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PERS KRÖNIKA

Världen vi lever i 
förändras. För att 
förstå och kunna 
acceptera föränd-
ring behöver vi 
veta mer. Kunskap 
och en god utbild-
ning är därför det 
bästa bagaget att 
bära med sig ge-
nom livet. Kunskap 
öppnar nämligen 
dörren till en bättre 

framtid både för dig och andra som 
får nytta av den. 

För lite drygt 50 år sedan fick jag prov-
smaka det första lärandet i klass 1A på 
Grossbolsskolan. Min första lärarinna 
hette Anna-Lisa och hon gav oss inlär-
ningens grunder. Från katedern dekla-
merade hon ur de första läroböckerna 
och vi lyssnade med stora öron på alla 
spännande berättelser. 

Livet är i sig en möjlighet för kunskap 
och utveckling för oss människor. Vi 
kommer från skilda bakgrunder och är 
fyllda med olika erfarenheter. Faktu-
met att vi är unika är något gott som 
vi kan lära oss mycket av. 

Utbildning och kunskap ger oss möj-
lighet att förändra och ta steg mot våra 
mål. Samtidigt är det en förutsättning 
för att kunna etablera oss på arbets-

Kunskap och en  
god utbildning  
är därför det  
bästa bagaget  
att bära med sig  
genom livet. 

marknaden.  Förändringstakten i sam-
hället ställer allt högre krav på att vi 
också fyller på våra kunskaper genom 
hela livet. Därför är en god utbildning 
grunden för vår gemensamma välfärd. 
Att vi också har möjligheter att lära 
om och lära nytt under hela livet är be-
tydelsefullt. I kommunen finns därför 
ett brett utbud av kunskapshöjande 
utbildningsformer.

Anna-Lisa och alla hennes kollegor i 
Forshaga kommun arbetade tålmodigt 
med oss ungar och vi fick en bra start 
på livet. Kunskaperna har jag använt i 
många situationer. En av de allra bästa 
lärdomarna var förmodligen nyfiken-
heten på att lära mer. För det är ju fak-
tiskt så att ju mer du vet - desto mer 
förstår du att du inte vet så mycket. 

Kunskap inhämtas självfallet inte bara 
i skolan utan också genom förenings-
livet eller i mötet med andra människ-
or. Kunskap ger oss makt och frihet. 
Den som har kunskap vet när någon 
far med osanning och kan säga ifrån 
när något är orättvist. 

Utbildning är en demokratisk fråga 
och rätten till en god utbildning är 
troligen en av de bästa möjligheterna 
vi får.

Ta vara på varje möte, läs, lyssna och 
upptäck lusten i att lära något nytt.

Björn på prao

- Björn på PRAO är ett lekfullt sätt att bekanta sig med olika 
yrken. Först inom skolans värld och sedan vidare till andra 
yrken inom kommunal verksamhet, berättar Malin.

Konceptet vänder sig till barn i lågstadiet och testkörs nu 
på två av kommunens skolor, med förhoppningen att fler 
vill delta nästa läsår. Varannan vecka skickar Björn ett brev 
till klassen med bilder då han testar olika jobb. I brevet 

Kommunens maskot Björn är väldigt nyfiken! På senaste tiden har han funderat över vad de vuxna egentligen 
gör medan barnen är i skolan. Därför har Björn bestämt sig att han ska ut på PRAO. Med sig har han Malin 
Andersson och Alexandra Ljunggren som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom Forshaga kommun.

besvarar han också frågor som han, tillsammans med elev-
erna, har bestämt i förväg. 

- Syftet med Björn på PRAO är att på ett enkelt och roligt sätt 
introducera olika yrken och vidga elevernas perspektiv om 
närområdets arbetsmarknad, säger Malin. Och kanske sår vi 
ett frö hos några av eleverna inför framtida yrkesval.

Björn provar 
skurmaskinen  

Monica Berggren, skolsköterska

Tor Aspelin,  
kock i skolkökMaria Johansson,  

rektor

Tobias Olsson,  skoladministratör 
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Mänskliga behov och personlig vård
En undersköterska arbetar nära 
människor som av olika anledningar 
är i behov av vård, omsorg, stöd el-
ler service. Utbildningen innehåller 
många olika delar, från det yrkesmäs-
siga bemötandet till kunskaper om 
medicintekniska uppgifter samt ad-
ministration och dokumentation. Men 
stor vikt läggs vid mänskliga behov 
och hur man stödjer personer till en 
god och hälsosam livsstil. Kunskaper 
om kroppen, kroppens funktioner 
samt olika sjukdomstillstånd samt hur 
man arbetar med personlig vård ingår 
också.  

– Vård- och omsorgsutbildningen är till 
för dig som vill jobba med människan i 
centrum säger Karin Ericsson, lärare på 
vård- och omsorgsutbildningen.

Utbildningen består av både teori och 
praktik. Under praktiken får eleverna 
möjlighet att utveckla sina färdigheter 
inför det kommande yrket ute i olika 
verksamheter. Men det är också en 
väg mot en framtida arbetsplats. 

