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Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Varje dag så utvär-
derar vi människor 
en mängd saker. Och 
visst är det så att det 
är viktigt att ibland 
stanna upp från allt 
som bara löper på 
och verkligen reflek-
tera över det som 
sker? En del saker 
upplever vi är på-
verkningsbara, andra 
inte. Ibland kan vi ha 

synpunkter på naturkrafter; ibland är det 
för varmt och ibland för kallt, snö, halka, 
extremvärme - ja det finns många faktorer 
som påverkar vår livsmiljö.

En kommun ska leverera mycket service 
inom många olika områden, och vi mäter 
därför kontinuerligt och utvärderar det vi 
gör. Vi kommer inte vara världsbäst på alla 
områden, men jag är övertygad att om 
alla gör så gott de kan utifrån de förut-
sättningar och tillgängliga resurser vi har. 
Många undersökningar fokuserar på kvalité 
och kvantitet men vi tittar även på hur 
man upplever vår service. Din upplevelse. 
Din känsla. Har du fått ett gott bemötan-
de? Känner du dig välkommen? Lyssnad på? 
Trivs du? Känner du dig trygg? 

Det är därför viktigt att du talar om när 
du är nöjd, eller när något blivit fel som 
det går att göra något åt. Vi förbättras 
och utvecklas genom både goda exempel 
och tvärtom. Men vi måste våga diskutera, 
förändra och samarbeta med varandra för 
att få kvalité.

Forshaga kommuns uppgift är att ge 
utveckling, trygghet och service till alla 
invånare. Det har vi gjort sedan 45 år då 
kommunen bildades i sin nuvarande form. 
Kommunen är i ständig förändring och har 
idag ett stort ansvar. Hur väl vi lyckas göra 
skillnad för våra 11 500 invånare är därför 
det som slutligen avgör om vi har kvalité 
eller inte. Forshaga kommun ska vara en 
bra plats att bo, leva och verka på. Vi ska 
alla göra vad vi kan för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för detta. Om vi 
ser framåt, gör alla delaktiga och utveck-
lar vår kommun så når vi självfallet goda 
resultat även i framtiden.

PERS KRÖNIKA

Sommar-
vikarier till 

vård och omsorg

forshaga.se/sommarvik

Tillsammans gör vi skillnad 

för våra invånare

 - varje dag!

VI SÖKER

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

Vi söker dig som tycker om att jobba 
med människor och vill semestervika-
riera på något av våra äldreboenden, 
inom hemtjänsten eller personlig  
assistans. Välkommen till oss!
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Forshaga kommun sätter tillgänglighet 
och bemötande högt på dagordningen. 
Det beror på att vi i Forshaga har arbe-
tat 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.

Tre mått på tillgänglighet
Inom KKiK, Kommunens Kvalitet i 
Korthet, mäts vår tillgänglighet på olika 
sätt. Vi ska titta närmre på tre mått. 

I det första måttet mäts hur snabbt en 
invånare får svar på en enkel fråga, i 
måttet mäts hur många som får svar 
inom en dag. Under 2018 svarade 
Forshaga kommun på 83 % av de 
enkla frågorna inom en dag. Vi ligger 

lite över medelresultat i undersök-
ningen som var 80 %. 

Det andra måttet handlar om hur stor 
andel av invånarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon får svar 
direkt på en enkelt fråga. Under 2018 
så fick 57 % svar direkt vilket lig-
ger över medel. I medel fick 53 % av 
invånarna svar. Här har kommunen 
förbättrat sitt resultat från 2017 som då 
låg på 48 %.

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 uppskatt-
ning av bemötanden hos undersökaren 
som ringer. Maximalt kan man få 100 % 
av maxpoäng. Från 2017 har Forshaga 
ökat sin andel av maxpoängen från  
80 % till 88 %. Även här gör vi ett  

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar 
exempelvis om tillgänglighet via telefon och webbplats och om personalens bemötande när du ställer 
en fråga via telefon. Att vara tillgänglig är extra viktigt i en tid då många vill komma i kontakt med vår 
verksamhet och har högra krav på kommunal service och flexibilitet.

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

Värdegrund & värdskap

resultat över medel bland de deltagande 
kommunerna, som ligger på 83 %.

Målet inför 2018 var att 90 % skulle få 
svar inom två dagar, nu har undersök-
ningen gjorts om till att gälla en dag. 
För 2018 visar undersökningen att 83 % 
får svar inom en dag. Måtten om till-
gänglighet kommer ses över, då många 
kommuner i Sverige jobbar bra med 
tillgänglighet – men det går alltid att bli 
lite bättre. Forshaga kommun hade som 
mål att nå 90 % av maxpoäng för bemö-
tande, men här har vi lite kvar att hämta 
med de 88 % som blev årets resultat. 

Snabbare svar på enkla frågor
När det gäller enkla frågor på telefon 
så har fullmäktige gett kommunens 
tjänstemän i uppdrag att utreda frågan 
om en modell för ett eventuellt kon-
taktcenter – en väg in för alla som vill 
komma i kontakt med kommunen.

Tem
a

! 

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

Gemensamma nyckeltal
Kommunen kan jämföra sig med andra 
genom nyckeltal som tas fram av olika 
aktörer, till exempel Socialstyrelsen och 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Kom-
munens kvalitet i korthet (KKiK) är ett 
jämförelseprojekt som drivs av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 

I det här numret av Kontakten ägnar 
vi lite extra uppmärksamhet åt KKiK. I 
KKiK samlas resultat från flera under-
sökningar som görs av SKL, 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 
hitta kommuner som gör det extra bra. 
Det finns alltid någon som vi kan låna 
ett arbetssätt eller en teknik av och på 
det sättet kan göra förbättringar i vår 
egen verksamhet. I jämförelserna ser 
vi också hur det ser ut med servicen 
och kvaliteten i hela vår bransch  
– välfärdsbranschen.

Tydliggör styrkor och utmaningar
I 2018 års mätning visar det sig att 85 % 
av de som ansöker om förskoleplats 
får plats inom önskad tid. Det placerar 
oss bland de 25 % bästa inom KKiK. 
Väntetiderna inom förskolan kan va-
riera och ett arbete med förskoleplat-
ser pågår inom kommunen. Det finns 
fortsatta utmaningar med handlägg-
ningstid för ekonomiskt bistånd vid ett 
först besök. Väntetiden har trots det 

Jämförelser &
goda exempel

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

minskat med fyra dagar från 22 dagar 
2017 till 18 dagar 2018. Ett arbete med 
att korta väntetiden har gjorts under 
2018, bland annat genom nya rutiner 
och arbetssätt. 95 % är nöjda med sin 
hemtjänst enligt brukarbedömning 
men det finns fortfarande utmaningar 
inom personalkontinuitet. Valdelta-
gandet ökade i Forshaga, valåret 2018 
valde 87,1 att rösta i kommunvalet, 
förra valet låg deltagandet på 86.1 %. 
En bra siffra, som ligger några procent 
över rikssnittet. 

