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Var och en av oss
är en viktig kugge i
att demokratin ska
fungera, inte bara
genom att rösta var
fjärde år. Att bo
tillsammans med
11 500 människor
innebär att ständigt
kompromissa, och
att väga sina egna
behov mot andras.
Visa tillit till varandra
I vår kommun ska vi tillsammans
se till att alla känner sig välkomna,
trygga och inkluderade. Genom att
vara öppna och visa tillit till varandra
gör vi fler delaktiga. Våra olikheter är
vår styrka och vi ser möjligheter och
utvecklas tillsammans. Gemensamt
bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför. I vår
kommun är vi alla en del av en helhet.
Deklaration för stark demokrati
För ungefär ett år sedan skrev vi
under Deklaration för en stark demokrati. Genom att underteckna deklarationen tar vi tydlig ställning för alla
människors lika värde, de mänskliga
rättigheterna och demokratin. Det
betyder också att vi tar avstånd från
diskriminering, rasism och extremism.
Detta är ett viktigt ställningtagande
som jag hoppas att ni i era liv också
står för.
Stolthet
Jag träffar många människor från andra platser, och ofta brukar jag fråga
vad de vet om vår kommun, och vilka
upplevelser de har om de har besökt
oss. För det mesta blir jag stolt när jag
får höra att man fått så bra hjälp eller
bemötande, och att de minns besöket
med positiva känslor.

Hur du än
väljer att
engagera
dig så ska du
veta att din
röst är viktig!
Engagera dig!
Genom att engagera sig i samhället
kan man vara en del av att förändringar genomförs – både små och stora.
Om du är en av dem som blivit slumpmässigt utvald att svara på SCB:s medborgarundersökning så ta möjligheten!
Dina svar är viktiga för oss. Men det
finns flera vägar för att påverka kommunens verksamheter. Kanske skulle
det passa dig att involvera dig i ett
politiskt parti eller tillhör du någon
av de grupper som representeras i
våra rådgivande organ? Du kanske
vill prata med en politiker eller delta i
samrådet kring nästa detaljplan? Hur
du än väljer att engagera dig så ska du
veta att din röst är viktig!
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Så
och påverka
Alla i Forshaga kommun ska ha möjlighet att påverka, inte bara genom
att rösta vart fjärde år. Genom att ta tillvara på invånarnas synpunkter
och idéer kan våra verksamheter utvecklas och förbättras.
Dina synpunkter är viktiga för oss!

Politiker på plats
Några gånger per år kan du träffa
och framföra idéer och synpunkter
till våra politiker ute i samhället.
Det sker oftast i samband med
evenemang. Syftet är, förutom att
ta tillvara invånarnas idéer och
synpunkter, att öka närheten mellan
förtroendevalda och invånare.

Din synpunkt
Om du har synpunkter på Forshaga
kommuns verksamheter så vill vi
gärna veta vad du tycker. Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss
att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Lämna din
synpunkt på vår webbplats
forshaga.se/synpunkten.

Samråd och
granskning
När vi tar fram detaljplaner eller
planprogram som styr hur mark
och vatten ska användas eller hur
bebyggelse ska se ut så går vi först
ut på samråd och sedan granskning. Där samlar vi in information,
önskemål och synpunkter som
berör planförslaget från både myndigheter och invånare.

Rösta i val
Genom att rösta i våra val har du
chansen att vara med och påverka
vilka politiker som du tycker ska
styra i Forshaga kommun. Hösten
2022 är det dags för val igen till både
riksdag, region och kommun.

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

Första steget för att kunna vara med och påverka är att ha kunskap om vad
som sker. Vi kommunicerar i flera olika kanaler för att nå så många som möjligt. Här är några av dem:
• Kommuntidningen Kontakten skickas hem till samtliga hushåll och företag i kommunen. Den kommer ut med fem nummer per år.
• Forshaga.se uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
• På vår Facebooksida delar vi nyheter från kommunen och andra aktörer
som allmänheten har nytta att ta del av.
• Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Du
kan lyssna på fullmäktiges sammanträden i direktsändning i Kunskapsradion, 92,2 Mhz och på webbradio.

Rådgivande organ

För oss är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De
rådgivande organen fungerar som
representanter för olika sådana
intressegrupper och de träffar och
samråder med kommunens politiker. Våra rådgivande organ är
Näringslivsrådet, Kommunala rådet
för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning (KRPF) samt
Ungdomsrådet.

Delta i våra
undersökningar
Genom att delta i SCB:s stora
medborgarundersökning eller våra
kund- och brukarundersökningar
har du möjlighet att tycka till om
vår service.

Kontakta oss!





kommun@forshaga.se
054-17 20 00
Kommunhuset, Storgatan 52,
667 30 Forshaga
måndag - torsdag
fredag		
Lunchstängt

