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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!

Vi har ibland 
en tendens att 
mäta allting som 
görs. Redan som 
småbarn mäts vår 
längd och jämförs 
med medellängden 
eller när vi lärt 
oss att gå. I skolan 
jämför vi oss med 
vem som har bäst 
på provet eller 
vem som kom sist 

i längdhopp. Sedan fortsätter det hela 
livet på lite olika sätt. Mätbeteendet 
förstärks av exempelvis media eller 
andra opinionsbildare som älskar att 
göra listor på högst och lägst eller bäst 
och sämst. 

ningar. Det gör oss alldeles unika. Vi 
är alla lika i värde och rättigheter. Att 
respektera var och en för den person 
den är, är grundläggande för ett öppet 
samhälle. 

Kommunen kommer därför att arbeta 
genom perspektivet - En mänskliga  
rättigheter kommun. Icke-diskrimine-
ring och jämlikhet, deltagande och  
inkludering samt transparens och 
ansvar ska förtydligas i allt från värde-
grund till övergripande styrdokument 
som i vår dagliga ledning och  
styrning. Vi vill helt enkelt att allt som 
vi gör, görs enligt principerna bakom 
de mänskliga rättigheterna. 

Din hjälp som invånare behövs för att 
lyckas. Du kommer på olika sätt vara 
inblandad i arbetet, exempelvis genom 
att vara delaktig i dialoger om kom-
munens verksamheter. Ditt engage-
mang och din förståelse för att vi alla 
måste hjälpa till på det sättet som var 
och en kan, kommer vara avgörande 
för att kommunen ska utvecklas på ett 
positivt sätt. 

Vårt gemensamma uppdrag är därför 
hur vi alla tar ansvar för att mänskliga 
rättigheter respekteras, skyddas och 
uppfylls. Under visionen ”Forshaga 
kommun 2040 – varmt välkommen” 
ska vi samlas. För det är ju faktiskt 
vad du och jag gör i verkligheten som 
lägger grunden för framtida genera-
tioners möjligheter.

– I vår kommun ska alla känna sig 
trygga, respekterade och välkomna, 
säger Per Lawén, kommunalråd 
i Forshaga kommun. Alla ska ha 
samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Tillsammans ska vi 
skydda de mänskliga rättigheterna 
och arbeta för ett hållbart samhälle. 
Ambitionen är att vi ska kunna kalla 
oss en MR-kommun 2022.

Ny vision och ny strategisk plan
I slutet av november togs ett politiskt 
beslut om ny vision där principerna 
bakom mänskliga rättigheter står i 
centrum.
– Under hösten 2019 påbörjades arbe-
tet med en ny vision för vår kommun, 
säger Per Lawén. Under kommunfull-
mäktiges möte i slutet av november 
2020 tog vi beslut om den nya visionen 
tillsammans med budget och strate-
gisk plan för 2021.

Visionen ”Forshaga kommun 2040 – 
varmt välkommen” ersätter ”Forshaga 

barnkommun”. Det betyder däre-
mot inte att vårt jobb för att vara en 
barnkommun försvinner. Det är i allra 
högsta grad en del av arbetet med de 
mänskliga rättigheterna.

Alla tillsammans
– Vi vill arbetar med de mänskliga rät-
tigheterna medvetet och strukturerat, 
gemensamt med företag, föreningar 
och privatpersoner, säger Torbjörn 
Falk, kommunchef i Forshaga kom-
mun. Tillsammans vill vi lyfta allt det 
goda arbete som görs och inspirera 
varandra. Vi vill också synliggöra det 
vi måste arbeta hårdare och mer enträ-
get med. Vi ska jobba för ett samhälle 
där alla känner sig trygga, respekte-
rade och välkomna.

Vad är mänskliga rättigheter, MR?
Utgångspunkten för mänskliga rät-
tigheter är att alla människor är födda 
fria med samma värde och samma 
rättigheter. De mänskliga rättigheterna 
gäller för alla människor överallt. De 

är ett medel i arbetet för ett hållbart 
samhälle, för jämlikhet, delaktighet, 
folkhälsa, integration, barnrätt, välfärd 
och så vidare. Vi arbetar med dina 
rättigheter varje dag; rätt till utbildning, 
rätt till social trygghet, rätt till vila och 
fritid, rätt att rösta, rätt till delaktighet 
och många fler.

• FNs allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna antogs 
1948. Deklarationen består av 30 
artiklar om friheter och rättigheter 
för alla människor i hela världen.

• Konventionen för de mänskliga rät-
tigheterna finns i vår regeringsform 
– den är alltså en del av Sveriges 
grundlag.

• Barnkonventionen blev svensk lag 
under 2020 – på detta sätt har 
barnens rättigheter stärkts och lyfts 
fram. Det finns också fler internatio-
nella konventioner som tillkommit 
över tid för särskilt skydd av vissa 
grupper.

• I Agenda 2030 finns de mänskliga 
rättigheterna som mål – en global 
agenda för hållbar utveckling där 
ingen ska lämnas utanför.

Vi arbetar för att uppfylla de mänskliga rättigheterna för dig och alla 
andra som bor i vår kommun. Och nu ska vi göra vårt arbete mer synligt 
och strukturerat. Häng på, tillsammans ska vi bli en MR-kommun!

Vi jobbar för dina
mänskliga rättigheter

17 februari
28 april
16 juni
22 september
1 december

Utgivningsplan 2021

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

Vi är alla 
lika i  
värde och 
rättigheter

En del av oss mäter framgång i 
pengar och karriär, medan andra mer 
värdesätter ett socialt liv, familj och 
upplevelser. Jag tror det är viktigt att 
fundera på vad det innebär att sortera 
och rangordna allting på olika listor. 
Risken är att de driver en strävan efter 
olika ideal som vare sig är eftersträ-
vansvärda eller möjliga att nå. 

Att jämföra med andra när vi vill 
förbättra och utveckla våra verksam-
heter kan samtidigt vara viktigt. Våra 
verkliga framgångar vet vi dock först i 
mötet med de vi är till för.

Vi har mycket att vara tacksamma 
för i vår del av världen, men vi har 
också alla olika behov och förutsätt-
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Var kommer pengarna ifrån?

