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Vi människor är
sökare. Vi söker
äventyr, trygghet,
upplevelser, kunskap, kärlek, nöjen,
social delaktighet,
utmaningar - ja
helt enkelt ett rikt
liv. Det är dessa
sökanden som på
något sätt är resan
genom livet.
Men vad är livskvalitet egentligen?
Är det att ha mest av allt och ständigt
vandra nya stigar? Nja, ibland letar vi
kanske lite väl långt bort efter det vi
söker. Jag tror att svaret för det mesta
finns lite närmare. Inte minst har
pandemin lärt oss vad som egentligen
är det allra viktigaste. Livskvalitet
skapar vi bäst tillsammans genom att
vara öppna, hjälpsamma och genom
att samarbeta. Vi har alla olika behov
vilket gör att vi behöver lyssna på varandra för att kunna göra rätt saker.
Livskvalitet kan vara en stund i bastun
på Deje badhus och samspråka om
livet vi lever och att få skratta i sällskap med andra. Livskvalitet kan vara
att hjälpas åt genom några timmars
ideellt arbete i en av våra fantastiska
föreningar. Livskvalitet kan vara att ha
ett hem att gå till där en vän, en katt
eller en familj väntar eller där man kan
vara för sig själv och känna sig trygg.

Livskvalitet
skapar vi bäst
tillsammans.
Livskvalitet är för en del att slå sig ner
på en bänk en stund och se Klarälvens
mäktighet, ta några djupa andetag
av den rena luften, njuta av några
munnar av det goda dricksvattnet från
Visten. Eller kanske ett trevligt besök
på något av våra bibliotek - för att få
kunskap eller bara lite nöje.
Det vi skapat med våra gemensamma
krafter är enastående. Välfärd, skola,
sjukvård och omsorg till alla, som ger
oss de förutsättningar vi behöver för
att skapa den livskvalitet vi söker.
Livskvalitet är att kunna njuta av att
veta att vi gjort vad vi kan för att världen ska bli lite bättre. Där varje samtal
eller handling som du och jag gör kan
göra skillnad till det bättre.

Per Lawén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 054-17 20 06

Ditt evenemang är viktigt!
Under de senaste året är vi nog många
som saknat de evenemang som föreningar och företag brukat anordnar. Nu
när samhället öppnat upp igen ser vi
att många återigen arrangerar roliga
aktiviteter och mötesplatser.

att anmäla dina arrangemang till vår
evenemangskalender!

Vi hjälper gärna till att sprida information om ditt evenemang. Kom ihåg

Besök forshaga.se/evenemangstips.

Låt oss tillsammans sprida roliga och
viktiga arrangemang för att skapa
guldkant på vardagen.

Medskapande äldreomsorg
ska öka kvalitén på vår service
Tillsammans ska vi öka kvalitén på vår service inom äldreomsorgen. Medskapande innebär att den äldre
tillsammans med personalen bestämmer hur vården och omsorgen ska se ut och vad som är viktigt. Nyligen
startade ett projekt som ska öka brukarnas inflytande över den service de får.
I början av oktober gick startskottet
för Medskaparprojektet i Forshaga
kommun. Det är ett projekt inom vårdoch omsorgsförvaltningen som syftar
till att brukaren tillsammans med
personalen skapar vården och omsorgen. Projektet ska höja kvaliteten
på servicen. Under projektet kommer
våra medarbetare ta fram nya arbetssätt där större fokus kommer läggas
på det som är värdeskapande för de
verksamheten är till för. Målet med
projektet är att arbeta fram en Forshagamodell som anger ramarna för hur
vi arbetar för att uppnå högre kvalitet
för brukarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.
— Vad Forshagamodellen i detalj
kommer att innebära vet vi inte idag,
säger Therese Weng, projektledare för
Medskaparprojektet. Det vi vet först
i slutet av 2022 då hela förvaltningen

kommit igenom projektet. Däremot ser
vi att ökad delaktighet kommer vara
en central del för brukaren.
Trygghet är det viktigaste
Under några veckor har en testgrupp
beståendes av sex undersköterskor
från hemtjänstgrupp 5, biståndsbedömare, sjuksköterska, sjukgymnast,
demenssköterska, enhetschef och
gruppledare studerat hur den egna
verksamheten ser ut idag och dess del
i den stora organisationen. Testgruppen har genom intervjuer tagit reda på
vad som är av värde för brukarna som
idag får deras stöd. Både anhöriga
och närstående har varit eniga om att
tryggheten är det som är det viktiga.
Flera menar att trygghet uppnås genom bland annat kontinuitet (samma
personer utför insatsen), omsorgskontinuitet (medarbetarnas förhållningssätt och arbetssätt) samt tidskontinui-

tet (insatsens omfattning och när på
dagen den sker.)
Utifrån vad testgruppen sett i den
egna verksamheten, har sedan olika
förändringar prövats. Syftet är att
bättre tillgodose brukarnas behov och
det som är viktigt för dem. Målet är
att ta fram en ny arbetsmodell för hur
äldreomsorgen i Forshaga ska se ut
och arbeta, med den enskilda individen i centrum.