8-16
8-15
12-13

Vill du kontakta någon av våra politiker så hittar du kontaktuppgifter i
förtroendemannaregistet på
forshaga.tromanpublik.se. Där finns
både kontaktuppgifter och uppgifter
om deras olika politiska uppdrag
och partitillhörighet.
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Demokratiåret 2021
I år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick
rösta i val till riksdagen. Detta vill regeringen uppmärksamma! Genom
en rad aktiviteter och insatser vill man jobba för att säkerställa en
levande och uthållig demokrati för framtiden.
Regeringen har gett flera myndigheter
och kommuner i uppdrag att genomföra olika aktiviteter och insatser för
att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin. Man betonar vikten av att demokratin behöver främjas,
förankras och försvaras. Främjas för
att fler ska vara delaktiga i demokratin, förankras för att fler ska förstå och
praktisera demokratin och försvaras
för att fler ska stå upp för demokratin.
Demokrativeckan
Tillsammans med länets kommuner,
Länsstyrelsen Värmland, Region
Värmland och andra aktörer i länet
genomför Forshaga en gemensam
Demokrativecka under vecka 38, ett år
före de allmänna valen 2022.
Syftet med Demokrativeckan är att
tillsammans uppmärksamma demokrati
och mänskliga rättigheter på teman som
rör och berör länets invånare. Under
veckan genomförs ett antal aktiviteter
i vår kommun. Läs mer om vad som
händer på forshaga.se/demokrativeckan.
Deklaration för en stark demokrati
Demokrativeckan är ett av åtagandena i
deklaration för en stark demokrati som
signerades av Länsstyrelsen Värmland,
Region Värmland och samtliga av länets 16 kommuner under hösten 2020.
De organisationer som undertecknat
deklarationen tar ställning för alla
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människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer samt tar avstånd från
diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För
att stärka demokratin ska aktörerna
som ansluter sig till deklarationen:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet
• arbeta för att fler deltar aktivt och
står upp för demokratin
• bidra till ett samtalsklimat som
kännetecknas av öppenhet och
respekt
MR-kommun
I slutet av november 2020 togs ett politiskt beslut i Forshaga kommun om
en ny vision där principerna bakom
mänskliga rättigheter står i centrum.
Mänskliga rättigheter är den grund
som all offentlig verksamhet vilar på.
Fria val till kommun, landsting och
riksdag samt medborgardialoger är
några exempel. Utgångspunkten för
mänskliga rättigheter är att alla människor är födda fria med samma värde
och samma rättigheter. De mänskliga
rättigheterna gäller för alla människor
överallt.
De mänskliga rättigheterna är ett
medel i arbetet för ett hållbart samhälle, för jämlikhet, delaktighet, folkhälsa,

integration, barnrätt, välfärd och så
vidare. Vi arbetar med dina rättigheter
varje dag; rätt till utbildning, rätt till
social trygghet, rätt till vila och fritid,
rätt att rösta, rätt till delaktighet och
många fler.
Kompetenshöjning och förbättringsarbete kring mänskliga rättigheter
Mellan åren 2019-2021 har cheferna i
kommunen fått kompetenshöjning i
grunderna kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt jämställdhet och mångfald. Även samtliga
medarbetare i kommunen går en utbildning i grunderna kring mänskliga
rättigheter. Det är en webbutbildning
framtagen av Sveriges kommuner
och regioner (SKR) tillsammans med
Uppsala universitet.
Efter genomförd utbildning fortsätter
arbetet genom att alla verksamheter
frågar sig ”Hur jobbar vi idag och vad
kan vi göra bättre utifrån icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande
och inkludering samt transparens och
ansvar?”. Dessa frågor är viktiga att
ställa för att kunna förbättra verksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande Per Lawén signerar deklarationen.
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Så styrs Sverige genom
representativ demokrati

Demokrati i en kommun så styrs Forshaga kommun

Sverige är en representativ demokrati, det innebär att medborgarna i val röstar
fram sina representanter i beslutande församlingar. Rätten för folket att få utse sina
representanter är fastslagen i en av Sveriges grundlagar – regeringsformen.

Nästa höst är det val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. I valet väljs representanter som
ska företräda invånarna. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål
om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.

I regeringsformen står att all offentlig
makt utgår från folket, vilket lägger
grunden för den svenska representativa demokratin. Vart fjärde år är det
val i Sverige, då röstar folket fram en
riksdag. Riksdagen utser i sin tur en
statsminister som får bilda en regering. Regeringen styr landet mellan
valen.

Kommunfullmäktige –
kommunens högsta beslutande organ
Forshaga kommun är en politiskt
styrd organisation. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och består av 41 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige
sammanträder som regel 6-7 gånger
per år. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.

Vilka fattar besluten?
I Sverige representeras folket av
förtroendevalda som är organiserade i
olika partier, som i sin tur röstas fram
genom val. Partierna och dess förtroendevalda verkar inom beslutande församlingar på tre nivåer. Dessa nivåer
är: nationell (riksdagen), regional (regionfullmäktige) och kommunal (kommunfullmäktige). Även Europaparlamentet och EU:s institutioner fattar
beslut som påverkar Sverige. Många
frågor avgörs av riksdagen men när
det gäller frågor som är särskilt viktiga
för den lokala demokratin har regioner
och kommuner ett särskilt ansvar. Det
kommunala självstyret är inskriven i
regeringsformen.
Den kommunala självstyrelsen – en
hörnsten i demokratin
Syftet med det kommunala självstyret
är att vissa beslut ska fattas lokalt, av
beslutande församlingar som representerar den lokala befolkningen. Det
innebär att beslut fattas nära dem som
berörs. Beslutande församlingar i kom-
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muner och regioner har en närmare
geografisk koppling till medborgarna
än riksdagen. En del beslutanderätt,
som exempelvis delar av sjukvården
eller skolan, har därför överförts till
regional och kommunal nivå.
Det finns 21 regioner och 290
kommuner i Sverige. Antalet
regioner och kommuner har
ändrats över tid och regionerna hette tidigare landsting.
Kommuner och regioner har
ett omfattande uppdrag. De
ansvarar för uppgifter som rör
välfärd samt lokal och regional
samhällsutveckling.
Nära medborgaren
Regioner men framförallt
kommuner är den nivå i det
demokratiska systemet som
ligger närmast medborgaren. Det är därför
viktigt att regioner och
kommuner arbetar för att
stärka den lokala demokratin genom möjlighet
till insyn och dialog mellan
förtroendevalda och invånarna. Det är också viktigt
att öka kunskapen om den
representativa demokratin - för
att alla medborgare ska förstå
och kunna använda sin möjlighet
att påverka.