– Många av våra elever blir erbjudna 
att arbeta vidare som vikarie efter att 
deras praktik avslutats, berättar lära-
ren Borgny Oddli.

Flexibel undervisning
Vid Forshaga lärcenters vuxenutbild-
ning ligger man i framkant när det 
kommer till ett varierat och anpassat 
lärande. Här har man satsat på att 
implementera teknik i undervisningen 
för att kunna erbjuda lektioner på 
plats såväl som distansundervisning 
och digitala möten. 

– Vi har förstått att skolan behöver 
bedriva en flexibel undervisning som 
passar de flesta elever, säger Borgny 
Oddli. Många av våra elever arbetar 
samtidigt som de studerar, detta är ett 
bra sätt för dem att kunna kombinera 
sina studier med sitt arbete.  

Efterfrågad kompetens
Sveriges befolkning ökar och med det 
även människor som är i behov av 
vård- och omsorg. Riksdagen har ny-
ligen fått en skrivelse från regeringen 
där man uttrycker en stor oro inför att 
täcka det vårdbehov som finns idag 
och som fortsätter öka. 

– Enligt skrivelsen behöver 150 000 
nya undersköterskor utbildas för att 
täcka behoven inom vård- och omsorg 

På Forshaga lärcenter hittar vi vuxenutbildningen, här utbildas framtidens  
vårdbiträden och undersköterskor. Undervisningen är flexibel och sker både digitalt  

och på plats, det gör att många kan kombinera studierna med arbete. Många  
elever kan tillgodoräkna arbetslivserfarenhet för att förkorta studietiden.

Morgondagens  
hjältar

Här utbildas 

de kommande åren, säger läraren 
Emma Torger. Det är en fördubbling 
av de redan utbildade undersköter-
skor som finns idag. Med andra ord 
kommer eleverna efter avslutad ut-
bildning att vara mycket eftertraktade 
på arbetsmarknaden. 

– Med en undersköterskeutbildning 
kan man arbeta inom flera olika verk-
samhetsområden. Alltifrån äldreom-
sorg, till hälso- och sjukvård, psykiatri 
eller med personer som har funktions-
variationer, inflikar Karin Ericsson. 

På utbildningen förekommer även va-
lideringsarbete. Det innebär att elever 
som har en gedigen arbetserfarenhet 
kan validera bort olika kurser av vård- 
och omsorgsutbildningen genom en 
prövning av sina kunskaper. 

– Många elever har erfarenheter 
från verksamheten, denna kunskap 
måste vi ta till vara på, säger Maria 
Westmark. Validering innebär oftast 
att eleven förkortar sin studietid och 
därmed blir färdig med sin examen 
snabbare.

Saraab Dhaner studerar på Vård- och 
omsorgsutbildningen. 
– Jag trivs mycket bra på utbildningen, 
och kan rekomendera den till andra. 

Mina nya kunskaper har gjort att jag 
känner mig mera självsäker när jag 
ska utföra olika arbetsuppgifter, säger 
Saraab. 

Hon är en av de elever som studerar 
under äldreomsorgslyftet, vilket inne-
bär att eleven har möjlighet att studera 
50 procent av sin arbetstid men ändå 
få sin fulla lön. 

Sök kurser som startar i januari 
Nu har vi öppnat ansökan för kurser 
och utbildningar som startar i  
januari. Läs mer på forshaga.se/vux

Läraren Emma Torger instruerar  
eleverna i hjärt-lungräddning för barn. 

Undervisningen sker i olika former,  
här handleder Maria Westmark  

elever genom ett digitalt möte.

Saraab Dhaher studerar  
Vård- och omsorgsutbildningen vid  

Forshaga lärcenters vuxenutbildning.

Borgny Oddli och Karin Eriksson är lärare 
på Vård- och omsorgsutbildningen

Examenshögtid för eleverna på Vård- och omsorgsutbildningen vid Forshaga lärcenter, 
sommaren 2022. På bilden syns också kommunalråd Per Lawén och personal.
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Undervisning och utveckling
Undervisning och utveckling går hand 
i hand. Undervisningen sker planerat 
och strukturerat medan utvecklingen 
även sker i den fria leken och i de 
rutiner som finns på förskolan. Allt 
ifrån att ta på sig ytterkläder till de 
olika måltiderna under en dag på 
förskolan är situationer där barnen 
lär sig och utvecklas. Det handlar 
om att utveckla bland annat motorik, 
matematik, språk och värdegrund. 
En annan viktig del som utvecklas på 
förskolan är det sociala samspelet. Att 
kunna vänta in varandra, att hjälpa en 
kompis och att se sig själv i ett större 
sammanhang. 

I vår kommun 
I Forshaga kommun finns tre försko-
leområden; Grossbol, Skived samt Ul-

lerud. Utöver våra förskolor finns två 
förskolor som bedrivs i enskilt regi, 
förskolan Kulskolan samt Pingstliljan. 