Ann-Katrin Karlsson och Gerda Hoekstra ritar
kommunikationskartan kring ett ärende.

Kontakten nr 5, 2021

3

Under pandemin har mycket av Röda
Korsets verksamhet stått stilla. En sak
som ändå gjordes var att hjälpa till med
att hemleveranser av livsmedel till de
äldre som inte har möjlighet att handla
själva på grund av restriktionerna.

restriktioner har satt käppar i hjulen,
berättar Angelica Rage.
I verksamhet Vänner emellan kommer
man överens med Röda Korsets volontär om vad man ska göra tillsammans.
Kanske ta en promenad, en cykeltur,
gå och handla, låna en bok på biblioteket, se en film eller bara sitta och prata
över en kopp kaffe.
– Röda Korset har en trehjulig cykel
som kan användas där två personer
kan åka med. Nu är ju inte årstiden
den rätta säger Angelica Rage, men
cykeln är populär och lite hann den
användas när restriktionerna lättade i
slutet av sommaren.

Vänner
emellan

Kommunens resurser räcker inte alltid till för alla delar som en person
behöver när det kommer till social samvaro. Därför är civilsamhällets
bidrag mycket välkommet. Äldreomsorgen i Forshaga kommun har ett
mycket bra samarbete med Röda Korset.
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– Nästan all verksamhet har varit
stängt på grund av pandemin. Men
samarbetet med ICA i Forshaga och
Deje fungerar mycket bra. Alla vill dra
sitt strå till stacken, berättar Angelica
Rage, kretsordförande i Röda Korset
Forshaga.
Social samvaro
En annan del av samarbetet med äldreomsorgen handlar om att underlätta
för de äldre att komma ut. Därför gjordes en undersökning bland de äldre
som har hemtjänst. Hemtjänstens
personal tog med sig blanketter med
frågor om vad den äldre ville göra.
På så sätt har man fått ihop en lista på
saker som Röda Korsets volontärer
kan hjälpa till med.
Vänner emellan
I Röda Korsets planering ligger nu
verksamheten Vänner emellan för att
tillmötesgå önskemål som kom fram i
undersökningen.
– Verksamheten har delvis kunnat starta, men pandemin med sina

Röda Korsets verksamheter
Röda Korsets vanliga verksamheter
på Skivstagatan 3 har kunnat starta
igen efter 15 månaders stängning.
Secondhandbutiken är öppen måndag
till fredag klockan 10 till 18 och lördag
klockan 10 till 14. Förhoppningen är
också att Träffpunkten, Röda Korsets
café, ska kunna öppna igen.
Musikquiz
Varje fredag klockan 10 är det musikquiz på Röda Korset. Det är mycket
populärt och uppskattat. Stämningen
är familjär, de flesta känner varandra
sedan tidigare.
– Vi deltar i stort sett alla fredagar,
utom när vi har förhinder. Det har vi
gjort sedan musikquizet startade för
flera år sedan, berättar Astrid Tällberg
och Ingemar Karlsson. Det bästa är
självklart samvaron - att under trevliga
former kunna träffas och dessutom få
gott kaffe och kaka.
Musikquizet leds denna fredag av
volontären Gunnar Ström, som ser till
att alla trivs och skojar med glimten i
ögat. Gunnar är noga med att alla väntar tills den duktiga pianisten har spelat
låtarna klart, innan någon skriver sin

gissning på musikquiz-blanketten.
Pianist är Barbro Näsström som ledigt
spelar allt från klassiska stycken och
visor till modern populärmusik med
bravur.

Volontär Alzuber Alsanussi hjälper till
och ser till att alla trivs och har påfyllt
i kaffekoppen.
– Jag tycker det är roligt att hjälpa till,
och att få delta i det goda arbetet Röda
Korset gör, berättar Alzuber.
Deltagare Marianne Ståhlklo sitter vid
ett av borden och ser till att alla skriver
rätt svar i musikquizet. Det handlar
mindre om att tävla och mer om att
diskutera, skoja och ha en fin stund
tillsammans. I musikquizet som Gunnar Ström sätter ihop är det alltid en
norsk låt med. Det är för att Villy Bill
som är bördig från Norge ska känna
sig hemma. Denna gång var det Solveigs sång skriven av Edvard Grieg. I
dag vann dessutom Villy Bill musikquizet. Som nykomling känner man
sig fort som hemma och fler deltagare
finns det alltid rum för på musikquizet
hos Röda Korset!

Vill du bli volontär?
Vill du hjälpa till i verksamheten
Vänner emellan?
Ring frivilligledare Aakash på telefon
0737-266 034 eller Röda Korsets
butik på telefon 054-870 060.
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Äldrelinjen 020-22 22 33
Äldrelinjen riktar sig till dig
som mår psykiskt dåligt eller
som längtar efter någon att
prata med.