Kommunstyrelsen – vår regering
Kommunstyrelsen är kommunens
lokala motsvarighet till regeringen.
Kommunstyrelsen bereder ärenden
som ska till fullmäktige, vilket i korthet innebär att granska ärenden och
lägga fram förslag till beslut. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer
fullmäktiges beslut.
Fullmäktige kan utse nämnder till sin
hjälp att bereda ärenden inför fullmäk-

tige. Nämnderna har beslutsrätt i en
rad frågor som berör deras område.
Vilka dessa frågor är styrs av kommunallagen och beslutas av fullmäktige.

de demokratiska besluten som kommer
medborgarna till del genom till exempel, skola, vård och omsorg, snöröjning,
bygglov och ekonomiskbistånd.

Våra nämnder
Forshaga har en barn- och utbildningsnämnd, en lärande- och arbetsnämnd,
en valnämnd, samt en vård- och
omsorgsnämnd. Dessutom är Forshaga kommun deltagande kommun
i två samverkansnämnder, miljö- och
byggnämnden och överförmyndarnämnden.

Demokrati i Forshaga är som en kedja
av beslut från medborgarens beslut vid
valurnan, till förtroendevalda vidare till
anställda som ska se till att Forshagabornas skattekronor används på bästa
tänkbara sätt för medborgarna.

Förvaltningarna
Till varje kommunal nämnd och
kommunstyrelsen i Forshaga är en
förvaltning knuten. Inom förvaltningen arbetar anställda tjänstepersoner
med olika kompetenser. Förvaltningen
ska hjälpa de förtroendevalda med
information och beslutsunderlag. Det
är också förvaltningarna som omsätter

Röstmottagare för valet 2022
Som kommun har vi ansvar för vissa saker kring valet bland annat har vi
i uppdrag att ordna vallokaler och röstmottagare. Röstmottagare behövs
både till förtidsröstning, den 24 augusti till den 11 september 2022 och till
själva valdagen den 11 september 2022.
Vill du hjälpa till?
Vill du veta mer om vad det innebär att vara röstmottagare eller vill du
anmäla ditt intresse som röstmottagare? Håll utkik på vår hemsida där vi
kommer publicera mer information under hösten.
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Näringslivssvepet
Information från näringslivet

Fem frågor
Nu har höstterminen på våra skolor startat och
några veckor har gått. Det betyder att elevråden
har kommit igång. Att eleverna känner att de har
inflytande på skolan är viktigt och därför fick
rektor Maria Johansson några frågor kring
elevråd och demokrati på Forshaga lärcenter.

Maria Johansson - rektor
Martin Altensten - pedagog
Conny Antonsson - fastighetsskötare
1. Berätta om ert elevråd!

Vårt elevråd samlas var femte vecka. Vi har en ordförande
och en sekreterare vid varje möte, det är elever från årkurs
6. Alla elever har med sig punkter som deras klass vill
diskutera, det är en fråga som tas upp varje klassråd. Elevrådsrepresentanterna återkopplar sedan diskussionerna till
klassen. Man blir glad och stolt när man ser att våra elever
har många kloka diskussioner.

2. Vilka deltar vid elevråden?

Det är två elever från varje klass från årskurs ett till årskurs
sex. Utöver eleverna så deltar också jag som rektor, Martin
Altensten som är pedagog och Conny Antonsson som arbetar som fastighetsskötare. Forshaga lärcenters 1-6 elever
tycker att elevrådet är ett viktigt forum att delta i och de är
mycket aktiva på elevråd och klassråd. Valet till elevrådet
går lite olika till beroende på vilket årskurs eleverna går i.
I de klasser där de flesta eleverna vill delta, försöker man
lotta ut platserna så att de flesta får vara med under sin
skolgång på f-6, annars röstar man fram representanter.

3. Vilka frågor tas upp på elevråden?

Det kan handla om väldigt olika saker men till exempel
hur vi vill ha det i korridorerna och på lektionerna eller ute
på rasterna. Eleverna har varit med och format vår skolgård. Vi har pratat mycket om vår pengasäck och vad den
kan räcka till. Alla elever, ända från årskurs ett, har varit
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med och diskuterat hur vi tillsammans kan påverka vad vi
köper in och hur vi genom att vara rädda om material kan
spara till annat.

4. Varför är demokrati viktigt i skolan?

Demokrati ger alla människor som befinner sig i en skola
möjlighet att förändra och påverka sin livssituation. Skolan
är en plats där elever fostras till samhällsmedborgare och
de behöver träna på att känna att de är viktiga för vårt
samhälle och att deras röster är unika och behöver höras.
Vi pratar mycket om att demokrati innebär respekt och
ansvar för oss själva och andra.

5. Finns det andra sätt för eleverna att påverka
skolan?

Ja, delaktighet är viktigt. Vi ser att barn och unga är aktiva
i diskussioner kring hur de vill ha sin skolsituation. Det
gör eleverna framförallt genom att fånga in lärare eller
rektor och lämna förslag på förbättringar. Andra forum är
diskussioner i klassrum eller fritidshemmet och så har vi
matråd och arbetslagsråd. Ett annat sätt att påverka är genom vår trivselenkät. Utifrån enkätsvaren kan vi förändra
det som lyfts som negativt. Det kan handla om en plats
som lyfts som otrygg, då går vi vår gemensamma trygghetsvandring igenom skolan och undersöker de otrygga
platserna för att åtgärda dem.

ForshagaAkademin
står upp för demokratin
Som första gymnasieskola i Sverige har ForshagaAkademin undertecknat deklaration för en stark demokrati.
Detta ställningstagande innebär att en rad projekt, åtaganden och aktiviteter i demokratins tecken kommer
att genomföras inom ramarna för skolans verksamhet.
ForshagaAkademin har tillsatt en
demokratikommitté som kommer att
leda arbetet och bland annat skapa en
temadag i demokratins tecken, den 12
oktober. Utöver det kommer även en
temadag kring funktionsvariationer
arrangeras.
– Vi vill understryka att vi tydligt tar
avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism, säger Per Johansson,
skolchef på ForshagaAkademin.
Elevinflytande
Skolan kommer att jobba för att utveckla sitt arbete med demokrati gentemot
elever och personal. Inte minst för att se
över hur elevinflytandet fungerar.