Styrdokument
Alla förskolor jobbar efter samma läro-
plan och andra styrdokument, som till 
exempel skollagen och barnkonven-
tionen. Utifrån dem styr pedagogerna 
planeringen och aktiviteterna för 
förskolan. 

Teman och projekt
Våra förskolor arbetar tematiskt och 
utifrån olika projekt. Ett tema eller 
projekt kan gälla för ett helt förskole-
område, men det kan också vara spe-
cifikt för en förskola eller till och med 
en avdelning. Hur temat ser ut styrs 
delvis av pedagogerna men också av 
barnen. Deras inflytande är en av de 

I Forshaga kommun går nästan 1000 barn i förskolan. Här läggs grunden till ett livslångt lärande, ett  
lärande som ska vara glädjefyllt och tryggt. Förskolan arbetar, liksom grundskolan, efter en läroplan.  
I den finns förskolans värdegrund och uppdrag beskrivet samt mål och riktlinjer. Planen fungerar  
som en ryggrad i den verksamhet som bedrivs i förskolorna

största pusselbitarna i förskolan. Hur 
man som pedagog fångar upp barnens 
intresse och nyfikenhet är av stor vikt. 
Som pedagog måste man lyssnar in 
och se behov i barngruppen såväl 
som i individen. Här finns en stor 
utmaning för pedagogerna, men det 
är också här som man utvecklas som 
pedagog.

Grossbols förskolor
På Grossbols förskoleområde har man 
valt att arbeta efter fokusområden som 
spänner över ett läsår i taget. Här har 
man bland annat jobbat med digitali-
sering, naturkunskap och teknik samt 
språk och kommunikation. I samband 
med det får pedagogerna kompetens-
utveckling i form av litteratur och 
föreläsningar. 

Spindlar 
På en avdelning har man exempelvis 
fastnat för spindlar. Tillsammans med 
barnen forskar pedagogerna och un-
dersöker allt från hur en spindel ser ut 
och lever till hur det känns att vara en 
spindel. Med hjälp av massa fantasi, 
funderingar, nyfikenhet, naturmaterial 
och digitala verktyg fördjupar man sig 
i projektet. Här får läroplanens olika 
ämnen som språk, begrepp, matema-
tik och naturkunskap samsas med 
nyfikenhet, glädje och spänning. 

Bokstäver och alfabetet
På en annan avdelning arbetar man 
med bokstäver och alfabetet. Tillsam-
mans med symboliska figurer får man 
läsa sagor, skapa och uppleva de olika 
bokstäverna som i sin tur låter och 
betyder olika saker och som finns i allt 
vi har omkring oss. Men man får också 
smaka på olika bokstäver! På boksta-
ven S fick barnen bland annat smaka, 
känna och lukta på selleri, sirap, salt 
och sallad. Detta blir också ett sätt för 
pedagogerna att leka fram undervis-
ning och utveckling kring kost, hälsa 
och att våga prova nya saker. 

Förundran - Bokstart i Värmland
Kommunens förskolor deltar i ett 
projekt som heter Förundran. Det är 
en satsning på små barns språkutveck-
ling med syftet att bidra till en god 
start och goda uppväxtvillkor för alla 
barn, 0-3 år, i Värmland. Forskningen 
visar att tidiga insatser under de första 
levnadsåren är särskilt viktiga, då de 
ger en positiv utveckling under resten 
av uppväxten.

Projektet är ett samarbete mellan Karl-
stads universitet, Bibliotek Värmland, 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC), 
barnhälsovården och förskolan. I 
projektet finns flera olika delar såsom 
föreläsningar, gåvoböcker vid inskol-
ning, bibliotek i kapprummet på för-
skolan samt ett gemensamt tema kring 
en bok som biblioteket valt ut. Årets 
bok heter “Kolla väskan” av Elisabeth 
Ericsson samt Ebba Forslund.

Olika behov och förutsättningar
Alla barn och barngrupper ser olika 
ut och har olika behov. Därför ser 

arbetet på de olika avdelningarna 
mycket olika ut. Gemensamt är att 
alla arbetar med Alternativ Komplet-
terande Kommunikation, AKK. Detta 
kan till exempel vara genom Tecken 
som Alternativ Kompletterande Kom-
munikation, TAKK. Man använder 
sig då av ett förenklat och förtydligat 
teckenspråk för att stödja kommunika-
tionen. Det underlättar språkförståel-
sen och stödjer språkutvecklingen för 
alla barn men speciellt för barn med 
hörselnedsättningar, annat modersmål 
eller barn med andra språk och kom-
munikationsstörningar.  