Bibliotekets
julöppettider
Forshaga bibliotek
23 december
10-15
24-26 december stängt
27 december
10-18
28 december
10-16
29 december
10-18
30 december
10-15
31 december
stängt
1-2 januari
stängt
3 januari		
10-18
4 januari		
10-16
5 januari 		
10-15
6 januari		
stängt
7 januari 		
10-16
8-9 januari
stängt
Deje bibliotek
Bemannad öppettid
23 december
10-14
24 dec -9 januari stängt
Meröppet (även helgdagar)
Måndag-onsdag 06-22
Torsdag 		
stängt
Fredag-söndag 06-22

Kulturskolan
Nu är det hög tid att göra sina
bokningar på Studyalong för alla
som vill spela, sjunga eller dansa på
Kulturskolan. Under våren kommer
det, utöver terminsundervisningen,
även att dyka upp fler kortkurser.
Håll utkik!
Alla våra kurser hittar du på webben,
studyalong.se/forshaga . På den sidan
skickar du också in din anmälan eller
bokar in dig i vår intresselista om
ingen tid skulle passa just nu. Läs
mer på forshaga.se/kulturskolan.

6

Kontakten nr 5, 2021

Verkstan på Lintjärn ger
guldkant på tillvaron
Inom funktionsstöd i Forshaga bedrivs daglig verksamhet bland
annat i den fullt utrustade snickarverkstaden på Lintjärn. På övriga
tider används verkstadslokalen av pensionärer knutna till föreningen
Gårdsrådet Forsgården. Verkstadslokalen ger många personer i
kommunen guldkant i tillvaron.
Verksamheten i verkstan sker i samverkan med socialpsykiatrins dagliga
verksamhet. Verkstan utför reparationer av exempelvis möbler samt
utför vaktmästarsysslor på Lintjärns
särskilda boende. Återvinningshanteringen, soptömning och körningar
till Återbruket, är andra sysslor som
utförs. Verkstans arbete genomsyras
liksom övriga dagliga verksamheter i
Forshaga mycket av återbruk.
Kommunens parkbänkar
Ett uppdrag man har sedan cirka tre
år tillbaka är att renovera kommunens
parkbänkar. Istället för att nya köps in
renoveras gamla slitna bänkar. Philip
Nilsson som har sin dagliga verksamhetsplats i verkstan visar en av
bänkarna och berättar:
– Jag är stolt över bänkarna, det känns
bra när man går förbi bänkarna som
man själv har renoverat ute i kommunen.

Regnbågsbänkar
Bänkarna slipas och målas. Några
bänkar har målats i regnbågens alla
färger, ett resultat av samtal och arbete kring mångfald berättar habiliteringsassistent Peter Eriksson.
– Hittills har verkstan hunnit renovera
ett femtiotal bänkar som på nytt kunnat placeras ut runtom i kommunen,
berättar habiliteringsassistent Peter
Eriksson.
Ger guldkant
Daglig verksamhet verkstan har med
all rätt fått mycket beröm för renoveringsarbetet från kommuninvånare
som är ute och promenerar och vilar
sig på de fina bänkarna.

Hur mår du?
Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av ett naturligt åldrande. Oavsett ålder
finns hjälp att få. Ungefär var tionde person över 65 år är drabbad av depression. Även lindriga depressioner
hos äldre personer kan minska livskvaliteten och göra det svårt att klara av vardagen.
– Inom äldreomsorgen i Forshaga har
en handlingsplan upprättats för att
upptäcka och identifiera psykisk ohälsa hos personer inom äldreomsorgen,
berättar tillförordnade förvaltningschef Patricia Henriksson. Handlingsplanen är framtagen i samverkan med
Region Värmland, som är ansvariga
för behandlingar.
Utbildning av all personal
En av åtgärderna i handlingsplanen är
en utbildning om psykisk ohälsa för
all personal inom hemtjänst och särskilt boende. I utbildiningen uppmärk-

Patricia Henriksson

sammas personalen på vilka tecken
som finns på depression hos äldre där
viktnedgång och tystlåtenhet kan vara
två av dem. Men framförallt måste
personalen våga fråga: Hur mår du?
– Med öppenhet och kunskap kan
psykisk ohälsa förebyggas och lindras.
Det är aldrig för sent att må bättre, säger Patricia, ju tidigare psykisk ohälsa
upptäcks, desto större möjlighet finns
att behandla den framgångsrikt.
Självmord
Den allvarligaste följden av psykisk
ohälsa är självmord. Andelen självmord är högre bland äldre än yngre
personer och högst andel finns bland
män i åldern 80 år eller äldre.
Fler förebyggande åtgärder
Andra förebyggande åtgärder som
vidtagits är bland annat broschyrer
om psykisk ohälsa som delas ut vid

hembesök av biståndsbedömare.
Biståndsbedömarna ger också råd och
stöd samt informerar om gränsdragningar mellan kommun och region.
Kost, motion och bra sömn utifrån
individens förmåga är hörnstenar för
psykiskt välmående.
– Om du drabbas av psykisk ohälsa
är det viktigt att söka hjälp hos din
vårdcentral. Där kan orsaken till både
kroppsliga och psykiska besvär redas
ut och vid behov kan du få behandling. Både läkemedel och samtal kan
användas för att behandla psykisk
ohälsa, avslutar Patricia Henriksson.
Äldrelinjen 020-22 22 33
Äldrelinjen riktar sig till dig som mår
psykiskt dåligt eller som längtar efter
någon att prata med. Vid behov kan
du också hänvisas vidare till annat
professionellt stöd. Du kan alltid vara
anonym när du ringer.
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Härliga vinter!