Är du intresserad av att veta mer? 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022―2023,  
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 34,10 kronor
Skola, vuxenutbildning, övrig utbildning 31,70 kronor
Förskola, fritidshem 13,90 kronor
Individ och familjeomsorg 7,70 kronor
Kultur och fritid 4,60 kronor
Gator, vägar och parker 3,10 kronor

Politisk verksamhet 1,50 kronor
Räddningstjänst 1,40 kronor
Arbetsmarknadsåtgärder 0,80 kronor
Miljö och hälsoskydd 0,80 kronor
Näringsliv och bostäder 0,40 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. Att arbeta för en god ekono-
misk hushållning blir en utmaning 
även 2021.

Investeringar
I budget 2021 finns investeringar 
för 73,1 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 12 
har vi skrivit om några av årets större 
investeringar inom området för kom-
munteknik och service. 

Så här fördelas skattepengarna

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 2021 upp-
går till 915 miljoner kronor. 

Nämndernas verksamheter finansieras främst  
med skattepengar. För 2021 beräknas skatteintäkterna  
uppgå till 736 miljoner kronor. 

 Skatteintäkter 55 procent
 Generella statsbidrag och utjämning 26 procent
 Bidrag (främst riktade statsbidrag) 8 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.  

2021
Så här ser vår budget ut

Skatteintäkter Generella statsbidrag 
och utjämning

Bidrag

Taxor och avgifter

Försäljning av verksamhet

Hyror och arrenden
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Jämföra och  
lära av varandra 

I Forshaga kommun arbetar vi aktivt med jämförelser för att kunna se hur vår  
service ser ut i förhållande till andra kommuner. I Sverige finns 290 kommuner  

som alla har uppdraget att leverera en så bra service som möjligt till sina invånare.

mätningen visar det sig också de äldre 
är nöjda med sin omsorg. När helhets-
synen mäts så anger 89 % att det är 
ganska eller mycket nöjda. Detta kan 
vi jämföra med 2018 då resultatet låg 
på 73 % och 2019 då resultatet låg på 
83 %. Att jämföra sina egna resultat år 
till år, kan också ge en bild av inom 
vilka områden vi förbättrat oss men 
också inom vilka områden där vi 
behöver utveckla vårt arbete.

Kolada.se
Om du vill veta mer om resultaten kan 
du hitta dem i Kolada – kommun- och 
landstingsdatabasen. I Kolada finns 
nästan 5000 nyckeltal – men lugn, är 
du bara nyfiken på KKiK, så finns 
undersökningen på en egen sida. 

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 kom-

muner som löser frågor, utmaningar 
och problem på olika sätt. Det finns 
alltid mycket att lära av andra. En av 
poängerna med just KKiK är att kunna 
synliggöra vilka kommuner som gör 
något 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 2020 års mätning visar det sig att 
väntetiden för beslut om försörjnings-
stöd sjunkit med nio dagar från 2017. 
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 

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.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor 
 91 % 2020 ( 85,2 % 2019)

Aktivitetstillfällen för barn- och unga 
i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 
0-18 år (mätperiod 2019) 
 62.9 2020 ( 52,7 för 2018)

Personaltäthet, inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, lägeskommun, 
antal (mätperiod 2019) 
 5,8 2020 ( 5,0 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 
 13 dagar 2020 ( 17 dagar 2019) 

Brukarbedömning, särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, mycket 
nöjda eller ganska nöjda 
 89 % 2020, ( 83 % 2019)

Brukarbedömning, hemtjänst äldre-
omsorg, helhetssyn, mycket nöjda  
eller ganska nöjda 
 94 % 2020 ( 86 % 2019)

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 
 93 % 2020 ( 83 % 2019)

Elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare 
(mätperiod 2019) 
 55 % 2019 ( 41 % 2018)

Ekologiska livsmedlen i kommunens 
verksamhet 
 27 % 2020 ( 27 % 2019)
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Den strategiska planen hjälper  
oss nå visionen
I slutet av november togs ett politiskt 
beslut om ny vision där principerna 
bakom mänskliga rättigheter står i 
centrum. Samtidigt togs beslut om en 
ny strategisk plan. Den strategiska 
planen talar om vad vi ska göra för att 
på sikt nå vår vision. 

Utvecklas vi åt rätt håll?
Planen innehåller målområden och 
övergripande mål som regelbundet 
följs upp för att stämma av att kom-
munen utvecklas åt rätt håll. Dess-
utom beskrivs hur vår ekonomi- och 

Utveckling och tillväxt i harmoni

• Vi stärker tillgången till menings-
fulla, inkluderande miljöer och 
aktiviteter för våra invånare.

• Vi främjar allas rätt till bostad samt 
trygghet och säkerhet i offentliga 
miljöer.

• Vi främjar arbetet för en växande 
kommun och samverkan med  
näringslivet för hållbart företagande 
och tillväxt.

• Vi främjar minskad miljö- och  
klimatpåverkan.

Trygg organisation, ledning  
och ekonomi

• Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och 
främjar en god hälsa och arbets-
miljö för alla våra medarbetare.

• Vi stärker våra medarbetares för-
utsättningar att vara delaktiga och 
bidra till ständiga förbättringar.

• Vi säkerställer en långsiktigt god  
ekonomi för att utveckla Forshaga 
kommun = god ekonomisk hushållning.

Trygghet och kunskap för alla

• Vi stärker allas rätt till god utbildning.

• Vi stärker rätten till ett jämlikt och 
värdigt liv.

• Vi främjar delaktighet genom till-
gänglig och inkluderande informa-
tion och dialog kring våra tjänster.

Visionen visar riktning 

Målområden och 
överipande mål 

de kommuner som deltar i undersök-
ningen som är 56 %. 

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. Här sjunker 
betyget för kommunen, från 94 % av 
maxpoäng under 2019 till 84 % 2020. 
84 % av maxpoäng är medelresultat i 
undersökningen.

Hjälp vid första kontakten
Under 2021 undersöks möjligheterna 
till att starta en form av kontaktcenter 
i Forshaga kommun. Det bygger på 
idén att du ska kunna få hjälp med det 
mesta i en första kontakt med kom-
munen. Det gäller främst frågor som 

Forshaga kommun sätter tillgänglighet och bemötande högt på dagordningen. Det beror på att vi i Forshaga 
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.

inte kräver en specialist eller särskild 
kompetens. Detta skulle leda till en 
förbättring i vår service till invånarna 
i första hand, men också ge mer tid 
till handläggare att jobba med sina 
uppdrag.