Till sin hjälp använder man sig också 
av Grafisk Alternativ Kompletterande 
Kommunikation, GAKK. Det är ett 
bildstöd som används för att förtyd-
liga till exempel i vilken ordning man 
lättast kan ta på sig kläderna eller hur 
man gör när man tvättar händerna. 
Det finns också mer utarbetad GAKK 
för barn som behöver extra stöd. Allt 
för att underlätta och stödja kommuni-
kationen och språkutvecklingen. Livslångt lärande

Här läggs grunden för 
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Var med och  
påverka!
Är du mellan 13-17 år och intres-
serad av att få inflytande och skapa 
en meningsfull fritid för dig själv 
och andra ungdomar i Forshaga 
kommun? Forshaga Ungdomsråd 
drar snart igång och vi önskar få 
fler sökande till platserna i rådet. 

Att vara med i Ungdomsrådet är 
roligt, lärorikt och ger dig en massa 
erfarenheter av att planera och 
genomföra. Vi ses ungefär 2 gånger 
i månaden.

Låter det som något för dig så 
ansök om plats till linda.olson@fors-
haga.se eller smsa till 070-2052648.

Stora effekter när skolan samverkar

Under de här tre åren har samtliga 
verksamheter fått utbildningsinsatser 
som gett stöd i olika utvecklings-
processer. Målet har hela tiden varit 
att höja måluppfyllelsen och öka 
likvärdigheten inom och mellan våra 
verksamheter. En stor insats har varit 
att utbilda ett antal personer på varje 
enhet i hur man leder och stöttar sina 
kollegor i ett förändringsarbete. På så 
sätt finns det nu hållbara strukturer 
för fortsatt utvecklingsarbete. 

Digitala tekniker
En stor del av den här samverkanspe-
rioden har skett under pandemin. Med 
stor flexibilitet och dialog kunde insat-
serna ställas om istället för att ställas 
in. Tack vare den digitala tekniken har 
samtliga planerade insatser kunnat 
genomföras. En av fördelarna med 
omställningen till digitala träffar är att 
föreläsningar har kunnat spelas in och 
nu finns kvar inom organisationen. 

Resultat
I den slutredovisning som nu skickats 
in till Skolverket konstaterar vi en rad 
tecken på förändring.  

Några exempel är: 
• Eleverna upplever att undervis-

ningen blivit mer varierad. 
• Likvärdigheten har ökat. Ett 

exempel är att skillnaden i mål-
uppfyllelse mellan våra skolor har 
minskat.

Under tre år har Barn- och utbildningsförvaltningen samverkat med Skolverket och Karlstads universitet  
inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola, SBS. I augusti tog samverkansperioden slut och  
i slutredovisningen kan vi se en rad förbättringar. 

• Det finns nu ett system för analys 
av resultat som leder till att åtgär-
der sätts in snabbt. Dessa åtgärder 
följs också upp på ett annat sätt än 
tidigare.

• En gemensam digital lärplatt-
form för samtliga verksamheter 
används nu där en stor del av 
kommunikationen med vård-
nadshavare sker. Det underlättar 
för vårdnadshavare som har barn 
inom flera verksamheter. 

Fortsatt utveckling 
Även om samverkansperioden är över 
kommer verksamhetsutvecklingen 
aldrig sluta. Nu finns det helt andra 
verktyg och en systematik som kom-
mer ge våra barn och elever i Forshaga 
kommun ännu bättre förutsättningar 
att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål.

Yrkesluncher med  
årskurs 3

Det är näringslivskontoret som i sam-
verkan med skolan skapat projektet 
som nu testas på Forshaga lärcenter. 
I pilotprojektet är det anställda från 
kommunens sju olika förvaltningar 
som i tur och ordning bjuds in till 
årskurs tre. De berättar om sina jobb, 
arbetsplatser och utbildningar sen 
äter de lunch tillsammans. Först ut 
var kommunledningsstaben med en 
ekonom, kultur- och fritidschef, pla-
narkitekt, näringslivsutvecklare och 
bemanningsadministratör.

Välgrundade yrkesval
– Genom att vi träffar elever som är 
relativt unga vill vi ge dem en större 
förståelse för det utbud av yrken och 
verksamheter som finns i Forshaga 
kommun, berättar Selma Hodzic, 
näringslivsutvecklare på Forshaga 
kommun. På så sätt kan de i framtiden 
göra ett mer välgrundat utbildnings- 
och yrkesval. Förhoppningen på lång 

sikt är att vi behåller arbetskraften i 
den egna kommunen.

Det lokala näringslivet
Ambitionen med yrkesluncherna är 
att på sikt bjuda in det lokala närings-
livet så att företagare kan komma ut 
och berätta om sina yrken och företag. 
Yrkesluncher har hittills varit mycket 
uppskattade av både eleverna och de 
olika personer som besöker skolan. 
Ur verksamheternas perspektiv ger 
elevernas frågor, tankar och idéer 
värdefulla inspel.
 
– Vi får chansen att lyssna till vad ung-
domarna anser är viktigt och vad de 
prioriterar när de planerar sitt fram-
tida arbetsliv, säger Malin Andersson 
som arbetar som studie- och yrkes-
vägledare på skolan.  Det ger oss en 
större förståelse för hur vi kan vara en 
attraktiv kommun den dag det är dags 
för dem att komma ut i arbetslivet.