– Där vill vi stärka elevsamverkan
genom ett aktivt elevråd på skolan. Ett
annat konkret exempel är att vi ska ha
med elever i processen när vi anställer personal till skolan. Vi ska även
utveckla ett aktivitetsråd som kan
påverka i frågor gällande fritid och
boendemiljö, säger Per Johansson.
Livskunskap på schemat
ForshagaAkademins alla årskurser har
livskunskap på schemat där det finns
en årsplan med återkommande teman.
Bland annat: nätetik, livsstil, könsroller, normer, konflikthantering och
elevsamverkan.

demokrati är att utbildningen IM, individanpassad yrkesutbildning startar
hösten 2021.
– En utbildning som ska ge större
möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina
drömmar. För att ge samtliga elever
bästa möjliga förutsättningar kommer
studiegången individanpassas utifrån
intresse och behov av stöd. Dessutom
med ett nära samarbete med branschen för att skapa större möjligheter
till en meningsfull vardag även efter
gymnasieåren, berättar Per Johansson.

En viktig milstolpe i ForshagaAkademins arbete med inkludering och
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Aktuella beslut

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

Konstprojekt på
förskolan Stacken
Samverkan kring
upphandling

Under våren fick förskolan Stacken
pengar från statsbidraget Skapande skola för ett konstprojekt på
förskolan.
Locka till rörelse
Idén till projektet kom från pedagogerna som ville göra något som
skulle locka och utmana barnen
till rörelse och lägga en grund för
bättre hälsa och motorik samt träna
förmågan att visa hänsyn. De ville
visa på olika estetiska uttryck och
skaparlust som gynnar fantasi och
föreställningsförmåga.
Konstnär på besök
Barnen har varit delaktiga i projektet tillsammans med konstnären
Julia Riordan. Konstnären har hållit
workshops med förskolans barn
som har ritat och gett förslag på
olika former och uttryck som leder
till rörelse. Efter skisser på papper
har hon sedan målat på förskolans
utegård. Tanken med målningen
är att den ska bidra till att barnen
utmanas till rörelse och blir mera
kreativa i sin utelek.

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

Regler för köp av tomt

Sedan några år tillbaka genomför MSB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, tillsammans med länsstyrelser, kommuner och andra
aktörer en krisberedskapsvecka. Veckan ska genom information öka
människors motståndskraft inför olika större och mindre samhällskriser
och ytterst krig. I år genomförs krisberedskapsveckan under vecka 39.

Kommunstyrelsen har reviderat reglerna för köp av tomt. Syftet är
bland annat att göra det tydligt att både privatpersoner och
verksamheter kan köpa tomt för att bygga bostad.

Demokratitema
I år firar Sverige 100 år av demokrati vilket också är temat för årets
krisberedskapsvecka. Tanken är
att Sveriges motståndskraft börjar
med varje människas engagemang.
Krisbereskapsveckan uppmärksammar även Sveriges skyddsvärden, till
exempel frihet, självständighet och hur
vi var och en kan bevara dem genom
våra handlingar i vardagen. Sveriges
beredskap handlar ytterst om att vi
ska kunna fortsätta leva i ett öppet och
demokratiskt land.
Krisberedskapsveckans tre mål är
• Att fler reflekterar över hur
de kan lösa vardagen vid
kris och krig
• Att fler skaffar sig en
egenberedskap
• Att den lokala riskkommunikationen utvecklas
Utbildningsmaterial
MSB har tagit fram ett utbildningsmaterial tänkt för skolor, föreningar och
arbetsplatser. Det är ett komplement

till broschyren ”Om krisen eller kriget
kommer” som delades ut till alla hushåll för några år sedan.
Rädd eller beredd
Utbildningsmaterial ”Rädd eller
beredd” består av ett antal filmer som
fördjupar innehållet i broschyren. Till
filmerna hör övningar som man kan
göra i gruppen eller klassen. Syftet är
att deltagarna ska bli stärkta i att var
och en kan bidra och göra skillnad i
en svår situation. Materialet finns på
webben msb.se/krisberedskapsveckan.

Ändringen av reglerna öppnar upp
för möjligheten att mindre företag
kan köpa tomt för bostadsbyggande
och på så vis kunna etablera sig på
bostadsmarknaden.
Två punkter har lagts till:
• Kommunen kan sälja tomter till
både privatpersoner och verksamheter som vill bygga bostäder.

• Tomter säljs alltid i befintligt skick.
Det är köparen själv som ska
förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt ombesörja
och bekosta eventuell kompletterande grundundersökning. Bidrag
till eller nedsättning av tomtpris
för kundens grundläggnings- och
planeringskostnader beviljas inte.

Kommunstyrelsen har tillsammans
med Kil och Hammarö kommun
beslutat att bilda en gemensam
upphandlingsfunktion.
Många fördelar
Detta kommer att öka kompetensen
om upphandlingsfrågor och effektivisera arbetet. Dessutom beräknas
det minska kostnaderna för inköp
av varor och tjänster. I nuläget är
upphandlingsenheterna små vilket
ger en sårbarhet om någon blir sjuk
eller på annat sätt frånvarande från
jobbet. Förslag till samverkansavtal
mellan de tre kommunerna har
tagits fram.

Vill du bygga ditt drömboende i Forshaga?
Nu finns lediga kommunala tomter
i Visterud, strax norr om Forshaga
centrum.
Totalt finns tolv tomter längs den nya
gatan som heter Tegvägen. Sex av
tomterna säljer vi via en hustillverkare
men resterande sex kan du köpa direkt
av oss och kan då välja leverantör.
Läs mer på webben forshaga.se/lediga
tomter och anmäl ditt intresse via vår
e-tjänst. Välkommen!