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

Te
m

a
! 
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Exempel från undersökningens tre olika områden

Kommun- och landstingsdatabasen  
Kolada innehåller cirka 5000 nyckeltal  
som vi kan använda som underlag för  
analyser och jämförelser. 

Kolada

Grönt betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har bäst resultat.
Gult betyder att kommunen är bland  
de 50 % som har resultat i mitten.
Rött betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har lägst resultat.

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

Plats på förskola inom  
önskat placeringsdatum 
 85 % 2018 (  88 % 2017)

Elever i årskurs nio som är behöriga till 
ett yrkesprogram, kommunala skolor 
 88,2 % 2018 (  74,8 % 2017)

Elever i årskurs sex med läst betyget  
E i matematik, kommunala skolor 
 89,1 % 2018 (  93,8 % 2017)

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 
 18 dagar 2018 (  22 dagar 2017)

Väntetid i antal dagar från ansök-
ningsdatum till erbjudet inflyttnings-
datum till särskilt boende, medelvärde 
 48 dagar 2018 (  84 dagar 2017)

Brukarbedömning, hemtjänst äldre-
omsorg, helhetssyn mycket nöjda  
eller ganska nöjda
 95 % 2018 (  93 % 2017)

Samhälle och miljö
Samhälle och miljö mäter kommunens 
service till alla som bor i kommunen. 
Inom området mäts service såsom 
tillgänglighet och delaktighet, öppet- 
tider på bibliotek och simhall, arbets- 
marknad, näringsliv och miljö. Här 
lyfter vi fram tre exempel på mått  
inom området.

Andel som får svar på e-post  
inom en dag
 83 % 2018 (  85 % 2017)

Valdeltagande i senaste kommunvalet 
 87,1 % 2018 (  86,1 % 2014)

Miljöbilar av personbilar och lätta  
lastbilar, kommunens fordon 
 27,5 % 2018 (  28,5 % 2017)
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Så här ser 
vår budget ut

2019
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.  

Var kommer pengarna ifrån?
För varje hundralapp du tjänar betalar du 21,87 kronor i skatt till kom-
munen. Via kommunalskatten betalar forshagaborna gemensamt för 
stora delar av kommunens verksamhet. Du som forshagabo bidrar också 
genom att betala avgifter för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. 
Kommunen får även in pengar i form av bidrag från staten. Vår totala 
budget är 889 miljoner kronor. 

Fler invånare
Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor 
betydelse för kommunens ekonomi. Skatteintäkterna beräknades utifrån 
en folkmängd på 11 500 personer. Skatteintäkterna bedömdes i budgeten 
bli 2,8 miljoner kronor högre, och det generella statsbidraget och utjäm-
ningen 15,5 miljoner kronor högre, än 2018. 

Finansiell beredskap för det oväntade
Kommunens verksamheter påverkas av 
händelser som är utanför vår kontroll. 
Som exempel kan nämnas konjunk-
tursvängningar, utjämningssystemet, 
förändrade lagar och förordningar.  
Oplanerade händelser kan få stor betydel-
se. Därför är det viktigt att ha en finansiell 
beredskap på såväl kort som lång sikt.

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning handlar 
inte bara om en ekonomi i balans. Enligt 
kommunallagen och lagen om kom-
munal redovisning ska fullmäktige sätta 
upp mål och riktlinjer för verksamheten. 
Balanskravet, som innebär att kommu-
nens kostnader inte får överstiga intäk-
terna har vi hittills klarat, men under 
de senaste åren med liten marginal. Att 
arbeta för en god ekonomisk hushållning 
blir en utmaning även 2019.

Investeringar
I budget 2019 finns investeringar för 35,5 
miljoner kronor. På sida 18 har vi skrivit 
om några av årets större investeringar 
inom området för kommunteknik och 
service. 

Så här fördelas skattepengarna
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 
631,7 miljoner kronor, som fördelas så här:

Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens 
pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2019.

Barn- och utbildnings-
nämnden 41,30 kronor

Vård- och omsorgs-
nämnden 30,70 kronor

Miljö- och bygg-
nämnden 0,70 kronor

Lärande- och arbets-
nämnden 11,10 kronor

Kommunstyrelsen
14,20 kronor

 

Valnämnd 0,30 kronor
Överförmyndarnämnd 0,30 kronor

Räddningstjänst 1,40 kronor

100 
kronor 

av dina skattepengar  
fördelas så här i vår  

verksamhet
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Strategiska dokument och verksamhetsplaner
Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, 
analysera och utveckla sin verksamhet så att budget, övergripande mål och 
åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Till stöd finns de 
gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. 

Sanningens ögonblick
Varje förvaltning har ansvar för sina enheter och den operativa verksamheten 
de utför. De utför tjänster och möter brukaren/medborgaren. Det är i detta 
möte – sanningens ögonblick – som det avgörs om vi lever upp till våra mål.

• Våra invånare trivs och 
är stolta över sin plats.

• Våra invånare är delaktiga genom 
information och öppen dialog.

• Våra invånare har en god hälsa.
• Våra invånare har tillgång till natur, 

kultur och idrott.

• Våra barn har en bra start i livet.
• Våra invånare känner sig  

trygga och säkra.
• Våra invånare har ett livslångt lärande.
• Våra invånare har en positiv syn på 

skolan och undervisningen.
• Våra invånare är nöjda  

med äldreomsorgen.

• Vi har god ekonomisk hushållning 
och positiva resultat.

• Våra fastigheter, anläggningar och 
inventarier är i gott skick.

• Våra medarbetare har god förståelse 
och kompetens för sitt uppdrag.

• Våra medarbetare har tillgång 
till ett nära ledarskap.

• Vi är en attraktiv arbetsgivare.
• Våra medarbetare har en god hälsa.
• Vår jämställdhet och mångfald ökar.

• Vår kommun ska växa på ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt.

• Vi är klimatneutrala år 2030.
• Vi erbjuder attraktiva, hållbara  

bostäder och mark för etablering.
• Vi har ren luft, rent vatten och 

biologisk mångfald.

Finansiellt perspektiv

Medarbetar- och 
arbetsgivarperspektiv

Trygghet och kunskap

Hållbar utveckling

Attraktiv kommun

Övergripande mål

Forshaga barnkommun - I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle 
för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och 
ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden.

Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete
Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra 
vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att 
stärka organisationen Forshaga kommun.

Den strategiska planen pekar ut  
målområden för att vi ska nå visionen
Den strategiska planen hjälper oss att  
arbeta i visionens riktning. I den pekar 
vi ut prioriterade målområden och  
övergripande mål. Den beskriver  
också hur vår ekonomi- och verk-
samhetsstyrning ser ut. På så sätt  
planerar vi vårt arbete för de vi är  
till för – invånarna i Forshaga kommun.  
Den strategiska planen med målområden  
och övergripande mål ligger till grund för  
kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning  
och följs upp i samband med delårsbokslut och  
årsredovisning. 