Rätt till god service
Hur tillgänglig kommunens verk-
samhet är för dig som invånare är en 
viktig kvalitetsfråga, men också en 
fråga om rättigheter. Som invånare i 
en kommun har du rätt till en god och 
tillgänglig service. 

Värdskap
Vi ser ett gott värdskap som en viktig 
framgångsfaktor för vår organisation. 
Det goda värdskapet är grunden i vår 
gemensamma värdegrund.

Mått på tillgänglighet 
Tre mått på tillgänglighet inom KKiK, 
Kommunens Kvalitet i Korthet, mäter 
vår tillgänglighet och bemötande på 
olika sätt. Vi ska titta närmre på de tre 
måtten. 

I det första måttet mäts hur snabbt en 
invånare får svar på en enkel fråga, 
hur många som får svar inom en dag. 
Under 2020 svarade Forshaga kom-
mun på 93 % av de enkla frågorna 
inom en dag. Vi ligger lite över med-
elresultatet i undersökningen som är 
87 %. 

Det andra måttet handlar om hur stor 
andel av invånarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon och får 
svar direkt på en enkelt fråga. Under 
2020 så fick 59 % svar direkt vilket 
ligger i linje med medelresultatet för 

Tillgänglighet och bemötande
Vår nya vision, Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen, visar  
riktningen för Forshaga kommun och de kommunala bolagen.

Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen
Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna  
och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka.  
Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart  
och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför.

verksamhetsstyrning ser ut. Nämnder 
och bolag utgår från planen i sin eko-
nomi- och verksamhetsplanering. Det 
innebär att alla arbetar för att nå de 
övergripande målen.

Tre målområden med  
övergripande mål
Inom varje målområde i den strate-
giska planen har kommunfullmäktige 
fastslagit kommunövergripande mål. 

De övergripande målen är en vägled-
ning till vad målområdet innebär och 
vad vi vill uppnå inom varje område. 
Alla kommunens verksamheter ska, 

var och en på sitt sätt, verka för att de 
övergripande målen uppnås.

På så sätt planerar vi vårt arbete för 
de vi är till för – invånarna i Forshaga 
kommun. Den strategiska planen följs 
upp i samband med delårsbokslut och 
årsredovisning. 
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Nya villatomter 
på Enåsen
Funderar du på att bygga villa i 
Forshaga? Nu finns nya tomter på 
Norra Lagerlöfsgatan. Tomterna är 
omkring 900 m2 och du kan bygga 
ett hus antingen på ett plan eller 
1,5-plan. 

Läs mer om dessa och övriga lediga 
kommunala tomter samt hur du 
gör för att anmäla ditt intresse på 
forshaga.se/ledigatomter.
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Nu är vaccination mot covid-19 igång
Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet  
att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Nu har den efterlängtade  
vaccineringen börjat i Forshaga kommun.

Vaccinering är bara en del av lösning-
en. Vi behöver fortsätta att tvätta hän-
derna, stanna hemma vid symtom och 
hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinationer i Forshaga kommun
Vecka 3 inleddes vaccination för bo-
ende i äldreomsorg och personal inom 
vård och omsorg i Forshaga kommun. 
Vi erbjuder även de med hemtjänst 
eller trygghetslarm möjlighet att vac-
cinera sig. 

Vaccinationen skyddar dig och andra
Vaccinationen mot covid-19 kan skyd-
da dig från att få sjukdomen, vilket 
även minskar risken för att du smittar 
andra. På sikt kan smittspridningen 
bromsas. Vaccination är frivilligt och 
gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?
Folkhälsomyndigheten har priorite-
rat vilka personer som ska erbjudas 
vaccin först. Alla kommer att erbjudas 
vaccin, men de mest sårbara går först. 
Vaccinationen mot covid-19 har delats 
in i fyra faser som beskrivs här. Läs 
mer om prioriteringar på  
folkhalsomyndigheten.se

Fas 1
I första fasen vaccineras:
• Personer som bor på särskilda bo-

enden för äldre eller har hemtjänst i 
ordinärt boende.

• Personal inom äldreomsorg som 
arbetar nära personer på boenden 
och omsorgstagare.

• Hushållskontakter, det vill säga 
vuxna som lever tillsammans med 
någon som tillhör riskgrupp eller 
prioritet.

Fas 2
I den andra fasen, som väntas kunna 
komma igång i februari 2021, rekom-
menderas vaccination av:
• Övriga personer som är 65 år och 

äldre. De äldsta vaccineras först.
• Personer som är 18 år och äldre och 

som får insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS). Detta gäller även 
personer som är 18 år och äldre och 
som har beslut om assistansersätt-
ning enligt socialförsäkringsbalken.

• Personal inom vård och omsorg, 
inklusive LSS, som arbetar nära 
patienter och omsorgstagare.

Brand på  
Skivedsskolan
Den 4 januari startade en brand 
i slöjdhuset på Skivedsskolan. 
Räddningstjänsten kunde relativt 
snabbt släcka branden men rök- 
och brandskadorna blev stora och 
det mesta blev förstört. 

Sanering och renoveringen kom-
mer att pågå hela läsåret. Först till 
höstterminen räknar vi med att 
verksamheten kan komma igång 
igen i lokalerna. 

Under våren får elevernas slöjdlek-
tioner ske i andra lokaler i skolan 
och möjlighet finns även för viss 
undervisning på Forshaga lärcenter 
och Grossbolsskolan.

Trots att året 2020 till största delen 
präglats av coronapandemin så 
har antalet bygglovsansökningar i 
kommunen slagit rekord. Totalt 273 
stycken ansökningar har kommit in 
under året. 

Fortsatt positiv utveckling
2021 verkar börja i samma positiva 
anda vad gäller antalet inkomna 
bygglovsärenden. Detta tillsammans 
med detaljplaner som möjliggör yt-
terligare byggande gör att kommunen 
kan fortsätta utvecklas och växa.

SÅLD

Fas 3
I denna fas, som preliminärt inleds 
i mars, kan vaccination erbjudas till 
övriga vuxna personer som är 18–64 
år och tillhör en riskgrupp. Arbetet 
med att specificera dessa riskgrupper 
pågår.