Padelhall
Kommunen har beviljat bygglov
för nybyggnad av en padelhall på
området intill motionsanläggningen
SISU-gården på Grossbolstorp.
Hallen med plats för två inomhusbanor, en utomhusbana samt
parkeringsplatser förväntas stå klar
senare i höst om arbetet går enligt
tidsplan.
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Välkommen till
en ny termin på
Kulturskolan!
Foto: Anatoliy Gromov

Det är bara vatten
Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och
en av våra stora klimatutmaningar. För att berätta om vattnets värde
och tipsa om en mer hållbar vattenvändning deltar vi i en landsomfattande kampanj tillsammans med över hundra andra vattenproducenter.

Vad blir det för mat?
Måltiderna i skolan ska ge den energi och näring som eleverna behöver för att växa, utvecklas,
koncentrera sig och lära under skoldagen. Skolan har även en pedagogisk möjlighet att visa eleverna
vad som är hälsosamt mat, och på så sätt ge eleverna en grund för bra matvanor i framtiden.
Näring och klimat
Kostenheten planerar maten baserad på Livsmedelsverkets nationella
riktlinjer för måltider i skolan. Våra
kockar lagar det mesta i kommunens
tillagningskök. Vissa rätter är halvfabrikat, exempelvis köttbullar, pannkaka och blodpudding. Dessa rätter
har ett näringsriktigt innehåll då alla
livsmedel genomgått en hård prövning i den livsmedelsupphandling
som kommunens gör i samarbete med
närliggande kommuner.
Matsalen är ett klassrum
Att maten ska vara både näringsriktig
och klimatsmart är särskilt viktigt
då matsalen är ett klassrum där man
får lära sig vad kroppen behöver
för att fungera bra men även hur vi
bör äta för att inte belasta jordklotet
för mycket. Kostenheten erbjuder
dagligen näringsriktiga, klimatsmarta
måltider men utbildningen om bra
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mat måste också ske under lektionstid.
Dessutom är pedagogerna förebilder
som visar eleverna hur man äter enligt
tallriksmodellen.

nerad aktivitet direkt efter skolan kan
det vara tid att fylla på med näring och
energi innan aktiviteten börjar för att
eleven ska orka.

Maten hemma och på skolan
Maten i skolan kanske inte smakar
som maten man får hemma och därför
kan det vara kämpigt för en del elever
att vänja sig vid nya maträtter och
smaker. Här behövs en gemensam
uppmuntran från vårdnadshavare
och pedagoger för att underlätta för
eleverna.

Matsvinn
Vi har det bra i Sverige och det händer
att vi köper mer mat än vi hinner, orkar eller vill äta upp. Störst matsvinn
blir det ifrån privata hushåll men det
blir även svinn från butiker, industrier
och restauranger. Skolorna har också
utmaningar med att minska mängden mat som slängs. Att jobba med
att minska matsvinnet i skolan har
förutom miljö- och ekonomiska skäl
också en pedagogisk grund.

Bra med mellanmål
Att eleverna är hungriga när de kommer hem efter skolan är helt normalt,
barn har ett ökat näringsbehov och
bör äta varannan till var tredje timme.
Det gör att eleverna helt naturligt kan
känna sig hungriga ett par timmar
efter lunchen och då är det bra att
planera in mellanmål. Har man en pla-

Menyn
Varje dag serverar vi två varmrätter
och grönsaksbuffé i skolornas restauranger. Till dryck finns vatten och
mjölk. Matsedeln finns på webben
skolmaten.se eller via appen Skolmaten.

Hållbar vattenanvändning
I Sverige har vi vant oss vid lyxen att
ha rent, friskt dricksvatten direkt ur
kranen. För att vi ska klara framtidens
utmaningar behöver vi alla övergå
till en mer hållbar vattenanvändning.
Därför är det viktigt att öka kunskapen om vattnets värde.
Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion
behöver vatten. Vi är många som vill
ta del av denna viktiga resurs. Till det
kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda
2030.
Vatten bryr sig inte om kommun-,
läns- eller landsgränser. Vi kanske bor
i en kommun, arbetar i en annan och
har fritidsboende i en tredje. Hållbar
vattenanvändning är inte bara en lokal
utan även en global fråga.
Dricksvattnet i Forshaga kommun
Vattenverket i Forshaga förser drygt
9000 personer med vatten från sjön
Visten. Resten av invånarna får antingen vatten från det lilla verket i Möln-

backa, från Munkfors kommun (gäller
Olsäter) eller har egna brunnar.
Under den torra sommaren 2018 insåg
vi att vattenverket i Forshaga inte
klarar att rena vatten i den utsträckning som våra invånare önskar.
Under torrperioder vill man vattna
sina odlingar eller fylla poolen. I sjön
Visten finns det gott om vatten men
vattnets kvalitet kan variera mycket.
Det ställer höga krav på filter och annan utrustning i vattenverket. För att
öka kapaciteten och säkerheten bygger
vi nu om vattenverket. Arbetet är klart
våren 2022.
Spara vatten
Trots att vatten är så viktigt för vår
överlevnad tar vi det för givet. Vi spolar till och med litet extra för att få det
riktigt kallt och gott. Genom att ändra
vårt sätt att använda vattnet kan vi
spara massor av vår viktigaste naturresurs. På forshaga.se/sparavatten finns
flera tips hur du kan bidra genom att
spara vatten.

Äntligen får vi gå tillbaka till närundervisning och vi hoppas att vi
kan fortsätta med det.
Platser kvar
Det finns platser kvar på flera instrument och under hösten kan du
även prova på bland annat körsång
och slagverksensemble. Mer om det
kan du läsa om på vår webbplats
forshaga.se/kulturskolan. Kurskatalog
och anmälan finns under länken
StudyAlong.
Höstnyheter
Bleckblås i kurskutbudet
Johan Lundborg undervisar i trumpet, trombon och tuba. Under hösten kommer vi även att dra igång
med en blandad blåsorkester.
Musikalkurs
I vår kurs ”Anything can happen
if you let it!” vänder vi oss till dig
som vill dansa och sjunga och som
är född 2006-2009. Testa på hur det
är att spela musikal!