Visionen visar riktningen - hit vill vi nå!
Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun 
och de kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus 
på våra yngsta invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt 
bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer.

At
tr

ak
ti

v 
ko

m

mun
Trygghet och kunskap

Hållbar utveckling

Finansiellt 
perspektiv

Medarbetar- och 
arbetsgivar-
perspektiv

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2019 med flerårsplan  
för 2020―2021, kvalitets-  
och styrmodell, strategisk  
plan och värdegrund finner  
du under styrdokument på  
vår webbsida forshaga.se.

Budget 2019
 Flerårsplan 2020 och 2021
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Vi använder en rad olika medier när vi kommunicerar kring våra många 
verksamheter. Målgrupp och typ av verksamhet styr var och hur vi 
kommunicerar. I samband med SCB:s medborgarundersökning (se sida 9) 
undersökte vi genom vilka kanaler du föredrar att få din information.

Vårt kommunikationsarbete innebär 
att kommunens invånare ska få den in-
formation de behöver för att känna till, 
och ta del av, vår verksamhet, känna 
sig delaktiga och välinformerade. 

Vanliga kanaler är vår hemsida, kom-
muntidningen Kontakten, facebook, 
tryckt information samt nyheter och 
annonse via dagspress.

I SCB:s medborgarundersökning fanns 
frågor kring hur invånare i Forshaga 
kommun helst vill får information från 
oss. I undersökningen var kommu-
nens hemsida (67 %) och Kontakten 
(65 %) de mest populära alternativen 
följt av facebook (42 %). Lite mindre 
populära var tryckt information (32 %) 
och information via media (25 %). En 
mycket liten andel svarade att de inte 
var intresserade av någon information  
(2 %). Vi kan också se skillnader i vil-
ken media man föredrar i olika åldrar.

Vår hemsida och  
Kontakten populärast

Vi arbetar aktivt med att utveckla 
kontaktvägarna till kommunen. En del 
av det är att hänga med i den tekniska 
utvecklingen genom sociala medier 
men också genom att ha en tillgänglig 
hemsida. Nyligen kom en lagstiftning 
som ställer krav på tillgänglighet på 
bland annat kommunens hemsida. 

Kontakten är vår kommuntidning som 
funnits i över 40 år. Kontakten har 
olika teman varje nummer och utkom-
mer sex gånger per år. I Kontakten 
lyfter vi information från verksamhe-
ter och reportage inom olika områden, 
näringslivsinformation, en förenings-
sida och en evenemangskalender. 
Självklart finns också uppslaget med 
bilder på bebisar som uppvaktats. 

Vi tar till oss av resultaten från un-
dersökningen för att ytterligare vässa 
kontaktvägarna.

Uppföljning skol-
måltidens kvalitet
Enligt skollagen ska skollunchen 
vara näringsriktig och därmed ge 
en tredjedel av det dagliga energi- 
och näringsbehovet. Det är viktigt 
att eleverna upplever matglädje så 
att de äter maten. Blir inte maten 
uppäten spelar det ingen roll att 
den är näringsriktig. Kommunen 
använder verktyget ”SkolmatSve-
rige” för att utvärdera måltiderna 
för skolan. Utvärderingen gör 
kostenheten tillsammans med 
representanter från varje rektors-
område. ”SkolmatSverige” tittar 
på grundutbud, näringsriktighet, 
säker mat, service/pedagogik, miljö, 
organisation/styrning.

Grundutbudet för lunchen samt 
näringsriktighet får högsta möjliga 
poäng. När det gäller övriga delar i 
utvärderingen finns en del utma-
ningar, främst gäller det service/pe-
dagogik och organisation/styrning. 

Utvärderingen för varje skola finns 
att läsa på vår webb forshaga.se. Sök 
på brukarundersökning utbildning 
och barnomsorg. 

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

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

Tem
a

! 
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betyg, jämfört med genomsnittskom-
munen. Kommersiellt utbud ges lägre 
betyg. Vi har höga målsättningar om 
att vara en attraktiv och trygg kommun 
och når inte riktigt de mål vi önskar 
under 2018. 

― Glädjande är att 43 % av invånarna 
starkt kan rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen, säger 
utvecklingsledare Victoria Göthberg. 
Jag vill passa på att rikta ett tack till 
våra ambassadörer. Vi har en hållbar-
hetsstrategi för tillväxt som lyfter am-
bassadörskap för platsen som en viktig 
utgångspunkt för att vara attraktiva för 
både nuvarande och nya invånare.

Betyg på kommunens verksamheter
De områden kopplat till kommunens 
verksamheter som får högre betyg 
jämfört med genomsnittskommunen 
är idrotts- och motionsanläggningar 

Invånarna i Forshaga kommun är nöjda med sin plats att bo, leva och verka på. Det visar den medborgar-
undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomfört under hösten. Undersökningen visar attityden 
till hur det är att bo här, till våra verksamheter och hur man upplever insyn och inflytande.

Är du nyfiken på att läsa hela rapporten
så hittar du den under rubriken ”Jämför 
service, kvalitet i verksamheter” på vår 
webbplats forshaga.se.

Läs hela rapporten

samt renhållning och sophämtning. 
Lägre betyg får stöd för utsatta perso-
ner, kultur och miljöarbete. 

Vilket inflytande har invånarna?
De områden kopplat till invånarnas 
upplevda inflytande som ges högre 
betyg än genomsnittskommunen är 
kontakt med lokala politiker. Inga 
områden visar på lägre betyg. 

― Svarsfrekvensen på undersökningen 
sjunker och det är därför svårt att dra 
stora slutsatser kring önskade priori-
teringar. Vi hoppas att du vill hjälpa 
oss med fler svar nästa gång då det är 
ett viktigt underlag för att se vad ni 
önskar förbättra, menar Victoria.

Så tycker ni om 
vår gemensamma plats

Många av Sveriges kommuner genom-
för denna undersökning regelbundet. I 
rapporten redovisas våra egna resultat 
samt jämförelser med samtliga delta-
gande kommuner och med kommuner 
i samma storleksklass.

Tre olika delar
Statistiska centralbyråns, SCB:s, 
medborgarundersökning delas in i tre 
olika delar utifrån nöjd-kund-index. 
Delarna innefattar nöjd-region-index 
med frågor om kommunen som en 
plats att bo och leva på, nöjd-medbor-
gar-index med frågor om kommunens 
olika verksamheter samt nöjd-inflytan-
de-index med frågor om invånarnas 
inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter.

Så är det att bo och leva här
Utbildningsmöjligheter och kommuni-
kationer är de områden som får högre 

Tem
a

! 
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Elias Kolmodin Elias Sohl Ella Birkeland Kihlgren Ellen Falk

Elliot Fredriksson Emil Olsson Gustav Nilsson Hjalmar Jonsson

Albert Hart Ebba ThunlövAlva Örtendahl Ebba Forssten

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn  
välkomna genom att besöka dem och deras familjer.