En dag på hal is

På flera platser i kommunen
spolar privatpersoner upp isplaner.
Det finns möjlighet att spola is på
lämplig plats och kommunen lånar
ut utrustning för spolning. Kontakta
växeln på 054-17 20 00 för att få veta
mer om detta.
Vill du åka skridskor på redan färdig
is finns möjligheten för åkning utomhus på ishockeyplanen på Olevi
Idrottsplats i Olsäter eller inomhus i
ishallen på Ängevi i Forshaga då de
har tider för allmänhetensåkning. Mer
information och tider hittar du på vår
webbplats forshaga.se.

Jullovsaktiviteter
På forshaga.se/lovaktiviteter finns en
samlad lista för olika aktiviteter
som arrangeras för jullediga barn
och unga. Hoppas att du hittar
någon kul aktivitet som passar just
dig!
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Aktiviteter i snön

Det finns flera platser i vår
kommun som du, en snörik vinter,
kan besöka för skidåkning eller
pulkaåkning.
Dömlebacken erbjuder utförsåkning
för stora och små med knapplift, grillplatser och kioskförsäljning. Åker du
hellre längdskidor finns spårcentraler
vid motionsspåren i Skived, SISUgården och vid Skivtjärn vid skidstugan i Deje. Här kan du också åka på
morgonen och kvällen då spåren är
upplysta.
För dig som hellre lämnar skidorna
hemma och är mer ute efter lek i snö
finns det flera pulkabackar med belysning i kommunen. I Deje finns backen
i Tjusbol. I Forshaga hittar du dem på
Stackbråtarna, i Grossbol och Skivudden. Det finns även en backe vid Lundagård för pulkaåkning och vinterlek,
den är dock inte upplyst.

Dömlebacken

Genom föreningen Deje Alpinaklubbs idoga arbete ökar vår livskvalitet vintertid. De driver sedan
många år tillbaka skidbacken i
Dömle.
Tack vare ideella eldsjälar som lägger snö, pistar, håller kiosk och liftar
öppna och arrangerar skidskolor kan
Forshagas invånare njuta av skidåkning i sin hemkommun.
Dömlebacken är 350m lång och har
en fallhöjd på ca 65m. Den är utrustad
med knapplift, snökanoner, kiosk,
grillplatser, värmestugor och snowboardland med olika hinder. Det är
en backe som passar både nybörjaren
och den mer erfarne. Med andra ord är
backen en bra plats för individer och
familjer att höja livskvaliteten ytterligare under det mörka vinterhalvåret.
Vill du veta mer om backen och
föreningen? Besök dejealpinaklubb.nu.
Här finns information om öppettider,
anläggningen samt hur du kan hjälpa
till.

Tousin ”Tusse” Chiza får besök av rymdkatten från Grossbolsskolan.

Rymdkatterna har landat
på Grossbolsskolan!
Grossbolsskolan har fått besök av två rymdkatter som väcker nyfikenhet i lärandet för både lärare och
elever. Arbetet med rymdkatterna började på skolans flexenhet Smaragden men spred sig vidare till fler
lärare och elever på skolan. Nu har rymdkatterna lämnat Grossbolsskolan och gett sig iväg mot andra platser
i världen. - Jätteroligt! tycker Jennelie Örtendahl som startade projektet.
Tanken är att rymdkatterna ska få
komma till olika platser och möta
olika människor och inspirera eleverna
till kunskapande.

Rymdkatterna har redan skapat
många spännande och givande samtal
och väckt många frågor som man sen
arbetat vidare med i undervisningen.

– För mig är det här ett sätt att skapa
en inkluderande undervisning med
utgångspunkt i nyfikenhet berättar
Jennelie Örtendahl, lärare på Grossbolsskolan. Det är också ett sätt att få
in hela världen som en självklar del av
klassrummet.

Målet är att skapa ett projekt med en
estetisk utgångspunkt som kan användas ämnesöverskridande och samtidigt skapa en vi-känsla mellan olika
årskurser på skolan. Läraren kan till
exempel använda kattens resa för att
arbeta med geografi, digitala lärprocesser eller bildgestaltning.

I undervisningen följer eleverna rymdkattens resa och använder den som
språngbräda in i ämnen, tematik och
lärande på ett lustfyllt sätt. Den som
får en rymdkatt till sig tar med den
på äventyr, mejlar bilder till klassen
och lämnar den sen vidare till någon
annan.