Vi gillar att

u följer oss
dForshaga
på Facebook:
www.facebook.com/
forshagakommun
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Den 8 september 2021 hade vi
5093 följare.
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Johnny Holm räddar straff mot Sifälla
hösten 1976

Östra Deje
idrottsklubb fyller
90 år
Lördagen den 25 september firar
föreningen sitt jubileum på Tallmovallen. Alla är välkomna att delta.
En trevlig familjedag utlovas med
matcher och evenemang för både
stora och små.
Program:
11.00 ÖDIK Herr vs Gettjärn IF
12.45 Kryddpôjkera spelar live
och bjuder på världspremiär
av nya ÖDIK-låten
13.00 Kommunalråd Per Lawén
håller tal
13.15 ÖDIK Flickor Födda 2011 vs
Hertzöga BK
15.00 ÖDIK Dam vs
IFK Kristinehamn
Under dagen kan du även delta i
lotteri, tipspromenad eller kanske
vill du snurra på chokladhjulet.

Kiosken är öppen och grillade
hamburgare finns till försäljning.
Besök även utställningen där du får
veta mer om förenings historia eller
passa på att prata med några av de
sponsorer som finns på plats.
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Prova-på med
Dejefors Musikkår

Din rätt till föreningsliv

Sport för kropp och sinne

Har du ett blåsinstrument hemma
som det var längesen du spelade
på? Eller kanske har du precis
börjat prova instrumentet och vill
lära dig mer? Kom och spela med
Dejefors Musikkår!

Organisationsfrihet, eller föreningsfrihet som det också kallas, är vår
rätt att bilda och tillhöra föreningar. I Sverige skyddas föreningsfriheten
i grundlagen regeringsformen.

Victoria Skogh och Torbjörn Sjööar har båda tränat karate i över tio år.
De har varit aktiva utövare i Karlstad men bor båda två i Forshaga. Då
kom idén om att starta en ny karateförening här – så fler får prova på
kampsporten som de älskar.

Måndagar klockan 19 på Kulturhuset i Deje träffas föreningen och
då är nya musikanter, unga som
vuxna, välkomna att delta.

Det finns en stark tradition av föreningsliv både nationellt i Sverige och
lokalt här Forshaga. I föreningslivet
kan du hitta nya vänner, nya intressen, påverka samhället och skapa nya
mötesplatser för dig och andra.
Din rätt att starta förening
I Sverige har vi föreningsfrihet och det
är en viktig del av det demokratiska
samhället. Det innebär att alla har rätt
att starta och bli medlem i en förening. Föreningar skapas av en grupp
på minst tre personer som möts kring
ett gemensamt intresse. Det gör att
föreningslivet är rikt på flera olika typer av föreningar då individer samlas
för olika intressen för att aktivera sig,
utveckla sig, förändra samhället eller
mötas på olika sätt.

Föreningsråd
För att öka samverkan och förståelsen
mellan det ideella och kommunen
har kultur- och fritidsenheten fått i
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ge förslag på ett samordnat
föreningsråd. Rådet ska bli en samlad
röst för det lokala föreningslivet.
Behöver du hjälp?
Har du en förening eller är intresserad
av att starta en ny förening i Forshaga?
Vi kan hjälpa dig att hitta ekonomiskt
stöd, att komma igång med verksamhet eller att utveckla en idé. På vår
webbplats forshaga.se kan du läsa mer
samt söka i vårt föreningsregister där
kontaktuppgifter till flera lokala föreningar finns.

– Vi har haft flera prova-på-tillfällen
under sommaren och nu dragit igång
höstträningen. Mottagandet har varit
positivt, vilket är väldigt roligt, berättar Victoria.
Kontrollerade former och tekniker
Karate handlar om att träna upp sin
styrka, balans, smidighet, snabbhet
och sitt fokus. Det är inte våldsamt
utan allt sker under kontrollerade former och tekniker. Barn som tränar får
till exempel inte träffa sin motståndare
med slag utan bara markera slagen,
en decimeter ifrån den andra. Vuxna
utövare får träffa motståndaren med
slag, men då endast i dräkten.
– Vi önskar att samarbeta med andra
idrottsföreningar i kommunen för att
våra deltagare ska få prova på fler
träningsformen. Vi tror på att det är bra

med variation på träning för att det ska
bli roligare och för att kroppen ska få
testa på olika typer av fysisk aktivitet.
Alla får vara med
Alla är välkomna att testa karate. Du
behöver ingen dräkt när du börjar träna. Dräkten behövs senare i träningen,
för att kunna delta i tävlingar samt då
du ska gradera, alltså visa vilken nivå
du är på i sporten.
Vill du testa på karate?
Forshaga Shotokan Karate har grupper
för både barn, ungdomar och vuxna.
Följ Forshaga Shotokan Karate på Facebook för mer information och kontakt
eller kom till en träning. Träningarna
hålls tisdagar och torsdagar, klockan
18.00–20.30 i Skivedshallen. Du tränar i
mjuka kläder och barfota, inga förkunskaper eller utrustning krävs.

Vill du veta mer?
Besök dejeforsmusikkår.se

Höstsalong
på Gamla
Kraftstationen
Ny årstid innebär nya utställare i
konsthallen Gamla Kraftstationen.
Ta chansen att se bland annat de
unika och humoristiska naturbilderna som visas i utställningen
The Comedy Wildlife Photography
Awards, keramikhästar av Mia
Jansson, Helena Permingers fascinerande skulpturer i mixat material
och Hanna Ekegrens färgglada
målningar. Höstsalongen har öppet
varje torsdag till söndag, klockan
11 - 16, fram till och med den 31
oktober.
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Växtligheten i
din trädgård

Schysst filmning
på Youtubekurs

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

Under två eftermiddagar i augusti
anordnades en Youtube-kurs för
barn från 10 år och uppåt vid hembygdsgården i Forshaga.