Besök hos de nyfödda

Några gånger om året åker vårt kommu-
nalråd runt i kommunen för att hälsa på 
familjernas nya medlemmar. Barnet får 
blommor och kommunens maskot Björn. 
Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 

Med omkring 100 uppvaktade bebisar varje 
år har besöken blivit många! Och för oss är 
det mer än ett trevligt sätt att välkomna 
våra nya invånare. Det är också ett sätt 
att få ta del av familjernas synpunkter och 
funderingar kring vår gemensamma plats!

I mitten av januari hälsade vi på hemma 
hos Molly och hennes föräldrar. Med på 
besöket var också flera reportrar och fo-
tografer från lokal media. Molly var näm-
ligen den 2 000:e bebisen vi uppvaktar. 
Stort tack till Molly och alla 2 000 andra!
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Märtha Forkén Noah Fotoughi Oscar Lagset Philip Bylemark

Saga Wallqvist Sam Engdahl Sara Hazza

Meli Agorander Molly Persson

Maximillian Arnemar

Milton och Milan Röjne

Inez Persson Ivar Henningsson Matilda Johansson
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Extraöppet på simhallen M

Måndag  10.00–14.00
Tisdag  10.00–14.00
Onsdag  10.00–13.00
Torsdag  10.00–14.00
Fredag   10.00–14.00

Förutom dessa tider så gäller ordinarie  
öppettider, för ordinarie öppettider och 
gruppaktiviteter se forshaga.se/simhall.

SPORTLOV 
Vecka 9 i Forshaga kommun

Skridskor och skidor
Allmänhetens åkning på Ängevi ishall 
Tid: Onsdag klockan 15.00-15.50 (med klubbor)
Lördag klockan 18.00-19.30 (utan klubbor) 
OBS! Tiderna kan ändras, för aktuell info se: 
www.laget.se/FORSHAGAHOCKEY/

Isplaner Se forshaga.se för information om  
var man hittar spolade isplaner.

Dömlebacken är öppen varje dag klockan 10-16 
under vecka 9. Här finns barnbacke, familje-
backe, park med hopp och rails, servering och 
brasa för grillning.

Längdskidor kan du åka i spåren vid hembygds-
gården i Skived, SISU-gården i Forshaga och 
Skidstugan i Deje (Skivtjärn). För information 
om spårstatus kan du besöka sidan skidspår.se.

Hubben 

Öppettiderpå biblioteken
Deje: 
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-14.00

Forshaga:
Måndag 10.00-19.00
Tisdag  8.30-19.00
Onsdag  8.30-19.00
Torsdag  8.30-19.00
Fredag  10.00-15.00
Söndag 11.00-14.00 

Öppettider fredagar klockan 17.00―23.00  
för dig i årskurs 7―20 år.

”Öppen hall” i Grossbolshallen  
med Pär och Kim
Bumperball, redskap, bollsport, lekar - vad  
vill du göra? Kom och ha en go stund i hallen.
När: Onsdag 27/2 klockan 10―12 för dig i 
årskurs 4-6, klockan 13―15 för dig som går i 
högstadiet eller gymnasiet.  

Gratisbio i Kulturhuset, Deje
Film meddelas på Hubbens facebooksida.
När: Torsdag 28/2 klockan 18 för årskurs 1-6
och klockan 21 för högstadiet och gymnasiet. 
Var: Kulturhuset, Deje

Häng med Hubben till Trysil
För dig i årskurs 7―20 år.
När: Lördag 2/3 med avresa klockan 6.00 från 
bussfickan vid Forshaga lärcenter och klockan 
6.20 från bussfickan vid Dejeskolan. Hemresa 
klockan 17. 
Pris: du som är under 18 år betalar 300 kronor.
Du som är 18―20 år betalar 350 kronor. Buss 
och liftkort ingår. Mat ordnar var och en själv.
Föranmälan: till par.ekberg@forshaga.se eller 
på telefon 0767-25 33 71. Begränsat antal  
platser, så först till kvarn gäller.

Forshaga Folkets Hus

Dag: Tors 28/2  
Tid: klockan 12 och 15 
Folkets Hus visar filmen  
”Superhjältarna 2” på sportlovet. 
Fri entré och kiosken är öppen!



Kontakten nr 1, 2019      13   

På Forshaga bibliotek 

Sportlovsfiske

Vi pimplar efter abborre och visar hur man ismetar efter gädda och gös. 
För vem: 9-15 år, yngre barn är välkomna i vuxens sällskap.  
Tid och plats: 
26/2 klockan 10-14, Skivtjärn  
27/2 klockan 10-14, Västra Örten (badplatsen)
Utrustning finns att låna, klä dig varmt! Vi bjuder på enklare förtäring och 
dryck. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.

Obs! Aktiviteten blir endast av om isen är säker. Info om isläget och sport-
lovsfisket kan du läsa om på www.sportfiskarna.se/Fiske/Fiske-i-Forshaga  
Där meddelar vi senast fredag 22/2 om fisket blir av.

 Spökvandring och skrivarverkstad

 Träna med Hälsohuset

Cirkelträning, för åldrarna 6―12 år 
När och var: Tisdag 26/2 klockan 11―12, Hälsohuset 
Torsdag 28/2 klockan 11―12, Deje B-hall  
 
Jumping, för åldrarna 6-9 år  
När och var: Onsdag 27/2 klockan 11―12, Hälsohuset  
 
Sista anmälningsdag: 23/2 till: hks@telia.com 
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Följ med på spökvandring i Forshaga och lyssna  
på läskiga historier om vad som sägs ha hänt här. 
Dagen efter får du skriva din egen spökhistoria! 
För vem: 10 år och uppåt
Var: Forshaga lärcenter  
När: Spökvandring måndag 25/2 klockan 17.30   
Skrivarverkstad tisdag 26/2 klockan 09-12.  
Föranmälan: senast 22/2 till anna.nilsson@forshaga.se

Familjesöndag:  
Konstworkshop med Kulturskolan  
När: Söndag 24/2 klockan 11―13  
Familjesöndagar är en kreativ mötesplats 
för familjer. Välkommna hit och skapa 
tillsammans. Drop in, ingen föranmälan.

Quiz
När: Onsdag 27/2  klockan 15 
Var med i bibliotekets quiz och testa dina 
kunskapen i alla möjliga olika frågor. 
Frågorna är anpassade för barn cirka 7-13 
år men alla är välkomna att delta. Ingen 
föranmälan.

Serieworkshop
När: Torsdag 28/2 klockan 13.30―16.30
Tecknaren Lisa Medin kommer hit och lär 
ut grunderna i att teckna serier. Work-
shopen passar barn från 10 år och uppåt. 
Begränsat antal platser. 
Föranmälan: senast 22/2 på  
telefonnummer 054-17 22 20. 
 