Rymdkatternas hemsida
Vill du också följa rymdkatternas
resa är du välkommen att besöka
rymdkatten.webnode.se. Där hittar du
rymdkatternas hemsida som elever
på skolans flexenhet varit med och
skapat. Eleverna har varit delaktiga i

utformningen av designen och nu är
dom med och uppdaterar hemsidans
bilder och texter.
Rymdkatten ute i världen
Jennelie hade redan från start stora
visioner om rymdkatternas resor. Nu
är det tre veckor sen som de lämnade
Grossbolsskolan och de har redan fått
träffa förebilden Tousin ”Tusse” Chiza
och till och med besökt platser utanför
Sverige.
Nu är vi alla nyfikna på var rymdkatterna kommer hamna framöver. Vem
vet, kanske hamnar någon av dom hos
dig!
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Aktuella beslut
Beslut om att
införa insamling av
matavfall
Sveriges alla kommuner måste från
och med januari 2024 källsortera
brännbart avfall och matavfall.

Hjälp ett barn
att hitta hem 
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få trygghet,
omsorg och kärlek. Just nu har vi flera barn som behöver hjälp och därför söker vi fler familjehem.
Har du vad som krävs för att hjälpa ett barn?
Familjehem kan se ut på många sätt.
Man kan bo i lägenhet, hus på landet,
vara ensamstående, gift, sambo, ha
egna barn, arbeta heltid, deltid eller
studera. Det är bra att det finns många
olika typer av personer och familjer
som kan ställa upp.
Trygghet
Det som är viktigt är att de som åtar
sig ett uppdrag som familjehem har
en trygg och stabil tillvaro, att de
är pålitliga vuxna som finns där för
barnet oavsett vilka svårigheter som
uppkommer.
Vad krävs av familjehemmet?
Familjehemmet ska kunna ta emot ett
barn som man inte känner i sin familj.
Barnet ska ges den kärlek, omvårdnad
och trygghet i vardagen som barnet
behöver och har rätt till. Som om det

vore ens eget barn. Ni är ställföreträdare för barnets föräldrar under
den tid som barnet bor hos dig och
ska stödja barnet med det som barnet
behöver.
Samarbete och kontakt
Familjehemsföräldrarnas har en viktig
uppgift i att stödja barnets relation till
sina biologiska föräldrar, syskon och
släktingar. Ibland är den kontakten
avgörande för om en familjehemsplacering blir bra för barnet. Samarbete
med socialtjänst och andra myndigheter som skola och hälsovård är andra
viktiga uppgifter för er som familjehem.
Boendet
Vilket boende man har är inte avgörande. Det viktiga är att man känner
att man har plats och kan erbjuda ett

eget rum till det placerade barnet. Det
är också viktigt att hemmet är säkert
för barn, alltså att hemmet är barnsäkrat utifrån ålder på barnen i hemmet.
Syskon
Oftast placeras syskon tillsammans
om det bedöms vara det bästa för
barnen. I varje specifikt fall ser man till
vad som är det bästa för just de barnen
som ska placeras.
Vill du hjälpa ett barn?
Har ni tid, intresse och plats för barn
i hemmet så anmäl ert intresse via
e-tjänsten på forshaga.se/familjehem. Vill
du ha mer information är du välkomna att skicka e-post till oss så ringer
vi upp dig. Hör av dig via e-post till
johanna.rosenfeldt@forshaga.se.

Kommunfullmäktige har beslutat att
införa insamling av matavfall med
en tunna för matavfall och en tunna
för brännbart avfall. Kommunen
kommer tillhandahålla papperspåsar att använda till matavfallet.
Den nya hanteringen planeras starta
i slutet av nästa år, alternativt början
på 2023.

Kommunfullmäktige
19 oktober 2021
 Beslut om kommunal

skattesats 2022
Kommunfullmäktige har beslutat
lämna nuvarandeskattesats
oförändrad för 2022.
 Beslut om redovisat delårsbokslut

Kommunfullmäktige beslutade
att godkänna delårsrapporten för
Forshaga kommun inklusive de
kommunala bolagen.
Delårsrapporten finns tillgänglig
på forshaga.se för dig som önskar
läsa mer.

På forshaga.se finns protokoll från
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens
och nämndernas sammanträden.

Kommunfullmäktige
30 november
I skrivandets stund har kommunfullmäktige inte ännu hållits men du
kan gå in på forshaga.se för att läsa
vilka beslut som togs.
På agendan
Kommunfullmäktige ska den 30
november behandla budget 2022,
beslut om fortsatt arbete kring
nybyggnation av simhall samt
reviderad maxtaxa för barnomsorg.
Fullmäktige kommer också behandla frågan om reviderad vatten- och
avloppstaxa och reviderad renhållningstaxa.