Fallfrukt
Den största anledningen till att
älgar och andra djur letar sig in i
tätbebyggt område under hösttider
är att de letar mat. Så passa på att
rensa trädgården från fallfrukt och
annat smått och gott som djur kan
tänkas vilja äta.

Parslide

Invasiva arter i
vår kommun

Få smarta tips om
energi och klimat

Att en art är invasiv betyder att den helt och hållet tar över och tränger
undan våra inhemska arter. Vi har flera sådan växter i vår närmiljö.

På uppdrag av Energimyndigheten samarbetar Forshaga kommun med
kommunerna Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby för att ge alla
som bor och verkar i kommunerna en opartisk och kostnadsfri
energi- och klimatrådgivning.

En gång köpte vi de invasiva arterna
på trädgårdhandeln och planterade i
våra trädgårdar för att de var så fina.
När man slänger sitt trädgårdsavfall
utanför tomten sprider dessa sig lavinartat. Alla markägare är skyldiga att ta
bort invasiva arter om man har dem
på sin mark. Även kommunen bekämpar invasiva arter på sin egen mark på
ett antal platser i kommunen.

Biologisk mångfald
Under denna sommar har vi låtit
gräsmattan växa upp på sex platser
i kommunen. Detta har vi gjort för
att gynna den biologiska mångfalden. Under hösten kommer gräset
att slås och tas bort. Genom denna
skötsel kommer flera olika blommor att gynnas och därmed också
flera olika pollinatörer.
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Kanadensiskt gullris

Gullris
Den invasiva art som är mest framträdande i denna kommun så här års är
det Kanadensiska gullriset. Så här sent
på säsongen ska man främst se till att
frön från växten inte sprids.
Lägg inte på komposten
Lägg växtdelarna i en sopsäck och
knyt ihop den, ta sedan med den till
Återvinningcentralen och lägg den på
"brännbart". Inte på komposten varken
hemma eller på ÅVC. Till våren är
det bra om man börjar att klippa ned
växten tidigt och flera gånger under
växtsäsongen. Läs mer på naturvardsverket.se/invasiva-frammande-arter och
rapportera gärna in dina fynd på
invasivaarter.nu.
Andra arter
Andra invasiva arter som är vanliga
i kommunen är jättebalsamin, lupin,
jätteloka och parkslide. Hur de ska
bekämpas är lite olika så läs på Naturvårdsverkets hemsida så att du gör det
på rätt sätt.

Forshaga kommun är värdkommun
för uppdraget och sedan den 1 april
2021 är Anna Alisson anställd på heltid som rådgivare. Jonas Höglund och
Ulrika Thorén jobbar sedan tidigare
deltid med uppdraget och tillsammans
svarar de på allmänhetens frågor om
energi och klimat.
Kontakta oss!
Vill du få tips om lämplig uppvärmning, hur du sänker dina energikost-

nader och minskar din klimatpåverkan? Eller är du bara nyfiken på vilka
stöd och bidrag som finns att söka?
Kontakta våra energirådgivare!

 energiradgivning@forshaga.se
 073-910 05 99
 måndag, tisdag och torsdag 		
klockan 09.30 - 15.30

Anmäl din installation av kamin

Filmpedagogen Evelyn Frankel
lärde deltagarna hur man kan
tänka för att exempelvis få fram
budskap, använda Green-screen,
redigera filmer och spela in med
olika hastigheter.
Tema: Fairtrade
Temat för filmningen var Fairtrade.
Det lyftes genom att barnen fick
filma när de bakade chokladbollar och gjorde smoothies med
ekologiska och Fairtrade-märkta
produkter. Till smoothie-tillverkningen skänktes kantstött frukt av
en lokal livsmedelsbutik. Dagarna
resulterade i otroligt fina, kreativa
och roliga filmer.
Att välja Fairtrade
Kursen gjordes som en del av
kommunens Fairtrade-arbete. När
du köper varor med märkningen
Fairtrade ser du till att odlarna får
bättre betalt för sina varor så att de
kan köpa mat till sin familj och se
till att barnen ska kunna gå i skolan
istället för att arbeta.

Funderar du på att installera en braskamin? Glöm inte att det ska anmälas
till kommunen. Du behöver få ett
godkännande i form av ett startbesked
innan du påbörjar installationen och ett
slutbesked för att få börja använda den.
Mer information på forshaga.se/eldstad.
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Slutspurt för
Hittaut Forshaga

Klimatförbättrad
asfalt i Forshaga

Nu är luften frisk och färgerna börjar skifta inför hösten. En perfekt
tid för att ge sig ut på en promenad,
cykeltur eller en löprunda. Passa då
också på att leta upp checkpoints
i Hittaut Forshagas friskvårdssatsning.

Onsdagen den första september
asfalterade Peab en sträcka av Bråtvägen i Forshaga. Sträckan läggs
med ECO-asfalt där bindemedlet
delvis bytts ut mot lignin. Lignin
är ett naturligt bindemedel i trä
och ersätter delvis det oljebaserade
bitumen i asfalten.

Checkpoints
687 personer har redan deltagit
i jakten på checkpoints. Har du
ännu inte hittat ut är det däremot
inte försent. Fram till den 2 oktober
kan du registrera checkpoints. Alla
som deltar har chans att vinna fina
priser i en utlottning.
Hämta din karta
Karta med checkpoints markerade
finns att hämta hos ICA i Deje och
på Apoteket och OKQ8 i Forshaga.
Du hittar även kartan i appen
hittaut. Lycka till!
Läs mer om Hittaut Forshaga på
forshaga.se/hittaut.