Sagostund på arabiska
När: Söndag 3/3 klockan 12  
Välkommen att lyssna på sagor på  
arabiska. Passar barn från 3 år.  
Ingen föranmälan.

Fritidsbanken

Fritidsbanken i Deje har extraöppet under sportlovet!
Välkommen att låna fritidsutrustning gratis i upp till 14 
dagar! Bra för miljön och bra för plånboken! 

Måndag 10-13
Tisdag 15-18
Onsdag 10-13
Torsdag 15-18
Fredag 15-18

Frågor? Kontakta Fritidsbanken  
på telefon 054-17 22 02  
eller 0725-58 04 51.
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Vi står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatarbetet, både 
internt och tillsammans med er invånare och näringslivet. Vi jobbar 
med att utveckla ett gemensamt arbetssätt för dessa frågor. 

Vårt gemensamma arbetssätt innebär, 
förutom de fokusområden som tagits 
fram i kommunens hållbarhetsstra-
tegi, att samtliga förvaltningar och 
bolag ska jobba på ett strukturerat och 
liknande sätt med hjälp av standarder 
som ISO 14001 och SS 854000. Agenda 
2030 är också något som vi inkluderar 
i arbetet vilket innebär att vi jobbar 
brett med miljö- och klimatfrågor men 
också frågor som berör de ekonomiska 
och sociala aspekterna som exempel-
vis hälsa och välbefinnande.

Allt arbete som görs måste självklart 
mätas, utvärderas och därefter förbätt-
ras. Det kan göras på många olika sätt. 
Ett sätt, som kommunen kommer att 
använda sig av, är internrevision som 
görs för varje förvaltning, där varje 
verksamhet revideras för att se hur 
verksamheter fungerar och vad som 
kan förbättras.

Att mäta och utvärdera är oerhört 
viktigt för att visa att vi följer de lagar 

Så arbetar vi  
med hållbarhet

som vi berörs av, att arbetet drivs i rätt 
riktning och med rätt fokus för att vara 
så effektiva som möjligt.

Ett viktigt åtagande som ska följas 
upp, både i år och nästa år, är miljöö-
verenskommelsen som kommunen 
skrev på i mars förra året tillsammans 
med länsstyrelsen. Miljööverenskom-
melsen innehåller nio olika åtaganden 
som exempelvis att kommunen ska 
jobba för en fossilfri fordonsflotta. Den 
ska hjälpa kommuner att snabba på 
hållbarhetsarbetet för ett mer långsik-
tigt och hållbart samhälle.

Läs mer om kommunens hållbarhets-
strategi och miljööverenskommelser 
på vår hemsida forshaga.se.

Tem
a
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Vill du bli 
brandman? 
Välkommen till Prova-på-dag på 
brandstationen i Karlstad! Är du 
ödmjuk, modig, pålitlig, uppmärk-
sam och uthållig? Då skulle du 
bli en bra brandman! Onsdag 27 
februari är du som är mellan 15 och 
25 år välkomna på Prova-på-dag på 
brandstationeni Karlstad. 

På prova-på-dagen får du testa rök-
dykning, titta närmare på brand-
bilens utrustning och lära dig hur 
vi använder klippverktygen vid en 
trafikolycka. Vi berättar också om 
utbildningen och vad som krävs för 
att bli antagen.

När? På sportlovet, onsdag 27  
februari klockan 13.00-16.00

Var? På övningsfältet vid brandsta-
tionen i Karlstad (Infanterigatan 20)

Anmälan Du anmäler dig genom att 
mejla till  lars.gustafsson2@karlstad.se.  
Sista anmälningsdag är fredag 22 
februari. Antalet platser är begrän-
sat, det är först till kvarn som gäller.

Ta på dig oömma klader.  
Vi bjuder på fika!

Till mer information och anmälan  
www.raddningskarlstad.se/provapadag  

       Gilla
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
finns på facebook. Följ deras arbete och 
se vad som är på gång genom att gilla
facebook.com/raddningstjansten
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har förbättrats. Under 2018 har vi 
jobbat med personalkontinuiteten, det 
vill säga antalet olika personal som en 
brukare inom hemtjänsten träffar, som 
ett särskilt utpekat område. Vi kom-
mer att jobba vidare med detta som ett 
åtagande under 2019 och hoppas att 
det ska ge resultat, för våra brukares 
skull.

― Glädjande är ändå att de åtgärder 
vi har gjort har gett ökad trygghet och 
ökat förtroende hos brukare. Bland 
åtgärderna är rak vecka hos de med 
demenssjukdomar. Rak vecka innebär 
att det är samma personal som kom-
mer alla vardagar i veckan.

― Ensamhet är en svårt mått att tolka. 
Resultaten i undersökningen säger 
ingenting om varför brukare på sär-
skilda boenden känner sig ensamma, 
orsakerna kan vara många. Från att 

Vård- och omsorgsförvaltningen mäter återkommande kvalitén i några olika undersökningar. Nyligen kom 
resultatet från 2018 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den visar på områden 
som blivit bättre, sämre och de där vi har en resa att göra för att förstå resultaten.

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

Om undersökningen

känna sig ensam för att en närstående 
har gått bort till att man inte tycker 
om aktiviteterna på boendena. För att 
kunna bli bättre på området behöver 
vi  förstå orsakerna. Därför har vi 
bestämt att vi ska undersöka detta. 
När vi förstår vad som ligger bakom 
siffrorna i uindersökningen har vi 
möjlighet att göra det bättre. 
 

Områdeschef Anna-Lena Perman och 
förvaltningschef Marita Edlund diskuterar 
undersökningens resultat.

De äldre om 
äldreomsorgen

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

― Undersökningen i år visade förbätt-
rat resultat i några avseenden, sämre 
i andra. Delar som är glädjande är att 
resultatet för i år visar att förtroendet 
och känslan av trygghet har ökat inom 
hemtjänsten. Frågor där vi inte visar 
bra resultat är bland annat vad de 
äldre tycker om utemiljön och möj-
ligheterna till utevistelser på Lintjärn 
och Ullerudsgården. Enligt undersök-
ningen upplever också fler äldre sig 
ensamma, jämfört med året innan. Det 
är alla frågor där förbättringsarbete 
pågår. Under 2018 har vi diskuterat 
hur vi kan förbättre utemiljön.  

― Ett resultat som är nedslående är 
att antal personal en hemtjänsttagare 
möter under en 14-dagars period inte 

Tem
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! 



16    Kontakten nr 1, 2019

Hur nöjd är du 
med kommunal-
tekniken?
Synpunkter på kommunaltekniken 
kan 500 slumpvis utvalda invånare 
svara på i en enkät under första 
kvartalet 2019. Det är Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, 
som genomför undersökningen och 
frågorna rör gator, park, vatten, 
avlopp och hushållsavfall. 