I början av hösten drog ett spännande pilotprojekt igång. Det är  
ett samarbete mellan skola, kommun och näringsliv som ska ge  
elever en större chans att göra välgrundade yrkesval i framtiden. 

Kultur- och fritidschef Claes Havimäki äter lunch tillsammans med  
Rama Alnajjar och Inez Bäcklund Ljungholm

Håll utkik på  

forshaga.se/lovaktiviteter  

för att inte missa  
något skoj som  
händer på lovet. 

Hälsningar 
Linda, Kim, Marcus  

och Elvira
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Vi behöver alla bidra till att minska 
vår elanvändning, valen vi gör idag 
kan påverka hur situationen ser ut 
imorgon. Varje liten förändring gör 
stor skillnad i det stora hela, om vi 
hjälps åt. Hos Energimyndigheten kan 
du hitta mer information om varför vi 
behöver minska elanvändningen och 
hur du kan bidra: energimyndigheten.se/
varje-kilowattimme-raknas/

Kostnadsfri energirådgivning
Forshaga kommun erbjuder kostnads-
fri energi- och klimatrådgivning för 
dig som vill få tips och råd om hur 
du kan få ned din energiförbrukning. 
Rådgivningen gäller både dig som 
privatperson, företag och förening.

	 mån, tis, tors 8-15 (stängt 12-13)	
	 054-19 24 10
	 energiradgivning@forshaga.se

Så sparar Forshaga kommun
Att spara energi är ingen ny fråga för oss. 
Vi arbetar sedan flera år tillbaka kon-
tinuerligt med åtgärder för att minska 
energiförbrukningen, både av kostnads-
skäl och av miljö- och klimatskäl.

Minskad elförbrukning
Forshaga kommun förbrukar om-
kring 9 miljoner kilowattimmar på ett 
år. Mycket el går åt till bland annat 
värmeverket, vattenverket samt värme 
och ventilation i våra fastigheter. Vi 
har en elhandläggare i kommun som 
följer statistiken noggrant. I år har 
elanvändningen minskat med 17 pro-
cent jämfört med september förra året. 
Målet är att minska årsförbrukningen 
2023 med 20 procent.

Det handlar om alltifrån ombyggna-
tioner, hur vi ventilerar fastigheter till 
belysningen i lokaler och på gator och 
offentliga platser. Några exempel:
• Ombyggnation Vattenverket och 

förändrade reningsprocesser spar 
enligt prognos 362 000 kWh/år

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Prisnivåerna på el är generellt höga och kan komma 
stiga ännu mer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska elanvändningen. Med minskad energiförbrukning 
kan vi dämpa elkostnaderna, minska risken för elbrist i vinter och visa solidaritet med varandra och andra. 
Varje kilowattimme (kWh) räknas! 

Så sparar vi  
el tillsammans

• Ombyggnation Återbruket i Deje 
har efter byggtiden mer än halv-
erat elförbrukningen

• Minskad belyst tid på elljusspår 
spar ca 1000 kWh/månad. Plane-
rat byte till LED-armaturer under 
2023-2024 spar 75% (från drygt 30 
000 kWh/år till 5000 kWh/år.  

• Byte av gatubelysning till ener-
gibesparande LED-belysning. 
Hittills har ca 75% av kommunens 
belysning blivit utbytt som sparar 
ca 1 400 000 kWh/år

• Fastighetsfunktionen sänker en-
ergiförbrukningen i kommunala 
lokaler genom effektivisering av 
ventilation och minskad ventila-
tionstid

• Information och instruktioner 
till personal om hur vi ska sänka 
elanvändning. Det kan gälla 
rutiner för att släcka belysning, 
stänga av stand-by utrustning 
som skärmar och datorer, se till 
att diskmaskinen är ordentligt 
fylld innan start 

Socialdemokraterna 42,32% (42,2)

Sverigedemokraterna 18,29% (13,2)

Moderaterna 14,2% (14,6)

Centerpartiet 7,52% (12,7)

Kristdemokraterna 5.19% (3,9)

Vänsterpartiet 4,85% (5,5)

Liberalerna 2,91% (2,1)

Kommunens Bästa 2,81% (3,7)

Miljöpartiet 1,81% (2,0)

18 mandat (+1)

8 mandat (+3)

6 mandat (±0)

3 mandat (-2)

2 mandat (±0)

2 mandat (±0)

1 mandat (±0)

1 mandat (-1)

0 mandat (-1)

Valresultat 2022
Invånarna har sagt sitt. Här är resultatet för kommunfullmäktige för 
kommande mandatperiod. På valmyndighetens webbplats val.se kan du 
läsa mer om valet och även se hur de olika valdistrikten röstade. 

Fördelning av mandat
Valresultatet från september 2022 innebar en del förändringar av mandaten, det 
vill säga platserna, i Forshagas kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och cen-
terpartiet fortsätter att samarbeta och behåller majoriteten. Miljöpartiet fick inga 
mandat denna gång och åker ur fullmäktige. I övrigt är noterbart att Sverigedemo-
kraterna får fler mandat än tidigare och att centerpartiet tappat mandat.