Fas 4
I den avslutande fasen kan vaccination 
erbjudas till övriga vuxna personer 
som inte tillhör en riskgrupp. Denna 
fas inleds preliminärt i april.

Vaccination mot covid-19 i Värmland
Det kommer mer information om 
vaccinationen och hur du gör för att få 
vaccinet på webbplatsen 1177.se, som 
är navet för all kommunikation kring 
vaccinet. Alla regioner samarbetar 
kring informationen där.
www.1177.se/Varmland

Några siffror från 2020 års statistik
• 10 villor har byggts klart under året.
• 8 bygglov har beviljats för nya villor.
• 2 bygglov har beviljats för nybygg-

nad av industribyggnader.
• 12 komplementbyggnader (garage, 

förråd, gäststuga och liknande) har 
byggts klart.

• 39 bygglov och startbesked har bevil-
jats för nya komplementbyggnader.

Ett rekordår i bygglov
Många privatpersoner har byggt till sitt hus, byggt nytt garage, förråd 
eller nytt uterum. Kanske har det en koppling till pandemin och att det 
har funnits mer tid till att vara hemma och fixa när semesterresor inte 
varit ett alternativ. 

Kommunfullmäktige är kommunens 
högst beslutande organ och är reglerat 
i flera lagar. De riktlinjer kring antal 
människor som får samlas på grund 
av pandemin har inte gällt fullmäk-
tige. Men vi har ändå bedömt det som 
olämpligt att samla hela fullmäktige 
sedan pandemin startade. 

Partierna kvittade frivilligt antal leda-
möter för att ha så få som möjligt 

på plats och samtidigt kunna fatta 
viktiga beslut. 

Eftersom lagen ställer höga krav på 
hur digital närvaro ska genomföras 
har vi inte tidigare använt möjligheten 
till digitalt kommunfullmäktigemöte. 
Vid novembermötet hade en del hin-
der som tidigare funnits löst sig och 
vi kunde genomföra både ett digitalt 
kommunstyrelsemöte och digitalt 
fullmäktige. 

Digitalt kommunfullmäktige
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Asfaltering
Cirka tre miljoner kronor finns avsatta 
för att förnya asfaltbeläggningar på 
gator, gång- och cykelvägar. I år läg-
ger vi ny asfalt på några av de mest ut-
slitna gång- och cykelvägarna samt en 
sträcka av Klarälvsbanan. Vidare blir 
det ny beläggning på några lokalgator. 
För en miljon kronor kan vi asfaltera 
cirka 750 meter lokalgata eller 3 km 
cykelväg. 

Upprustning lekplatser
Varje år ser vi över all utrustning 
på lekplatserna och ersätter utdömt 
utrustning med ny. I år finns 600 000 
kronor uvsatt för detta. 

Fastigheter
Vi fortsätter med energisparande åt-
gärder och kommer att tilläggsisolera 
taket på Lintjärn. Övriga planerade 
större jobb i fastigheter är installa-
tion av brandlarm i kommunhuset 
och byte av låssystem för Forshaga 

I år är investeringsbudgeten större än den brukar vara. Kommunfullmäktige har anslagit drygt
73 miljoner kronor till investeringar och med ombudgeteringar från förra året är investeringsbudgeten  
i år cirka 100 miljoner kronor. Vi arbetar i år bland annat med nedanstående. 

lärcenter. Vissa lokaler har vi på grund 
av coronarestriktioner inte tillträde till, 
vi måste därför skjuta upp planerade 
arbeten. 

Förskolan
Planering pågår för att samordna 
förskoleverksamheten. Där ingår plan 
att flytta avdelningen Blåklinten från 
hyreshuset vid Dejeskolan till en ny 
modul som dockas ihop med försko-
lan Regnbågen. 

LSS-boende
Lägenheter för personer som omfattas 
av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, finns upptaget i 
budget.

Simhall
Ny simhall är budgeterad under 2022 
och 2023 med en beräknad investe-
ringskostnad på cirka 130 miljoner 
kronor.

Vattenverket
Den största investering är ombyggnad 
av vattenverket. Vattenverket byggdes 
på sjuttiotalet. Vissa förbättringar har 
gjorts under årens lopp men nu krävs 
en större investering för att trygga vat-
tenförsörjningen. I och med de insatser 
vi nu planerar för kommer vi både 
att höja kapaciteten och öka säkerhe-
ten. En reservledning för vatten från 
Klarälven ingår också i projektet. In-
vesteringen beräknas kosta 40 miljoner 
kronor.

Vatten- och avloppsledningar
Vi arbetar vidare med att byta ut gamla 
vatten- och avloppsledningar. Bland 
annat kommer vi att slutföra arbetet på 
Västra Dejefors. Vi planerar att sanera 
Södra Lundgatan vilket även innebär att 
bygga en ny dagvattenledning till dam-
men bakom Lintjärn. Flera anslutningar 
är aktuella till nya tomter vid Abborrt-
järn, Norra Lagerlöfsgatan, f d Snickar-
huset, Rudskogsvägen och Visterud. 

Vilka investeringar gör vi 2021? Så tycker de äldre om äldreomsorgen
Vård- och omsorgsförvaltningen mäter återkommande kvalitén i några olika undersökningar. Nyligen kom 
resultatet från 2020 års enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den visar både på 
omården som blivit bättre och sämre men även hur mycket coronapandemin påverkat de äldre.

Anna-Lena Perman, områdeschef 
för äldreomsorgen i Forshaga kom-
mun, berättar att trots att vi är mitt 
i en pandemi är siffrorna glädjande. 
Siffrorna överlag har förbättrats sedan 
tidigare år. 

Arbete med att förbättra utemiljön
Under 2019 liksom 2020 visar under-
sökningen att man på särskilt boende 
inte är nöjd med utemiljön. Under 
2020 var det planerat att förbättra 
utemiljön, det har kommit i gång och 
kommer att fortsätta under 2021. Där-
för är det inte förvånande att resultat 
gällande utemiljön inte förändrats än. 