Natur- och centrumnära boenden
Endast 300 meter från centrum ligger Åsmyren, med skogen och älven som närmsta granne. Här vill vi
skapa en fantastisk boendemiljö som är tillgänglig för alla. Nu har det förberedande arbetet startat. Under
2021-2025 kommer vi att få se fem flerfamiljshus växa fram med totalt 87 nya lägenheter.
Vissa delar av arbetet på Åsmyren
kommer vi på kommunen utgöra. Det
handlar om att göra markarbeten så som
lokalgata in till området, ledningar,
parkeringsytor, gång- och cykelväg och
att förbereda marken för byggnationen.
Vi planerar att ha det förberedande
arbetet färdigt under våren 2022.
Forshagabostäder AB
Forshagabostäder ska bygga tre hus
med hyresrätter på Åsmyren. Det blir
två flerfamiljshus om fyra våningar
och en radhuslänga med fem bostäder.
De kommer att bygga i två etapper och

börjar med ett flerfamiljshus i fyra
våningar och radhuslängan.
HSB Värmland
HSB Värmland kommer att bygga
två flerfamiljshus om fyra våningar
med bostadsrätter. Dessa bostadsrätter
kommer att finnas till försäljning hos
mäklare.
Totalt handlar det om 87 nya boenden
i varierande storlekar.

Illustrationer: KLARA arkitekter

10

Kontakten nr 5, 2021

Kontakten nr 5, 2021

11

Konsol fastsatt i väggen

Kopplingshylsa

Nya e-tjänster
inom bygg och miljö
Nu kan du som vill ansöka om
bygglov eller enskilt avlopp göra
det digitalt via kommunens nya
e-tjänster.
Smidig hantering
Tack vare de nya e-tjänsterna kan
du skicka in din ansökan digitalt,
bifoga handlingar till ditt ärende
och följa ditt ärendes status, direkt
i vår e-tjänsteportal när som helst
på dygnet. Du loggar enkelt in med
ditt personnummer och Bank-ID.
Du kan följa dina pågående ärenden men också se tidigare ärenden
kopplade till ditt personnummer.
Nya e-tjänster
Här är hela listan på de e-tjänster
som är nya inom bygg och miljö:
• Ansöka om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked
och strandskyddsdispens samt
anmäla åtgärder såsom attefall
och eldstad
• Komplettera ditt
bygglovsärende
• Anmäla kontrollansvarig
• Lämna svar vid grannehörande
• Ansöka om slutbesked
• Se mina byggärenden
• Ansöka om enskilt avlopp
• Följa och komplettera dina
miljöärenden
• Lämna miljö- och hälsorelaterade klagomål
Vi arbetar ständigt med att ta fram
nya e-tjänster. Du hittar samtliga
kommunens e-tjänster på
e-tjanster.forshaga.se.
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Lediga
kontorslokaler

Kran/ventil

Kran/ventil

Byte av vattenmätare
För att mäta förbrukningen av vatten har alla abonnenter en vattenmätare i sitt hus. Ibland måste vi byta vattenmätare. Hur ofta det ska
ske är reglerat i lagstiftning och beror bland annat på mätarens storlek.
Preliminärt börjar vi i februari 2022 byta ut vattenmätare i villaområden.
Innan vår tekniker kommer är det
är viktigt att du som fastighetsägare
kontrollerar vattenmätaren. Den ska
vara rätt monterad och ha fungerande
kranar så att vattnet kan stängas av
utan risk för läckage.
Rätt monterad
Vattenmätaren ska vara fast monterad i en konsol (fäste) med skjutbar
kopplingshylsa samt två godkända
och fungerande avstängningsventiler.
Mätaren ska vara lätt att komma åt och
skyddad mot frost. Många ventiler
som monterats under årens lopp är
inte godkända idag. Vissa har brister i
konstruktionen men är inte farliga så
länge man inte rör dem och sprinten
fortfarande är kvar.
Viktigt vid vattenläcka
För dig som fastighetsägare är det
viktigt att ventilerna fungerar om det
blir ett läckage i huset och du snabbt
måste stänga vattnet. Fungerar inte
ventilerna måste vattnet stängas av i
gatan vilket tar längre tid och vattnet
kan under tiden orsakat stor skada i
ditt hus.

Kommunens ansvar
Kommunen äger vattenmätaren. Det
är bara kommunen som får montera
bort, byta ut eller flytta en vattenmätare. Ett par veckor innan vår tekniker
kommer får du ett meddelande från
oss. Vi debiterar inte byte av vattenmätare.
Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar för och
bekostar att vattenmätaren är rätt
monterad och att det finns två fungerande avstängningsventiler. Kontakta
en VVS-firma om din vattenmätare
inte är monterad i en konsol och/eller
du är osäker på om du har godkända
ventiler. Om du har bokat tid med en
rörmokare för installation av konsol
och/eller byte av avstängningsventiler,
byter vi ut vattenmätaren samtidigt.
Kontakta oss i god tid då detta behöver samordnas. Vi hjälper dig även
med avstängning av vattnet i gatan.
Mer att läsa
På vår webb finns mer att läsa om vattenmätare: forshaga.se/vattenmätare