Du som är utvald får ett brev med 
inbjudan och kan sedan svara på 
enkäten via internet. Har du inte 
möjlighet att svara på webben får 
du enkäten på papper. 

Vi hoppas du tar dig tid att svara 
så att vi får en uppfattning om våra 
invånares önskemål och priori-
teringar. Resultatet presenteras i 
Kontakten under hösten.

Bor du i lägenhet med fiberanslutning?
Om du bor i en lägenhet som har 
en fiberanslutning installerad från 
Forshaga Fibernät fungerar det precis 
på samma sätt som ett anslutet hus. 
Om du har fiber installerat har du ett 
nätverksuttag installerat i något av 
rummen eller en fiberbox från märket 
Inteno eller CTS. Du kan välja fritt 
mellan alla tjänsteleverantörer i vårt 
öppna nät och du beställer genom 
att kontakta tjänsteleverantörens 
kundtjänst och anger din adress och 
Lantmäteriets lägenhetsnummer. 
Alla Forshagabostäders lägenheter är 
anslutna till Forshaga Fibernät. 

Prisexempel tjänster via fiber
• Internet 100 Mbit/s från 228 kr/mån
• IP-tv från 49 kr/mån
• IP-telefoni från 29 kr/mån  

+ samtalskostnader

Nyhet! Informationsbrev om driftstopp 
och driftstörningar 
Är du intresserad av att få informa-
tionsbrev om planerade driftstopp och 

Tomgångskörning 
max en minut
Under vintern får vi in många 
klagomål på att folk kör på tomgång 
alltför länge. Det som gäller i Fors-
haga kommun är max en minuts 
tomgångskörning.

Tomgångskörning är särskilt vanligt 
vid skolor och förskolor i samband 
med hämtning och lämning av barn. 
För barnens och personalens hälsa 
samt boende runt omkring är det 
viktigt att tänka på att inte ha bilen 
på tomgång i onödan.

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

 

Tionde upplagan - 100-talet knallar! 

Fredag 5 juli 10-18 
Lördag 6 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats! 
Även ett utmärkt sätt att visa upp  
företaget eller föreningen. 

Fler hyreslägenheter 
anslutna till fibernätet
Forshaga Fibernät arbetar inte bara med att ansluta enskilda villor i 
tätort och på landsbygden till fibernätet utan vi ansluter även många 
företag, föreningar och flerbostadshus runtom i kommunen. Under förra 
året anslöt vi bland annat 62 hyreslägenheter på Vargåna i Deje och 16 
på Båtshakevägen i Dyvelsten.   

större driftstörningar 
som berör vårt nät? 
Från och med nu kan 
du anmäla dig till vårt 
informationsbrev via 
e-post. Vi skickar ut e-post en tid före 
ett planerat driftstopp och även vid 
akuta driftstörningar som berör större 
områden. Anmäl din e-post på vår 
hemsida www.forshagafibernat.se. 

Tre nya tjänsteleverantörer
Vi har tre nya tjänsteleverantörer i vårt 
öppna nät: Telia Företag, Com Hem 
Företag och TH1NG. Telia och Com 
Hem har funnits i nätet sedan en tid 
tillbaka men nu finns alltså chansen 
även för företag att köpa deras tjäns-
ter. TH1NG är en ny tjänsteleverantör 
på marknaden och kallar sig den nya 
generationens operatör som satsar på 
spännande lösningar för ditt smarta 
hem och företag (Internet of Things). 

Du hittar alla våra tjänste-
leverantörer i tjänsteportalen  
https://forshaga.valjtjanst.se/
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Den lilla backen 
med det stora 
hjärtat

Föreningen Deje Alpina Klubb driver 
Dömlebacken, en 350 meter lång 
skidbacke med en fallhöjd på cirka 
65 meter. Med en sådan anläggning 
kommer varierade uppgifter, bland 
annat pistning, arrangemang, snölägg-
ning, skidskolor, kioskförsäljning och 
skiduthyrning. Backarna är utrustade 
med barnvänlig knapplift och det 
finns möjlighet att hyra skidor för de 
som inte har egen utrustning.

All verksamhet i och kring backen 
drivs av ideella eldsjälar. En stor del 
av det arbetet handlar om snölägg-
ning och pistning. Backens nuvarande 
snösystem klarar av att snölägga hela 
backen på cirka 17 dygn men planen 
är att det ska gå snabbare i framtiden. 

― Redan nästa säsong hoppas vi att vi 
har gjort de investeringar som krävs 
som kan korta snöläggningstiden 
ytterligare, säger Olof Fernqvist, vice 
ordförande i klubben och ansvarig 
över snöläggningen.

Klubben har, utöver anläggningen, 
även hand om skidskolor för både 
vuxna och barn som vill lära sig 
utförsåkning. Varje vecka hålls också 
träningstillfällen för ungdomar där 
slalom och den enklare träningsva-
rianten ”skidkul” står på schemat. 
Som tävlingsklubb har Deje Alpina 
skidåkare som tävlar i Speedski, en 
sport som klubben även arrangerat 
egna tävlingar i. 

Radiohjälpen och Kronprinsessan 
Viktorias fond Medel som beviljas ska 
finansiera del av kostnaden för med-
hjälpare som behövs vid aktivitet då 
deltagaren har funktionsnedsättning. 
www.radiohjalpen.se/sok-bidrag 

I tre nedfarter kan skidfantaster, nybörjare och 
proffs åka utför, göra tricks i hopp och rails eller 
åka pulka. I omgivning kan den som hellre håller 
sig på jämn mark ta en tur i längdskidsspåren.

― Dömlebacken erbjuder en möjlighet 
till spontanidrott till ett bra pris i en 
trevlig miljö, säger Per Norell, ordfö-
rande Deje Alpina Klubb. Vi är stolta 
över vår anläggning och vill växa som 
förening med fler medlemmar som vill 
hjälpa till och utveckla verksamheten. 
Dömlebacken är, under säsong, stän-
digt fylld av aktivitet – i både motions-
form och tävlingsform. 

Ett populärt arrangemang som Deje 
Alpina Klubb håller i årligen är dis-
cokvällen Dömle Night Light. I år är 
datumet för detta den 23 februari. Alla 
är välkomna till en kväll i skidbacken 
med musik och glädje. Under sportlo-
vet är backen öppen dagtid 10-16 samt 
tisdag och torsdag kväll 18-21. 

Region Värmland – Ungdomspengar 
Projektbidrag som riktas till ungdo-
mars egna initiativ.  
www.regionvarmland.se 

Svensk Idrott Stöd till nya aktivitetes-
ytor, mindre projekt som ska generera 
fler idrottsaktiviteter för barn och 
ungdomar. www.svenskidrott.se 

Svensk Idrott Stöd till energi- och 
miljöprojekt för miljöförbättrande 
åtgärder på anläggningar. 
www.svenskidrott.se 

Kulturbryggan Projektbidrag som 
syftar till att stödja förverkligandet av 
idéer som har potential att förändra 
konst- och kulturområdet. 
www.kulturbryggan.se

AKTUELLA BIDRAG
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I budgeten för 2019 finns drygt 35 miljoner kronor upptagna för  
investeringar. De flesta investeringarna rör verksamheten inom  
kommunteknik och service.