Känslan av ensamhet
Liksom under 2019 är känslan av en-
samhet både i hemtjänsten och särskilt 
boende hög. För 2020 beslöt därför 
vård- och omsorgsnämnden att extra 
fokus skulle läggas på att jobba för att 
minska känslan av ensamhet. Verk-
samheterna planerade fler aktiviteter 

och samvaro. Därefter kom pandemin 
med de omfattande rekommendatio-
nerna om social distansering för äldre.

– Pandemin har verkligen satt käppar 
i hjulen för att förbättra situationen på 
den här punkten. Det är en tuff situa-
tion för våra äldre, säger Anna-Lena. 

Insatser som gjorts
För att hjälpa upp situationen har 
läsplattor köpts in för de boende på 
Lintjärn och Ullerudsgården. Under 
sommaren iordningställdes också 
särskilda platser utomhus där rekom-
mendationerna om social distansering 
kunde uppfyllas vid besök. 

– På boendena har personalen verk-
ligen gjort det de kunnat för att ändå 
sätta guldkant på tillvaron för våra 
äldre, säger Anna-Lena och fortsät-
ter: Fler individuella aktiviteter utförs 
istället för i grupp. Vi har köpt in yt-
terligare en parcykel, det är en mycket 

uppskattad aktivitet av både personal 
och brukare.  

– Glädjande är att siffran för hur nöjd 
man är sammantaget med sin äldre-
omsorg har ökat, där ligger Forshaga 
en bra bit över snittet i riket, det är jag 
stolt över säger Anna-Lena Perman 
avslutningsvis. 

Områdeschef Anna-Lena Perman och 
förvaltningschef Marita Edlund diskuterar 

undersökningens resultat.

Om undersökningen 
Socialstyrelsen genomför den rikstäckande  
undersökningen och skickar den till alla 
personer, 65 år och äldre, med hemtjänst 
eller som bor i ett särskilt boende.
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Malin Jonsson Skogh
Silviasyster och  

lärare på Yrkeshögskolan

Fem frågor

Du har två arbeten,  
kan du berätta lite mer om dem? 
Jag jobbar som Silviasyster i Forshaga kommun, i demensteamet. 
Huvuduppdraget är att vara ett stöd till personer med demenssjukdom 
och deras anhöriga. Det är ett mycket brett uppdrag där vår insats är 
att arbeta utifrån den enskildes behov men också att vara ett stöd till 
de anhöriga. Mitt andra jobb är som Yh-lärare på Forshaga lärcenter. 
Där undervisar jag studenter som läser till demensspecialiserad under-
sköterska. Ett ärofyllt uppdrag där man kan vara med och påverka och 
inspirera människor att just jobba inom vården och fördjupa kunskapen 
till demenssjukdomar. 

Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad undersköterska och har arbetat inom vård och omsorg i 
Forshaga kommun sen 1998. 2013 läste jag till Silviasyster, demensspe-
cialiserad undersköterska. Sedan dess har jag jobbat mot personer med 
demensdiagnos/ kognitiv svikt. Min erfarenhet och mitt engagemang 
har gjort att jag nu även jobbar deltid på Forshaga lärcenter som lärare. 
I min utbildning har jag 7,5 Hp i handledning och undervisning inom 
demenssjukdomar. 

Varför tycker du att man ska läsa till demenssköterska? 
Behovet av att ha specialiserad personal inom vården av personer med 
minnesproblematik ser jag som stort. Som person utvecklas man enormt 
mycket och man får fördjupad kompetens och en större förståelse för 
de anhörigas roll. Min förhoppning är att kunskapen tas tillvara inom 
kommunerna och att studenten delar med sig av sin kunskap på sin 
arbetsplats. Kompetensen behövs! Med ökad kunskap och förståelse 
ges ett bättre bemötande och vården blir mer personcentrerad. Det ökar 
tryggheten för vårdtagaren samt de anhöriga.

Hur går det för de studerande att läsa och jobba samtidigt? 
Mycket individuellt. Studierna kräver periodvis mer tid, men det går 
ofta att lösa tillsammans med sin arbetsgivare. Att cheferna är tillåtande 
och uppmuntrar till fördjupade studier är viktigt.

Om någon funderar på att söka till utbildningen men är  
tveksam, vad skulle du säga till den personen? 
Ta kontakt med Yrkeshögskolan för vidare information. Det är en fan-
tastisk utbildning. Vi som jobbar på Forshaga lärcenter vill att du lyckas 
och att du ska trivas i din blivande yrkesroll.

Fortsatt beviljad  
utbildning
Den 19 januari presenterade Myn-
digheten för Yrkeshögskolan vilka 
ansökningar om att bedriva utbild-
ning som beviljats och därmed får 
ingå i yrkeshögskolan med start 
hösten 2021. 

Endast 33 procent av ansökning-
arna som kom in till myndigheten 
beviljades. Forshaga Yrkeshögskola 
fick godkänt på sin ansökan att be-
driva Behandlingsassistent bunden 
i ytterligare tre år.  Den utbild-
ningen har bedrivits på Forshaga 
Yrkeshögskola sedan 2002 även om 
det på den tiden hette Kvalificerad 
Yrkesutbildning. 

Det kommer finnas rekordmånga 
platser till YH-utbildningarna 
runt om i landet, totalt handlar det 
om cirka 40 000 platser som har 
beviljats. Det kommer finnas 128 
000 platser om man räknar med de 
utbildningar som sedan tidigare är 
beviljade. 

I höst finns det flera alternativ för 
den som vill läsa en eftergymnasial 
utbildning. I Forshaga finns det 
förutom Behandlingsassisten bun-
den även samma utbildning fast på 
distans och det finns även möjlig-
het att läsa till demensspecialiserad 
undersköterska.

Ansökan är öppen mellan  
15 februari -15 april 
Om du är intresserad av en efter-
gymnasial utbildning kan du gå 
in på forshaga.se/yh  eller  
yrkeshogskolan.se 

Översiktsplanen 
ställs ut
Det förslag som tagits fram för  
översiktsplan för Forshaga kommun 
2040, inklusive miljökonsekvensbe-
skrivning och samrådsredogörelse, 
ska nu ställas ut. Utställningen är 
det sista steget och sista chansen 
att tycka till innan den ska antas av 
kommunfullmäktige.