Se över ditt elavtal
och spara pengar
Kommunens energi- och klimatrådgivning får just nu många frågor om
el- och elavtal. En bidragande orsak till det är det höga elpriset som
under hösten nått historiska höjder. Detta får många att fundera på hur
man kan minska sin elanvändning och se över sitt elavtal.
Gör ett aktivt val
Det viktigast är att göra ett aktivt val,
oavsett om man väljer bundet eller
rörligt elpris, annars får man ofta ett
dyrare så kallat anvisat avtal. Det finns
stora prisskillnader mellan olika avtal
och därmed finns en hel del pengar att
spara. Jämför gärna mellan så många
elhandelsföretag som möjligt.
Ett bra tips är att besöka webbplatsen
elpriskollen.se som är en oberoende
prisjämförelsesajt. Där kan du jämföra
priser och avtalsvillkor samt få information. Du kan också ta kontakt med
några utvalda elhandelsföretag för att
diskutera pris och avtal direkt med
dem.
Klagomål och problem
Det kan vara värt att undersöka elföretagets hantering av klagomål och
problem. På webbplatsen energimarknadsbyran.se finns en lista på de företag
som har relativt många klagomål hos

Konsumenternas energimarknadsbyrå. Där kan du också få information
om hur din elräkning är uppdelad,
vilket kan göra det enklare för dig att
förstå din elräkning och vad du kan
påverka själv.
Energi- och klimatrådgivning
Du är alltid välkommen att kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivning som är en opartisk och kostnadsfri service till alla som bor och verkar i
kommunen.
 073-910 05 99
 måndagar, tisdagar och
torsdagar klockan 09.30-15.30
 energiradgivning@forshaga.se

Kommunen har två företagshotell
där mindre företag kan hyra kontor
och verkstadslokaler. Just nu finns
lediga lokaler både i Deje och
Forshaga.
I hyran ingår tillgång till gemensamma lokaler som kök och
samlingsrum.
Kontor Activum Deje
11 m2, hyra 946 kr/månad
Verkstadslokal med smörjgrop
Activum Deje
67 m2, hyra 3822 kr/månad
exklusive elkostnad.
Kontor Knipan Forshaga
9 m2, hyra 660 kr/månad
Kontor Knipan Forshaga
18 m2, hyra 1320 kr/månad

Vi gillar att

u följer oss
dForshaga
på Facebook:
www.facebook.com/
forshagakommun
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Den 17 november 2021 hade vi
5141 följare.
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Plan för laddinfrastruktur
Antalet laddbara fordon ökar på
våra vägar och möjligheten att
kunna ladda sitt fordon är en viktig
faktor i människors val av resväg
och resmål. Forshaga kommun
arbetar därför med att ta fram en
publik plan för laddinfrastruktur.
Lämpliga områden
Syftet med planen är att underlätta för intresserade aktörer och
leverantörer att etablera sin service
i vår kommun. Planen ska peka ut
och ge svar på vilka områden som
är lämpliga att etablera laddare på
och vilka förutsättningar som råder
på platsen.
Klimatarbetet
Klimatarbetet är en viktig del i utvecklingen av vår region. Ett av de
regionala målen är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Personbil
och lätt lastbil står för den största
delen utsläpp av koldioxid när det
kommer till inrikes transporter.
Stöd för att installera laddpunkt
Det finns flera stöd att söka för
företag, organisationer och privatpersoner som vill installera en
laddpunkt. Du kan läsa mer om
vilka stöd som finns och hur du
gör för att ansöka på kommunens
webbplats.
Har du frågor om arbetet med laddinfrastrukturplanen är du välkommen att kontakta klimatstrateg och
energirådgivare Jonas Höglund via
kommunens växel 054-17 20 00.
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En trygghet när levnadsvillkoren förändras
Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du
måste anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan ansöka om
bostadsanpassningsbidrag
Bidraget ska möjliggöra att du i din
bostad ska kunna förflytta dig, sova
och vila, sköta hygienen, laga mat och
ta dig in och ut ur bostaden.

bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet kan
styrkas med intyg från arbetsterapeut,
sjukgymnast eller läkare.

En tillgänglig bostad
Det kan handla om att ta bort trösklar,
montera stödhandtag, ordna en duschplats istället för badkar, bredda dörrar
eller förstärka fast belysning i kök och
badrum. Det kan också handla om
att sätta upp räcken och ledstänger,
bygga ramper eller montera trall på
balkongen. En förutsättning för att få

Om du vill veta mer om bostadsanpassningsbidraget kan du läsa mer på
kommunens webbplats. Där kan du
också ansöka via e-tjänst. Vill du prata
med en handläggare går det bra att
ringa till kommunens växel
054-17 20 00 eller skicka e-post till
mbn@forshaga.se.

Snö och vinter
Nu är det december med mörker
och risk för snö och halka. Bra då att
använda reflexer, sätta halkskydd på
skorna och kontrollera belysningen på
cykeln. Behöver du sand till din gård,
kan du hämta det i hinkar vid kommunförråden: Industrivägen 2 i Deje
och Industrileden 28 i Forshaga.

Ploga
Vi börjar ploga när det är tre-fyra
centimeter snö på gång- och cykelvägar och sex-åtta centimeter på gatorna.
Det tar cirka tio timmar att ploga allt
färdigt. Parkera helst din bil på tomten
så är det enklare för oss ploga. Läs mer
på forshaga.se/vinter.