Forsens lokaler köps
Den största investeringen kostnads-
mässigt är köp av två byggnader 
på Slottsvägen. Där bodde tidigare 
asylsökande ungdomar men nu är 
byggnaderna arbetsplats för social-
tjänstens handläggare. Köpeskillingen 
är drygt 10 miljoner kronor.

Arbetet med Grossbolsskolan fortsätter
Hösten 2018 började vi arbetet med att 
bygga ut Grossbolsskolan. Vi bygger 
ett nytt och modernt kök, nya lokaler 
för skolsköterska och kurator samt re-
noverar matsalen. Arbetet är klart när 
eleverna är tillbaka efter sommarlovet.

Pengar till lokaler och gator
Under året ersätter vi äldre styr- och 
reglerutrustning till en kostnad av 1,4 
miljoner. Andra större arbeten i fastighe-
ter är renovering av fasader på förskolan 
Vitsippan och gamla kommunhuset i 
Deje samt rengöring av Skivedsskolans 
tak. På gatusidan fortsätter vi att sanera 
gator och ledningar. Under vintern 
pågår arbete på Lyckanvägen och sedan 
fortsätter vi med några gator på Västra 
Dejefors (första delen). Belopp i budge-
ten är 5 miljoner kronor.  

Investeringar 2019

Vi kommer att asfaltera för cirka 3 
miljoner kronor – vilka gator är inte 
beslutat ännu.

Lekutrustning och gatubelysning byts ut
Varje vår ser vi över all utrustning på 
lekplatserna och ersätter utdömd ut-
rustning med ny. Vi bygger inga helt 
nya lekplatser i år förutom att vi ställer 
upp en gungställning på järnvägsom-
rådet i Deje. Vi har startat ett arbete att 
byta ut all gatubelysning till armatu-
rer med LED-belysning. Detta arbete 
pågår under flera år och budgeten i år 
är 2 miljoner kronor.

Säkrare väg för badgäster och andra
En ny gång- och cykelväg är planerad 
längs Dömlevägen: från väg 62 till vä-
gen mot Skivtjärn. Den ska stå färdig 
under året till en beräknad kostnad 
av 2,5 miljoner kronor. Trafikverket 
bidrar med halva kostnaden.

Reservvatten budgeterat på två år
Arbete med vattendom för reserv-
vatten från Klarälven pågår. Budge-
terad kostnad 300 000 kronor. Själva 
ledningsarbetet finns budgeterat 2020.

Tem
a

! 

Matfett i avloppet 
orsakar stopp
Vet du vad som händer om du häl-
ler matfett i avloppet? Jo, fettet stel-
nar när det spolas ner och sätter sig 
på avloppsrörens väggar. När det 
blir tillräckligt mycket kan det bli 
en propp och helt stopp i avloppet. 
Men, det finns en lösning! Ta en 
tom petflaska med skruvkork. Häll 
i matolja och fett i flaskan – låt fettet 
svalna litet först. Använd gärna en 
tratt så går det lättare. När flaskan 
är full med matfett lämnar du den 
till återvinningscentralen. Du slip-
per stopp i avloppen och matoljan 
kan återvinnas och bli till biogas.

Kan du ha rätt till 
bostadstillägg?
Bostadstillägg från Pensionsmyn-
dighete är ett tillägg till den allmän-
na pensionen. En enkel tumregel är 
att du som är ensamstående och har 
en månadsinkomst omkring eller 
lägre än 15 000 kronor efter skatt 
bör kontrollera om du kan ha rätt 
till bostadstillägg. För gifta gäller 
andrabelopp.

Läs mer och gör en bäräkning  
pensionsmyndigheten.se/beraknabt
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Vi har lyckats i vårt uppdrag när 
företagen är nöjda med vår service. 
Nöjdhet mäter vi genom olika utvär-
deringar i form av enkäter, under 
företagsbesök och möten eller utbild-
ningar. Även nationella undersök-
ningar mäter näringslivet, till exempel 
Svenskt Näringsliv och Sveriges kom-
muner och landsting, SKL.   

I den politiskt antagna Hållbarhets-
strategi för tillväxt i Forshaga kom-

mun har näringslivsfunktionen några 
mått att ta hänsyn till när vi planerar 
verksamheten och tar fram handlings-
planer. Aktiviteter ska kopplas till 
uppsatta mål och stämmas av kontinu-
erligt mot strategierna. 

De mått som antagits av kommunfull-
mäktige och som vi har att förhålla oss 
till under 2019 handlar om dialogen 
mellan företag och kommunledning, 
förbättrat företagsklimat (baserat på 

Så mäter, utvärderar och utvecklar 
vi näringslivsenhetens arbete
Hur vet vi att vi är framgångsrika i vårt uppdrag? Hur vet vi att vi når verksamhetens viktigaste resultat?  
Det är frågeställningar som vi alltid bär med oss när vi planerar och genomför olika aktiviteter. Både de som  
är önskade av företagen och de vi tror kan vara till stor betydelse för utvecklingen av det lokala näringslivet.

HALLÅ DÄR

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare  
– hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Oj, vilken intressant fråga! Det här jobbet är ju minst sagt 
komplext men väldigt roligt också självklart.  Närings-
livets behov styr och därför är våra arbetsdagar väldigt 
olika. Ett gott exempel på variationen är den här dagen, 
tisdag 22 januari, 2019. 

Morgonen inleddes med att vi arrangerade en frukostträff 
på Folkets Hus i Forshaga för ca 50 personer som repre-
senterade lokala företag och föreningar. En ny lag kring 
e-fakturering gäller från den 1 april 2019 och påverkar alla 
som är leverantörer till offentlig verksamhet. Vi bjöd in till 
mötet i samverkan med ekonomikontoret och direktsände 
en webbföreläsning från Sveriges kommuner och Lands-
ting (SKL), åt gemensam frukost och nätverkade. 

Direkt efter detta var jag kallad till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att informera om arbetet med nomine-
ringen av det nya näringslivsrådet. 

Efter ett besök i lunchrummet var det dags att granska 
mejlkorgen och prata ihop mig med min kollega om några 

deadlines inför kommunens näringslivsdag samt nästa 
veckas företagsbesök. En kollega från Grums ringde också 
i ett gemensamt ärende. Efter det var det dags att få till 
en tjänsteskrivelse som behövde bli klar samma dag. Jag 
hann också med ett kort besök på miljö- och byggkontoret 
för att diskutera ett pågående företagsärende innan arbets-
dagen var slut. 

Ungefär så kan en dag se ut för mig. 