Plan för markanvändning 
Syftet med översiktsplanen för 
Forshaga kommun är att det ska 
vara lätt att få en uppfattning om 
Forshaga kommuns intentioner 
kring markanvändningen, både 
vad gäller byggande och bevaran-
de. Översiktsplanen ska ge en tyd-
lig bild av vad Forshaga kommun 
vill och vart Forshaga är på väg. 

Ställs ut minst 2 månader
Planförslaget kommer att ställas ut 
under minst två månader, med start 
i mitten av februari 2021. Vi kun-
göra utställningen av planförslaget 
före utställningstiden börjar både på 
forshaga.se och i lokaltidning. 

Digital utställning
Med anledning av den ökade smitt-
spridningen av Covid-19 kommer 
kommunen inte ställa ut översikts-
planen på utställning i fysisk form. 
Planhandlingarna kommer finnas 
tillgängliga på forshaga.se.

Tanka fossilfri diesel  
i Forshaga
Forshaga kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av  
växthusgaser, där transporter är en av de största utmaningarna.  
Inom kommunorganisationen finns ett 30-tal elbilar men det finns  
även behov av andra fossilfria drivmedel för att accelerera arbetet. 

Glädjande nyhet
Nu är det möjligt att tanka fossilfri 
diesel, HVO 100, på OKQ8 i Forshaga. 
Genom en dialog mellan Forshaga 
kommun och OK Värmland togs en 
tankstation i drift i december, vilket 
är väldigt positivt. Det öppnar för 
en snabbare övergång till en fossilfri 
fordonsflotta för Forshaga kommuns 
egna fordon men främst för att kom-
muninvånare och besökare får möjlig-
heten att minska sina utsläpp.

Vad är HVO?
HVO är ett förnybart bränsle som 
tillverkas av oljor, avfall och restpro-
dukter. På molekylnivå är drivmedlet 
en tvilling till traditionell diesel. Det 
innebär att HVO har samma egenska-
per som vanlig diesel men är mycket 
bättre för miljön, om den inte innehål-
ler palmolja, vilket den här inte gör.

Vilka kan tanka HVO 100?
Många dieselfordon är godkända för 
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), 

som finns i tanken på OKQ8 i Fors-
haga, och antalet godkända fordon 
ökar. I nya bilar ska du titta efter 
märkningen XTL i tanklocket, som 
visar att bilen är godkänd för HVO100 
av biltillverkaren. Du kan också titta i 
instruktionsboken. 

Neste MY Förnybar Diesel är en 
kemisk kopia av fossil diesel, så rent 
praktiskt går det att tanka i alla diesel-
motorer.
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Snart dags att Hitta ut i Forshaga
Den 24 april drar årets jakt på checkpoints igång igen. Då kan du ta dig ut för att hitta  
närmare 200 stolpar placerade i både skogsmiljö och i tätorterna. 

Konceptet Hittaut är ett inspirerande 
sätt att motionera och få frisk luft på. 
Under vecka 16 får hushåll i kom-
munen en karta där alla checkpoints 
är markerade. Dessa checkpoints har 
olika svårighetsgrad för att alla ska 
kunna delta och utmana sig på den 
nivå som passar. Det finns även check-
points utplacerade för att motionärer 
ska kunna ta sig fram på cykel. 

24 april till 2 oktober
Mellan den 24 april och 2 oktober kan 
du registerar checkpoint, därefter tas 
de in. Fyra extrasläpp av checkpoints 
kommer ske under året. Extrasläppen 
finns markerade på kartan men släpps 
i appen och ute på fältet vid angivna 
datum. 

Registrerade checkpoints med i lotteri 
Varje registrerad checkpoint är en lott 
i Hittaut Forshagas två dragningar. 
Mer information om var och hur du 
registrerar dig finns på kartan. 

HittaUt Forshaga arrangeras av kom-
munens orienteringsklubbar i samar-
bete med Forshaga kommun. Svenska 
Orienteringsförbundet står bakom 
plattformen till det rikstäckande kon-
ceptet HittaUt. Mer info på hittaut.nu/
forshaga.

Sören hittade alla!
Sören Johansson bor i Forshaga och 
deltar i jakten på checkpoints. Förra året 
hittade han alla 181 checkpoints – både 
de ordinarie, de fyra extrasläppens samt 
de som var med under Lustenrundan.  

Sören är en van orienterare och enga-
gerad i orienteringsklubben SK Örnen i 
Molkom. 

– Jag är enveten och hade en målsätt-
ning om att hitta så många som möjligt. 
I år var det extra roligt och viktigt för 
mig att hitta ett sätt att utmana mig på 
då alla tävlingar för oss över 70 år var 
inställda, säger Sören. 

Lustenrundan
Under 2020 initierades ett nytt samar-
bete mellan kommunens konstrunda 
Lustenrundan och Hittaut Forshaga. 
Tillfälliga checkpoints ställdes ut vid 
utställningsplatser för att på så vis 
kombinera friluftsliv med kultur på ett 
nytt sätt. 

– Jag hittade de koderna också men 
hade nog inte besökt alla ställena om 
inte det hade varit checkpoints där. 
När jag var ute så passade jag också på 
att gå in och titta på det som konstnä-
rerna ställde ut. 

Sören berättar om att charmen med 
stolpjakten är att få komma ut i skog 
och mark och komma bort ifrån ”de 
vanliga” vandringsleder. 

– Du kan ta dig ut när och hur du vill. 
Utan tidspress och anpassat efter dina 
förutsättningar. 

Stipendier för  
värdefulla insatser
Kommunen har flera stipendier som vi årligen delar ut för att  
uppmärksamma goda initiativ, engagemang och handlingar. 

Under hösten har invånare kunnat 
nominera kandidater till de olika 
stipendierna. Utifrån de inkomna 
nomineringarna utsåg vi sedan vilka 
som tilldelats stipendierna som alla är 
på vardera 10 000 kronor. Stort grattis 
säger vi till nedanstående stipendie-
vinnare som hyllats med diplom och 
blombud.

Årets värdeskapare

Årets värdeskapare är Josefine Abrahamsson 
som driver Jossans Café. 

Stipendiet delas ut till en eller flera 
personer, en förening eller ett företag 
som visat ansvarstagande och ambassa-
dörskap för vår gemensamma plats.

Årets Stefan Holm-stipendiater

Årets Stefan Holm-stipendiater är Marcus 
Grönquist och Emil Olesen Jansson som båda 
är engagerade i Carlstad Crusaders. 