Den 13 december väljer det nya kommunfullmäktige sina ledamöter och ersät-
tare till de olika nämnderna. 

Valresultat 2022 (2018) Mandat 2022 (2018)

• Enligt prognos för 2022 
kommer kommunen minska 
elförbrukningen med drygt 8 
% jämfört med året innan

Gatubelysning och julbelysning
Det finns inget annat beslutat än att 
gatu- och utebelysning kommer att 
lysa som vanligt under vintern. Be-
lysning i elljusspår, som ännu inte 
hunnit bytas till energibesparande 
LED-belysning, släcks klockan 
21 i stället för klockan 22. Även 
julbelysning kommer att lysa som 
vanligt men kommer att plockas 
ned 2 januari istället för som tidi-
gare 13 januari. 

Stora delar av kommunens utebe-
lysning är utbytt till LED. Det gör 
att energiförbrukningen och kost-
naden för belysningen är relativt 
låg. I gengäld bidrar belysningen 
till trygghet, trivsel och möjligheter 
till handel och näringsliv också 
under de mörka vintermånaderna. 

LÄS MER!

energimyndigheten.se/ 
varje-kilowattimme-raknas/
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Genom våra e-tjänster kan du ansöka 
om bygglov, båtplats, parkerings-
tillstånd, trygghetslarm, ekonomiskt 
bistånd, förskola, skolskjuts, fören-
ingsbidrag och mycket annat. I dagslä-
get erbjuder vi närmare 140 e-tjänster 
inom alla verksamhetsområden. 
Känner du att du hellre vill använda 
pappersblankett eller träffa oss person-
ligen går det självklart också bra. 

Varför e-tjänster
Vinsterna, förutom ökad tillgänglig-
het, är minskad pappershantering och 
snabbare, enklare förlopp. Att hela 
processen från ett ärendes start till mål 
är digital gör att handläggningen går 
snabbare, vilket medför kortare tid 
från ansökan till åtgärd eller beslut. 
Vissa partier av e-tjänsterna fylls i au-
tomatiskt tack vare e-legitimationen, 
vilket underlättar för dig som använ-
der e-tjänsterna.

E-tjänster effektiviserar 
och förenklar
Du kan utföra mängder av kommunens tjänster via din dator, surfplatta 
eller mobil vid just den tidpunkt som passar dig bäst, dygnet runt. Att 
använda e-tjänster gör handläggningen snabbare, är enklare för dig och 
minskar dessutom pappershanteringen - vilket är bra för miljön. 

För den som vill följa sitt ärende är 
detta möjligt genom e-tjänsteportalen 
under fliken Min sida. E-tjänsterna nås 
från sidhuvudet på samtliga sidor på 
forshaga.se eller genom direktlänk e-
tjanster.forshaga.se och hanteras både 
på dator, surfplatta och smartphone.

Har du synpunkter eller önskemål?
– Lanseringen av våra egenutvecklade 
e-tjänster är en del i vårt strategiska 
digitaliseringsarbete, säger Mattias 
Göthberg kommunikatör på Forshaga 
kommun. Vi arbetar ständigt med att 
hitta nya sätt att förenkla dina möj-
ligheter i kontakten med oss.  Om du 
har förslag på fler e-tjänster vi kan 
utveckla så tar vi gärna emot dina 
synpunkter och förslag via e-post till 
info@forshaga.se

Bibliotekens  
öppettider vid jul
Forshaga bibliotek
23 december 10-15
24-26 december stängt
27-28 december 10-18
29 december 10-17
30 december 10-15
31 december-1 januari  stängt
2 januari  10-17
3-4 januari  10-18
5 januari  10-15
6-8 januari  stängt

Deje bibliotek
23 december-8 januari stängd*

*Under hela stängningen har vi  
Meröppet som ordinarie schema: 

måndag-onsdag 06-22
torsdag  stängt
fredag-söndag  06-22

Tack för er erfarenhet, 
kunskap och kompetens!
Här är årets gratifikander som vi äntligen fått fira med en  
gratifikationsmiddag. I år hade vi 14 medarbetare som varit  
anställda hos oss i över 25 år. Stort tack för all den erfarenhet,  
kunskap och kompetens ni bidrar med!

Gratifikanderna fick ta emot gåvobe-
vis och blommor för det fina arbete 
de lagt ner för Forshaga kommun.
Middagen hölls på Dömle herrgård. 

Kommunstyrelsens ordförande Per 
Lawén och Edwin Littorin, 12 år, stod 
för musikunderhållningen.

Hubben har fått 
en app
I november blev Hubben mer 
digitaliserad och finns nu även i 
mobilen, via appen Ungdomsap-
pen. Där kan du registrera dig och 
få tillgång till allt roligt som händer 
på Hubben. Via appen kan du 
bland annat boka rum, pingisrack 
och tv-spel inför ditt besök eller när 
du är på plats. 