Svenskt Näringslivs parameter sam-
manfattande omdöme) samt invå-
narnas syn på kommunens service 
vid myndighetsutövning (baserat på 
Insiktsmätningen från SKL). Utifrån 
dessa mål har vi satt en verksamhets-
plan för året och planerar just nu in 
aktiviteter som förhoppningsvis ska ta 
oss till de uppsatta målen och generera 
tillväxt i vårt lokala näringsliv. 
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommunMed reservation för ändringar

fredag 15 februari 2019
GS 86 AIF/Fagerås BK-Hulsberg/Björkås IBF
Forshaga sporthall, 19.30. Innebandy Damer 
Div 2.

Hockeyettan: Forshaga IF -Malung
Ängevi, 19.00. Hockey på hög nivå. 

lördag 16 februari 2019
Näringslivsdag 2019
Kulturhuset, 16.00 - 20.30.  Dagen riktar sig till 
befintliga företagare, personer som går i starta 
eget tankar och företag som är intresserade av 
att etablera sig i Forshaga kommun. 

söndag 17 februari 2019
Familjesöndag på biblioteket
Pärpyssel med ABF, Forshaga bibliotek,  
11.00 - 13.00. Välkommen hit och skapa något 
tillsammans med ditt barn. Ingen föranmälan. 

måndag 18 februari 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset. 
15.00 - 17.00. För alla som gillar att handarbeta 
och träffas i grupp, umgås och utbyta erfaren-
heter. 

tisdag 19 februari 2019
Bio: The Wife, Forshaga Folkets hus, 14.00. 
Svensk text. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15.00 - 17.00. För alla som gillar att handarbeta 
och träffas i grupp, umgås och utbyta erfaren-
heter. 

onsdag 20 februari 2019
Boken vs filmen för unga, Forshaga bibliotek, 
15.00. Går man på mellanstadiet och gillar att 
läsa och se på film? Anmäl då till vår bok- och 
filmcirkel. 

Hockey på bioduken: Rögle-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.  
Välkommen på hockey. 

Kreativ onsdag 
Kom och var kreativ på Torget i  
Forshaga lärcenter 16.00. 

torsdag 21 februari 2019
Idrottscafé, Ängevi, 10.00.   
Perra Johnsson kommer på besök. 

fredag 22 februari 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek
10.00. Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn 3 - 6 år. 

söndag 24 februari 2019
Familjesöndag på biblioteket
Konstworkshop med Kulturskolan, Forshaga  
bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen hit och 
skapa något tillsammans med ditt barn.  
Ingen föranmälan.

måndag 25 februari 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek.
Se 18/2.

tisdag 26 februari 2019
Hockey på bioduken: Skellefteå-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.  
Välkommen på hockey. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek.
Se 19/2. 

onsdag 27 februari 2019
Bio: Eld och lågor, Forshaga Folkets hus, 14.00 
och 18.30. Berättelsen om kampen mellan två 
konkurrerande nöjesparker på var sin sida om 
Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm. 

Sportlov: Quiz, Forshaga bibliotek, 15.00.  
Var med i biblioteks quiz och testa dina  
kunskaper i alla möjliga olika frågor. 
 
Stickträffar våren 2019.
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar. 

torsdag 28 februari 2019
Sportlov: Serieworkshop
Forshaga bibliotek, 13.30 - 16.30.  
Tecknaren Lisa Medin kommer hit och  
lär ut grunderna i att teckna serier.  

lördag 2 mars 2019
Dans: Donnez, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

söndag 3 mars 2019
Sagostund på arabiska, Forshaga bibliotek, 
12.00. Välkommen att lyssna på sagor på 
arabiska. 

måndag 4 mars 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek. Se 18/2.

tisdag 5 mars 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2.  

onsdag 6 mars 2019
Föreläsning med Joanna Halvardsson, Forshaga 
bibliotek, 18.00. Jag är inte dum i huvudet. Jag 
har Asperbergs syndrom och bipolär sjukdom 
typ 2. 

Kreativ onsdag
Kom och var kreativ på Torget i  
Forshaga lärcenter 16.00. 

torsdag 7 mars 2019
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek, 18.00. 
Är boken bättre än filmen? Träffen är två 
torsdagskvällar och disskuterar En sista semes-
ter av Michael Zadoorian.

fredag 8 mars 2019
Musikquiz i Forshaga, Forshaga Folkets hus, 
19.00. Välkomna att tävla i musik. 

Sagostund på Forshaga bibliotek
10.00. Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn 3 - 6 år. 

måndag 11 mars 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek. Se 18/2. 

tisdag 12 mars 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2.  

onsdag 13 mars 2019
Kreativ onsdag
Kom och var kreativ på Torget i  
Forshaga lärcenter 16.00. 

Stickträffar våren 2019
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar. 

torsdag 14 mars 2019
Boken vs filmen
Forshaga bibliotek, 18:00, Se 7/3 

måndag 18 mars 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek. Se 18/2. 

tisdag 19 mars 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2. 

fredag 22 mars 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek
10.00. Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn 3 - 6 år. 

lördag 23 mars 2019
Dans Per-Håkans, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

måndag 25 mars 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek.
Se 18/2.

tisdag 26 mars 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2. 

onsdag 27 mars 2019
Stickträffar våren 2019.
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar. 

lördag 30 mars 2019
Stor barnloppis, Kulturhuset, 11.00 - 16.00. 
Allt för barn. 

måndag 1 april 2019
Författarbesök: Lustenbåtarna på Klarälven
Forshaga bibliotek, 18.00. Helena Lundgren 
Landin berättar om sin nya bok. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek.
Se 18/2.

tisdag 2 april 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2. 

onsdag 3 april 2019
Boken vs filmen för unga, Forshaga bibliotek, 
15.00. Går man på mellanstadiet och gillar att 
läsa och se på film? Anmäl då till vår bok- och 
filmcirkel. 

fredag 5 april 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek
10.00. Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn 3 - 6 år. 

lördag 6 april 2019
Dans: Streaplers, Forshaga Folkets hus, 20.00.
Välkommen att dansa loss. 

söndag 7 april 2019
Sagostund på arabiska, Forshaga bibliotek, 
12.00. Välkommen att lyssna på sagor på 
arabiska. 

måndag 8 april 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek.
Se 18/2.

tisdag 9 april 2019
Litteraturquiz på Forshaga bibliotek, 18.00. 
Ta en fika i Café Rasten och testa dina  
kunskaper i en frågesport om högt och lågt 
från böckernas värld. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2. 

onsdag 10 april 2019
Stickträffar våren 2019.
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar. 

fredag 12 april 2019
Musikquiz i Forshaga, Forshaga Folkets hus, 
19.00. Välkomna att tävla i musik. 

måndag 15 april 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek.
Se 18/2.

tisdag 16 april 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek. 
Se 19/2. 
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