Stipendiaten utses av höjdhopparen 
Stefan Holm som i år valde att dela 
på stipendiet och tilldela det till två 
idrottsutövare.

Årets ungdomsledarstipendiat

Årets ungdomsledarstipendiat är Olivia 
Kästel-Sjöman som är aktiv inom föreningen 
GS86.

Stipendiet delas ut för goda gärningar 
som gynnat ungdomsarbetet och 
visat initiativrikedom och betydande 
förmåga inom området. 

Årets kulturstipendiater

Årets kulturstipendiater är Margareta Pet-
terson, Lars Petterson, Anita Hägglund och 
Gunnar Hägglund som gjort Skiveds motions-
spår till en attraktiv mötesplats för invånare 
och besökare. 

Stipendiet tilldelas en eller flera 
personer som gynnat kulturen på ett 
positivt sätt för Forshaga kommun.

Stipendiaternas fulla nomineringar 
finns att läsa i nyhetsarkivet på  
forshaga.se. 

Grattis till årets 
nya medborgare
I december uppmärksammade vi 
kommuninvånare som fått svenskt 
medborgarskap.

Nya medborgare brukar vi gratu-
lera vid nationaldagsfirandet på 
Forshaga Hembygdsgård men i 
år blev det annorlunda i och med 
Coronapandemin.

Invånare som fått svenskt medbor-
garskap under perioden 2019-04-16 
till 2020-04-16, totalt 42 personer, 
fick istället en gåva levererad 
hem till sig. Gåvan var en svensk 
flagga samt ett välkomstbrev från 
kommunstyrelsens ordförande Per 
Lawén.

Utdrag ur brevet: Medborgarska-
pet förenar alla medborgare och står 
för samhörighet med Sverige. Detta 
förbinder oss att upprätthålla våra 
friheter, rättigheter och skyldigheter. 
Detta är grunden för demokratin. Tack 
för din viktiga medverkan i att bygga 
vår framtida kommun, och återigen, 
välkommen!

Tomgångskörning 
max en minut
Tomgångskörning orsakar onödiga 
utsläpp. Vintertid blir utsläppen ex-
tra stora eftersom motorn då ofta är 
kallare än vanligt. Regeln om max 
en minuts tomgångskörning gäller i 
Forshaga kommun.   
Använd motorvärmare så ofta du 
kan för att undvika att bilen är kall 
när du startar den. 
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Under året som gått har covid-19 påverkat kulturupplevelser som fått 
ställas in eller genomföras på andra sätt i digitala forum. Kulturskolan  
är inget undantag. 

Kulturskolans konserter ställdes in 
och orkesterklasserna som brukar 
hålla musikal för allmänheten fick 
istället genomföra skolföreställningar. 
Då kunde man ha en mindre publik 
bestående av klasskompisar och peda-
goger. Detta visade sig vara uppskattat 
hos eleverna och blev ett bra inslag 
som bröt av skolans vardag. Det blev 
även ett första steg för kulturskolans 
pedagoger att hitta nya möjligheter för 
konserter och undervisning.  

– Under hösten har jag haft ett 
plexiglas mellan mig och sångeleven. 
Normalt används det som ljuddäm-
pare för blåsinstrument i till exempel 
symfoniorkestrar. Jag måste säga att 
det funkade väldigt bra, berättar Anki 
Löwenhamn, pedagog på kulturskolan. 

Anpassningar utefter förutsättningar
Det var svårare med liknande smitt-
skydd till pianoeleverna där elev och 
pedagog sitter bredvid varandra för att 
kunna visa fingersättning i ackord och 
melodier. Där blev anpassningen istäl-
let att tvätta händer och desinfektera 
pianot regelbundet. 

Kulturskolan på distans

Adventskalender
Under hösten uppstod ett nytt fråge-
tecken kring hur julkonserten kunde 
genomföras på ett nytt sätt. Lovisa 
Fhinn, slagverkspedagog i Kultursko-
lan, kom då på idén om att göra en 
adventskalender. Genom att dela dag-
liga filmklipp i kommunens kanaler, 
där elever framträdde med deras olika 
kulturuttryck kunde vem som helst ta 
del av deras uppvisning på distans.  

– Det var en toppenidé som Lovisa 
hade, att vi kunde visa upp våra duk-
tiga elever på detta vis samtidigt som 
vi räknade ned till jul, säger Anki. 

Efter jul blev all undervisning från 
Kulturskolan distansundervisning. 
Pedagogerna håller kontakten via 
videomöten, telefon och mejl och 
undervisningen sker genom inspelade 
filmer som delas med eleverna. 

Verksamheterna anpassas efter de 
rekommendationer som råder och som 
det ser ut nu kommer Kulturskolan 
att kunna öppna för närundervisning 
igen under våren. 

Fotoutställning 
utomhus
Forshaga Hembygdsförening 
arrangerade under december en ut-
omhusutställning på hembygdsgår-
den i Skived. Bilderna som ställdes 
ut vara fotografier från förr som 
bland anat visade hur julfiranden 
sett ut bakåt i historien. 

Nu planerar föreningen att fortsätta 
att hänga ut foton från arkiven. 
Utställningen hängs upp på hem-
bygdsgårdens olika byggnader och 
finns tillgänglig dygnet runt. 

Besök hembygd.se/forshaga för 
mer information om platsen och för 
att ta del av fler historiska bilder, 
texter och filer som beskriver byg-
den Forshaga. 

Jämlik fritid Forshaga
Kommunen har beviljats medel, från 
Region Värmland inom ramen för 
utlysningen Hållbara Värmland, för 
projektet Jämlik Fritid i Forshaga. 

Kartlägga fritidsutbudet
I projektet ska kommunen kartlägga 
fritidsutbudet utifrån perspektivet 
om vilka som tar och kan ta del av 
fritidsutbudet. Där är föreningslivet 
en del. Det handlar om att synlig-
göra hur tillgängligt fritidsutbudet är 
utifrån parametrar som handlar om 
kön, tillgänglighet, ekonomi, geogra-
fisk plats såväl som att platserna där 
fritidsaktiviteter erbjuds är trygga och 
välkomnande oavsett individ. 