Som vårdnadshavare godkänner du 
att ditt barn registrerar sig på ap-
pen och genom det får även du en 
inblick i Hubbens verksamhet.
I Ungdomsappen kommer vi regel-
bundet att uppdatera vad som sker 
på Hubben och du kommer även 
att kunna boka in dig på våra olika 
evenemang. Det är också enkelt att 
komma i kontakt med oss som job-
bar på Hubben via appen. 
Mer information om hur du laddar 
ner appen och registrerar dig finns 
på vår forshaga.se. 

30  
462

Eldsjälarna som driver trollspåret i 
Skived bjuder in till ljusvandring på 
andra advent. Tänd ett ljus och skänk 
valfri summa via Swish. Alla pengar 
som kommer in under vandringen 
går till behövande barn i kommunen 
genom Forshagas diakoner. 

Under kvällen säljs grillad korv. Det 
bjuds på kaffe, bullar, glögg och  
pepparkakor. 

Promenera längst trollspåret och passa 

HUBBEN 
mötesplatsen för unga

Övre raden från vänster: Karin Gustafsson, Sofia Backfält, Joachim Aude, Lars-Erik  
Ellström, Maria Sahlin, Ulrika rydström, Annika Aude, Bernt Fagrell, Susanne Pettersson

Nedre raden från vänster: Marie Johansson, Charlotta Svedlund-Olsson,  
Maritha Larsson, Anette Jansson

på att gå tipspromenad, gratis för barn 
och 20 kronor för vuxna. 

		 4 december
	 klockan 16–19

Ljusvandring vid Trollspåret 

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

4 7 6

Den 17 november 2022 hade vi  
5476 följare.

5

K
ilo

m
et

er

Så långt togs sig de 537 deltagarna i 
Hittaut Forshaga under 2022. Totalt 

registrerades 15 231 checkpoints. Detta 
var den tionde säsongen av den populära 

friskvårdssatsningen.  
Bra jobbat!
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Unik profil 
Bakom studieförbunden står olika 
folkrörelser och andra organisationer 
som ger varje studieförbund sin unika 
profil. Profilen utgår från ett intresse-
områden vilket kan prägla kursutbudet 
och aktiviteterna, men det är även 
vanligt med allmänna kurser så som 
språkkurser och matlagningskurser.  

Studiecirklar
Studiecirklar är studieförbundens 
främsta verksamhet. En studiecirkel är 
en grupp med kursdeltagare som lär 
sig tillsammans, ofta under ledning av 
en cirkelledare. Studieförbunden erbju-
der studiecirklar i olika ämnen eller ger 
stöd till andra som vill hålla studie-
cirklar. Vem som helst kan exempelvis 
skapa en grupp för att träffas runt ett 
specifikt ämne och då hålla i en studie-
cirkel. Studieförbunden kan då hjälpa 
till med material och kunskap för att 
samtalen i cirkeln ska bli meningsfullt 
och utvecklande.

Studieförbund för lustfylld kunskap
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom bland annat arrangemang, 
kurser och studiecirklar. De skapar mötesplatser för skapande, bildning och kultur.

Kulturprogram 
Utöver studiecirklar är studieförbun-
den Sveriges största kulturarrangörer. 
Kulturprogram kallas de aktiviteter 
som framförs inför en publik. Det kan 
till exempel vara konserter, föreläs-
ningar, konstutställningar eller teatrar. 
Även ett kulturprogram kan arrangeras 
av andra, föreningar eller privatperso-
ner, med stöd från studieförbunden.

Även om studieförbunden arbetar med 
lärande så är de helt skilda från formell 
utbildning. Att delta i studieförbundens 
verksamhet är frivilligt och deltagarna 
får inga betyg eller bedömningar.

Delaktighet och inkludering 
Studieförbunden är en del av det 
civila samhället och har en viktig roll 
för samhället. Människor går frivilligt 
ihop, utan inblandning eller styrning 
från myndigheter runt ett specifikt 
intresse för att fördjupa dig i det. Under 
senare år har stor del av studieförbun-

dens verksamhet handlat om att ar-
rangera studiecirklar med asylsökande 
och genomföra projekt som ska stärka 
kunskaperna om de mänskliga rät-
tigheterna. En viktig del för delaktighet 
och inkludering i samhället. 

Statsbidrag
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag 
till tio studieförbund, sju av dem hade 
under aktiviteter i Forshaga kommun 
under 2021. 

• 74 studiecirklar med 518 deltagare
• 65 kulturprogram med  1715 deltagare
• 127 arrangemang i annan folkbildnings-

verksamhet med 914 deltagare

Även Sisu Idrottsutbildarna, som inte 
ingår i Folkbildningsrådets lista över stu-
dieförbund men arbetar på liknande vis 
med lärande och utbildning inom idrotts-
rörelsen har verksamhet i kommunen. 
Under år 2020 mötte de 18 idrottsfören-
ingar i kommunen.

• 

Den 7 december anordnas för första gången ett nyföretagarmingel för 
nystartade företag i Forshaga kommun. Vi vill träffa er alla som har 
startat företag under pandemin och fram till nu. 

