 
kommunbroschyr.pdf eller ta kontakt 
med oss på Näringslivsenheten.

Gratis annonsering

Nytt digitalt forum
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Om e-tjänster i kommunen: 
E-tjänster är en service som gör det 
smidigare för dig att sköta dina 
ärenden med kommunen när det 
passar dig. Vi använder BankID 
eller Mobilt BankID som e-legiti-
mation. 

Du hittar alla kommunens e-
tjänster på e-tjanster.forshaga.se. Där 
kan du också följa flertalet av dina 
ärenden genom att logga in och 
klicka på ”Mina sidor”.

Som kommun har vi en mängd ärenden som utgår från dig som  
invånare, företagare eller föreningsrepresentant. Det handlar om  
allt från att söka barnomsorg, parkeringstillstånd och vuxenutbildning, 
till föreningsstöd, serveringstillstånd och skolskjuts. 

Tidigare användes i huvudsak blan-
ketter, men nu ökar antalet e-tjänster i 
snabb takt. I dagsläget finns närmare 
60 e-tjänster på kommunens webb. 
Bland nytillskotten finns exempelvis 
ansökan om gymnasiebusskort, ägar-
byte vatten, avlopp och renhållning 
och ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Vad händer nu?
Vi fortsätter jobba för att förbättra, 
förenkla och utveckla fler e-tjänster 
och just nu pågår arbetet inom område 
kultur och fritid. Vår målsättning är att 
din kontakt med kommunen ska vara 
enkel.

Vi utvecklar nya 
e-tjänster för dig

Avgift för företag 
på återvinnings-
centralen
Från och med den 1 september 
får företag betala en avgift för att 
lämna avfall på återvinningscentra-
len. För hushåll ingår den tjänsten i 
renhållningsavgiften. 

Vid infarten till återvinningscentra-
len registreras bilens registrerings-
nummer automatiskt och kopplas 
ihop med Transporstyrelsens 
register. Detta känner av om det är 
ett företagsregistrerat verksamhets-
fordon, typ lätt lastbil eller motsva-
rande. 

Varje besök kostar 200 kronor 
exklusive moms och faktureras 
månadsvis. 

Mer information finns på webben: 
forshaga.se/avc

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

6 0 3

Den 10 september 2020 
hade vi 4603 följare på vår 
sida.

4

Synpunkter
Har du synpunkter kring våra e-
tjänster eller är det någon e-tjänst du 
saknar? Vi tar tacksamt emot dina 
synpunkter, skicka epost till:  
info@forshaga.se. 



Parkerar du på gatan?
På många bostadsgator i kommunen är det väldigt trångt. En konsekvens 
av detta är att det kan vara svårt att komma fram för större fordon  
som till exempel renhållningsfordon, budbilar, brandbilar, ambulans  
och snöröjning. 

De flesta bostadsområden i vår kom-
mun byggdes i en annan tid när bil-
parken inte var så stor som den är nu. 
Idag kan varje hushåll ha flera bilar 
och kanske även firmabil vilket gör att 
fler parkerar på gatan. Detta ställer till 
problem när större fordon behöver ta 
sig fram. Speciellt gäller det om bilar 
är dubbelparkerade på gatan.

Räddningstjänsten tar sig alltid fram 
men är det trångt kan det ta längre tid 
vilket kan vara livsavgörande i en akut 
situation.

Vi håller på att se över vilka föränd-
rade parkeringsföreskrifter som kan 
behöva göras för att förbättra fram-
komligheten. Men kanske finns det 
möjlighet för dig som fastighetsägare 
att göra plats för ytterligare någon bil 
på din tomt? För dig och din bil kan 
det vara ett säkrare alternativ än att stå 
parkerad på gatan.

Aktiviteter på höstlovet
Under höstlovet arrangeras aktiviteter för barn och unga. Vilka dessa är 
kommer att publiceras på vår webbplats, forshaga.se. Håll utkik där!

Hittaut närmar sig 
mållinjen 
Ta dig ut på en sensommartur och 
leta checkpoints runt om i kommu-
nen. Det finns fortfarande tid kvar 
att delta i Hittaut Forshaga. Jakten 
har pågått sedan i april i år och un-
der sommaren har de släppts nya 
checkpoints en gång i månaden. 

Sista dag 15 oktober
Fram till den 15 oktober kan du 
registrera de checkpoints som du 
hittat med chans att vinna fina 
priser i en utlottning. Kartor finns 
att hämta hos ICA i Deje och på 
Apoteket och OKQ8 i Forshaga. 

Många deltagare i år
I skrivande stund har 673 personer 
deltagit och 27 763 checkpoints är 
registrerade. Det är mer än dubbelt 
så många deltagare och regist-
reringar jämfört med förra året. 
Roligt att så många hittat ut!