Bilden togs i samband med mottagandet av en kvotfamilj, en ensamstående mamma med tre barn. På bilden syns förutom familjen
även kommunens Integrationssamordnare Balkis Faili, Lise-Lott Pettersson, praktiksamordnare och Tekeste Afeworki, språkstöd.

Flyktingmottagande i Forshaga
Forshaga kommun tar främst emot personer som flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s
flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land, så kallade kvotflyktingar. Länsstyrelsen har nu fattat
beslut om hur de flyktingar som ska tas emot i Värmland under nästa år ska fördelas mellan kommunerna.
Regeringen har beslutat att 246 nyanlända personer ska tas emot i Värmland under nästa år och länsstyrelsen i
Värmland har fördelat 14 personer till
Forshaga. Fördelningen av nyanlända
görs med stöd av bosättningslagen. En
lag som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt till att nyanlända män,
kvinnor och barn snabbare ska kunna
integreras i samhället, skolan och på
arbetsmarknaden.
Överenskommelse med Migrationsverket
och Länsstyrelsen i Värmland
Forshaga kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att
årligen ta emot utlänningar enligt
lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det
finns också en lagstadgad skyldighet att samtliga kommuner i landet
ska ha en beredskap för och ta emot

ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell. Överenskommelse om
mottagande tecknar kommunen med
Länsstyrelsen.
Kommunen har som längst två
månader på sig att genomföra mottagandet från anvisningsbeslutet. När
tidsfristen på två månader löpt ut
ska den nyanlända ha flyttat ut från
Migrationsverkets tillfälliga bostäder
och tagits emot för bosättning av den
anvisade kommunen.
Ersättningar
Forshaga kommun får statlig ersättning för sina insatser för personer som
tas emot i kommunen. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket
utan ansökan och andra ersättningar
kan kommuner ansöka om hos Migrationsverket.

Mottagningsverksamhet i Forshaga
Mottagningsverksamheten riktar sig
till nyanlända med uppehållstillstånd
som av olika anledningar har kommit
till Sverige och Forshaga kommun.
Målgruppen består av personer som
har fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring i Forshaga kommun och som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen och omfattas
av etableringsinsatser enligt lag.

En kvotflykting är en person som
har flytt från sitt land och som har
blivit utvald av FN:s flyktingorgan
UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det kallas vidarebosättning (på engelska resettlement).
Sverige brukar ta emot 5 000
kvotflyktingar per år.
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Ung kultur möts
i Forshaga

Är du mellan 13 och 25 år och
intresserad av kultur? UKM Ung Kultur Möts - är en mötesplats och festival för kreativa
unga. Där har allt som kan visas
i en utställning eller på en scen
en given plats.

Vi ses på
Hubben i Forshaga

9/12
klockan 17

Ny mötesplats för unga!
Mitt i centrala Forshaga, bredvid Folkets Hus öppnar den 9 december
en ny mötesplats för unga mellan 13 och 20 år. Här finns flera rum med
möjlighet för olika aktiviteter – alltifrån TV-spel och pingis till kreativt
skapande och musik.
Mitt i centrala Forshaga, bredvid
Folkets Hus öppnar den 9 december
klockan 17 en ny mötesplats för unga
mellan 13 och 20 år. Här finns flera
olika rum med möjlighet för olika aktiviteter – alltifrån TV-spel och pingis
till kreativt skapande och musik.

På Hubben i Forshaga kan du också
spela TV-spel, se på film, testa VR,
ta en fika eller vara kreativ! Eller så
kommer du bara och hänger i något av
rummen, spelar sällskapsspel med en
vän eller med någon av våra ungdomssamordnare som är på plats.

Kulturskolan finns på plats och du
är välkommen att tillsammans med
pedagoger testa på olika instrument,
prova hur det är att spela i ett band
eller få hjälp med att lära dig din favoritlåt på piano! Efter öppningskvällen kommer Kulturskolan ha drop-in
verksamhet på Hubben vid utvalda
tillfällen.

Hoppas vi ses den 9 december klockan
17. Alla är välkomna, både vuxna,
unga och barn för att se de nya lokalerna!
Hubben på Instagram
Håll utkik på @ungiforshaga på Instagram och på www.forshaga.se för mer
information om vad som händer på
Hubben!

Om du inte vill ställa ut eller stå
på scen kan du också delta genom
att vara arrangör för festivalen – en
erfarenhet som får dig att växa och
dessutom kan passa bra i CV:t.
Lokalt och regionalt
möts i Forshaga
I vår arrangeras både en lokal
festival och en regional festival i
Forshaga. Lokala festivaler arrangeras i flera kommuner i Värmland
och här kan alla som vill anmäla sig
och delta. Forshagas festival äger
rum den 5 mars 2022.
Från de lokala festivalerna går
sedan utvalda bidrag och deltagare
vidare till den regionala festivalen.
Här möts sedan cirka 250 unga
från hela Värmland för att uppleva,
uppträda, ställa ut och umgås.
UKM Regionfestival arrangeras den
20-22 maj 2022 i Forshaga.
Läs mer om UKM på www.ukm.se.