Du startade ditt företag under en 
ovanlig tid. Därför vill vi i näringslivs-
teamet passa på att träffa dig för att ge 
information som kan vara värdefull 
för ditt företagande. 

Vi har bjudit in Nyföretagarcentrum 
för att informera om vilka aktiviteter 
och utbildningar de har för dig som 
nyföretagare.   

Vi som kommer att vara på plats från 
kommunen är näringslivssamordnare 
och näringslivsutvecklare samt repre-
sentanter för kommunledning, miljö 
och byggförvaltningen, Kommuntek-
nik och service, kultur och fritid, samt 
kommunalråd. 

 
När: 
7 december klockan 18.00 – 20.00, 
lättare tilltugg serveras från 17.30

Var: 
Luna Lucet 

Anmälan:
Du anmäler dig senast torsdag  
1 december via e-post till  
selma.hodzic@forshaga.se 

NÄRINGSLIVSSVEPET
Information från näringslivskontoret 

Vi vill gärna  
träffa dig!
Har du en specifik utmaning du 
vill prata om? Ser du en möjlighet 
där du behöver stöd för att komma 
vidare? Kanske vill du bara säga 
hej, presentera ditt företag och lära 
känna oss? 

Vi bokar löpande in företagsbesök. 
Vår målsättning är att matcha dina 
önskemål för företagsbesöket med 
rätt person från vår organisation.

Kontakta oss!
Boka in ett besök via e-post: 
selma.hodzic@forshaga.seFöretagsmingel

för nystartade företag
Näringslivet Näringslivet   
i Forshaga kommuni Forshaga kommun
Facebooksida för  Facebooksida för  
företagare i kommunenföretagare i kommunen

Är du  
arbetssökande?
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
hjälper dig som är arbetssökande 
med frågor som rör arbete och 
studier. Vi kan hjälpa dig med väg-
ledning i arbetsrelaterade frågor, 
aktivitetsrapportering till Arbetsför-
medlingen, tips inför jobbansökan 
och hur man skriver ett bra CV.

Kontakt
		måndag och onsdag 13 -15
		054-19 24 24

Visste du? 
Som ideell förening kan ni  

söka utbildningsstöd från oss. Upp 
till 3000 kronor per år och förening 

finns att söka. Läs mer om våra 
stöd på forshaga.se. 



Kulturskolan ger barn på likvärdiga 
villkor möjlighet till musikundervis-
ning. Undervisningen äger rum på alla 
kommunens skolor för att barn som 
bor utanför centralorterna också ska 
kunna ta del av undervisningen. Även 
på ungdomsgården Hubben i Fors-
haga kan unga möta Kulturskolan för 
att både spela, sjunga och skapa musik 
digitalt. 

- Verksamheten anpassas efter elev-
ernas unika behov där det handlar 
om att motivera och bibehålla lust till 
det kulturella uttrycket, säger Anki 
Löwenhamn, pedagog på Kultursko-
lan. Men också om en anpassning uti-
från individen unika förutsättningar. 

Funktionsinriktad musikterapi, FMT
Som en metod för utveckling hos 
elever, fysisk eller mental, erbjuder 
Kulturskolan funktionsinriktad musik-

terapi, FMT. Metoden handlar om att 
genom musik skapa nya minnesspår 
i hjärnan. FMT finns för alla men an-
vänds ofta till personer med neuro-
psykologiska funktionsnedsättningar 
eller andra diagnoser som påverkar 
kroppen eller hjärnan på olika vis. 

– Det handlar om helhetsutveckling, 
där du genom egen drivkraft får hjälp 
att utveckla dina förmågor, säger 
Anki. FMT används ofta som komple-
ment till andra pedagogiska insatser 
och gör positiv skillnad för eleven i 
alla miljöer.

Orkesterklass 
Kulturskolan har också en viktig 
roll för kulturen i skolan. En del av 
Kulturskolans verksamhet innefat-
tar till exempel att hålla orkesterklass 
på grundskolorna i kommunen. I 
orkesterklass deltar alla skolområdens 

elever i årskurs två och tre. Eleverna 
får sjunga och spela instrument där ett 
av målen är att klasserna sätter upp en 
gemensam musikal tillsammans. 

Är du intresserad av att veta mer om 
Kulturskolan och kanske söka en kurs, 
besök Kulturskolans webbplats och 
kurskatalog på forshaga.se/kultursko-
lan. 

Julkonsert 
Se och lyssna till eleverna på 
Kulturskolan när de skapar  
den rätta julkänslan. 
	 15 december klockan 18
	 Forshaga lärcenter

Varmt välkommen till Kulturskolan 
På Kulturskolan erbjuds barn och unga mellan 6 och 19 år undervisning i dans, bild, instrument  
och sång. Det finns kurser som vänder sig till både nybörjare och mer erfarna elever och  
undervisningen anpassas efter elevens unika behov. 

forshaga.se/kulturskolan