Statistik 
Varje år redovisar föreningslivet 
statistik till kommunen för att få del av 
kommunala bidrag som ska stötta den 
ideella verksamheten. Dessa siffror 

sammanställs för att kunna följas upp, 
redovisas för politiken samt för att 
utläsa eventuella trender. 

Perspektiv
Föreningarnas siffror blir en del i 
kartläggningen. Dessa kan sedan följas 
upp av regional och nationell statistik 
såväl som intervjuer med kommunin-
vånare. Sammanlagt kommer vi då få 
perspektiv på vad statistiken berättar. 

Projektet Jämlik Fritid i Forshaga på-
går från 1 januari till den 31 december 
2021. 

Fritid på lika villkor
Under 2021 kommer kommunen att ta ett vidare grepp om  
fritidsutbudet i kommunen ur ett jämlikhetsperspektiv.

Ny grillplats
Många är ute vid våra vandringsle-
der och mötesplatser för att umgås 
med nära och kära i år. Då fler har 
upptäckt charmen med att mötas 
utomhus har det ibland varit trångt 
på mötesplatserna. 

Vid motionsspåret i Skived finns nu 
en ny grillplats. Det betyder att det 
finns plats för fler att äta lunchen 
ute, ta en promenad på trollstigen 
eller ta en skidtur i spåret. 

Stipendium till 
musikintresserade 
unga
Till minne av verkmästaren och 
amatörmusikern Nils Solbergs finns 
en musikfond. Ur fonden delar Kul-
turskolan ut stipendier till musikin-
tresserade ungdomar. 

Motivering Erik Jansson
Erik Jansson uppvisar en sällsynt 
kombination av begåvning för 
gitarrspel och ett ihärdigt övande. 
Vi vill med det här stipendiet 
uppmuntra honom till fortsatta 
studier inom gitarrens olika stilar 
och genrer.

Motivering Geza Posta
Geza Posta har på senare år visat 
intresse för att utveckla sitt spel mot 
jazz och blues. Vi vill med det här 
stipendiet uppmuntra Geza till att 
fortsatt förkovra sig i musiken och 
utveckla sitt spel.

Motivering Milo Strand
Milo Strand är en stor tillgång i 
olika ensembler och medverkar vid 
många av Kulturskolans konserter. 
Vi hoppas att detta stipendium ska 
uppmuntra till ett fortsatt engage-
mang inom kulturen i stort, och 
musiken i synnerhet.

Stipendiaternas fulla nomineringar 
finns att läsa i nyhetsarkivet på 
forshaga.se. 

På bilden syns Geza Posta och Erik 
Jansson,  Milo Strand kunde tyvärr 
inte närvara vid utdelningen.



UKM är en mötesplats som arrangeras 
av och för unga. Om du är mellan 13 
och 20 år är du välkommen att vara 
med. Allt som kan visas i en utställ-
ning eller på scen får ta plats i festiva-
len! 

Du som inte vill ställa ut eller stå på 
scen kan anmäla dig till festivalen som 
värd, funktionär eller arrangör. En ro-
lig erfarenhet som också passar i CV:t.

Inför den populära Fårfesten i Kil, 
som i år blir digital, har tre ungdomar 
från Forshaga producerat inspirations-
filmer för barn. Filmerna visar hur 
du gör ett hantverk och materialet 
till hantverket kan barnen hämta i 
ett slöjdkit som kommer delas i inför 
FÅRfesten Annorlunda den 5-7 mars.
 
För att nå en yngre publik och inspirera 
barn till att skapa har Forshaga kom-
mun, FÅReningen Fårfest i Kil, Region 
Värmland, Gamla Kraftstationen och 
trion KRAFT Hantverk samarbetat för 
att ta fram inspirationsmaterialet. 

Lovaktiviteter
Under skolloven arrangeras akti-
viteter för barn och unga. På vår 
webbplats forshaga.se/lovaktiviteter 
hittar du vad som är på gång för 
kommande lov. Håll utkik där! Här 
är ett första tips inför lovet: 

Skapa ditt eget datorspel
Torsdag 4 mars klockan 10 - 12

Lär dig programmera egna dator-
spel i Scratch. I samarbete med 
ungdomarna i föreningen Hem-
kodat bjuder Forshaga bibliotek 
in till en digital workshop. Allt du 
behöver är en dator med internet-
uppkoppling. Du får en länk till 
workshopen och deltar hemifrån. 
Passar barn från 10 år.

Anmälan till bibliotek@forshaga.
se senast 3 mars. Begränsat antal 
platser.

Forshaga klättrat 
mest i Värmland
Färska siffror från Nyföretagarbaro-
metern visar att antal nyregistrerade 
företag i Forshaga ökade med 108% 
under året 2020. Wow!  

Företagsform 2020 2019 
Aktiebolag 33 16 
Enskild firma 17 9 
Handelsbolag 2 0
Kommanditbolag  0 0
Totalt 52 25 
Källa: Nyföretagarbarometern/Nyföretagar-

Centrum

Kostnadsfri rådgivning
Går du med Starta-eget-tankar? Vi 
samarbetar med NyföretagarCen-
trum. Ta kontakt med dem och boka 
in en kostnadsfri rådgivning.  
nyforetagarcentrum.se/sodravarmland/

UKM kommer att hållas digitalt i år. 
Det innebär att istället för att öppna 
upp för publik på plats kommer både 
scenframträdande samt utställningen 
att filmas för att sedan sändas online. 

Inspelningsdag för Forshagas festival 
är lördag den 6 mars 2021. Vill du veta 
mer och anmäla dig till festivalen? Gå 
in på ukm.se/festivaler/forshaga-2021/
 

Vi ses väl på UKM Forshaga?

Unga producerar film till Fårfesten i Kil
I samarbetet driver, planerar och 
genomför Agnes Sundholm, Ville 
Skinnargård och Ellinor Berglund 
processen med stöd från KRAFT Hant-
verk och kommunens kulturinspiratör 
Kicki Lindfors. 

Resultatet kommer kunna hittas på 
farfestikil.com. Fårfest i Kil är en årlig 
fest för att fira fårets egenskaper. Det 
brukar vara en festival fylld med hant-
verk, mat, inspirationsföreläsningar 
och prova-på-aktiviteter men som i år 
har anpassats och blivit helt digital.  