After School
Under höstterminen hålls after
school varje torsdag mellan klockan
17 och 19. Där bjuds på aktiviteter,
föreläsningar, mat och om du vill tid för läxläsning. Tillfällena vänder
sig till dig i högstadiet och gymnasiet, från årskurs 7 upp till 20 år.
För mer information och plats för
veckans after school besök vår
webbplats forshaga.se/afterschool

18

Kontakten nr 4, 2021

Spelrummet med Super Mario-tema börjar ta form.

Foto: Polisen. Anders von Wachenfeldt och Anders Stridsberg framför det mobila poliskontoret.

Unga för unga mot
en ny mötesplats

Mobilt poliskontor
i Forshaga

Under sommaren har åtta unga feriepraktikanter i åldern 16-20 år
påbörjat utvecklingen av en ny mötesplats för unga i kommunen. De har
målat väggar och möbler, inrett och kommit med förslag på aktiviteter.

I medborgarlöften som Forshaga kommun upprättat tillsammans med
polisen framgår att vi tillsammans ska arbeta för ett tryggt och säkert
samhälle och öka polisens synlighet. Nu införs ett mobilt poliskontor på
försök som gör polisen mer tillgänglig i samhället.

Det var vid årsskiftet som kommunen
tog över Arbetsförmedlingens gamla
lokaler belägna mellan Folkets Hus
och kommunhuset. Under våren har
lokalernas innehåll planerats och börjar nu ta form. Lokalens huvudsyfte
var klart redan för början - att öppna
upp en ny mötesplats med fokus på
ungdomar.
– Vi vill inkludera målgruppen i innehåll och utformning. Det ska vara en
plats som skapats för unga men även
av unga. Feriepraktiken blev en sådan
möjlighet för oss och det blev lyckat,
säger Claes Havimäki kultur- och
fritidschef.
Många olika ytor
Huset har två våningsplan och ytor
för kontor, möten och sällskap. Det är
det andra våningsplanet som under
sommaren fått en make over. Från vita
kontorslokaler till kreativ mötesplats.
– Det har varit intensiva och roliga
veckor. Feriearbetarna tillsammans

med deras handledare Emelie Persson
har gjort ett imponerande jobb, säger
Claes.
Kontor för kultur- och fritidsenheten
Lokalerna har flera rum där det finns
möjlighet för till exempel filmvisning,
spelkvällar, skapande och avslappnat
umgänge. Ungdomssamordnare samt
delar av kultur- och fritidsenhetens
administrativa personal kommer att
ha kontorsplats i lokalerna. Detta dels
för att det alltid ska finnas vuxna på
plats, dels för att det ska vara enklare
för unga att få hjälp med att utveckla
idéer, driva projekt eller söka ekonomiskt stöd för nya initiativ.
Under hösten 2021 fortsätter utvecklingen av lokalerna och förhoppningen
är att då även kunna öppna upp huset
för allmänheten.

I dag har polisen ett fast kontor i
Forshaga, med öppettider två timmar
i veckan och relativt lågt besöksantal.
Nu vill polisen prova ett nytt, mer flexibelt upplägg. Med start i september
kommer kommunen istället få besök
av ett mobilt poliskontor två timmar/
vecka.
Tjänster
På det mobila kontoret ska invånarna
till exempel kunna göra anmälningar
eller lämna tips. Med ett mobilt kontor
är förhoppningen att de spontana besöken blir fler.
– Om det är lågt besökstryck så kan
poliserna patrullera till fots i närområdet och på så sätt träffa fler medborgare, berättar Anders Stridsberg,
kommunpolis. Det kommer då skyltas
upp med telefonnummer så att man
ändå kan få kontakt.

husbil som i första hand kommer att
användas som det mobila kontoret.
Bemanning
Poliskontoret kommer att bemannas
av två uniformerade poliser med god
lokalkännedom.
Husbilen kommer vara uppställd
på torget mellan Järnvägsgatan och
Djäknegatan i Forshaga, enligt förslag
klockan 9-11 på torsdagar. Försöket
inleds vecka 39 och är tänkt att pågå
till mars nästa år.

Stora Enso levererar
Ligninet levereras av Stora Enso
och Peab började med testytor
under 2020. Hittills visar denna
beläggning goda resultat.
Nyfiken på utvecklingen
- Forshaga kommun ser positivt på
en utveckling med ett nytt inhemskt bindemedel vilket innebär
mindre behov av olja framöver säger Morgan Häggbom teknisk chef
på kommunen och fortsätter: Det
känns spännande att just Forshaga
är först i Värmland med denna typ
av beläggning. Vi kommer att följa
upp denna gata med stor nyfikenhet för att eventuellt utföra fler
projekt med lignin, .

Näringslivmeutn
i Forshaga kom

Ny Facebooksida för
företagare i kommunen

Specialbyggd husbil
Polisregionen har en specialbyggd
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Välkommen på
invigning av
Dubbel-Nisses torg
Den 25 september firar vi att
torget vid Esplanaden i Forshaga
byter namn till Dubbel-Nisses
torg. Vi bjuder på tårta och
kaffe mellan klockan 11 och 12.
Forshagabon, Dubbel-Nisse – Nils
Erik Nilsson, var en av Sveriges
stora ishockeyspelare och spelade
under 1950- och 60-talet för Forshaga IF, Leksand IF och Sveriges
landslag Tre Kronor.

Vad tycker du?
Genom SCB:s årliga medborgarundersökning får tusen slumpmässigt
utvalda invånare möjlighet att tycka till om vår kommun. Era synpunkter
och erfarenheter är oerhört viktiga för att vi ska lyckas utveckla Forshaga kommun till en plats där alla känner sig välkomna, trygga
och inkluderade.
Vad är SCB:s medborgarundersökning?
SCB:s medborgarundersökning är en
attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur
invånarna ser på sin kommun. Vad är
de nöjda med och vad kan förbättras?
Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år,
vilket är ett rekordhögt antal jämfört
med tidigare år.
Vad vill vi veta?
Några av de områden som undersöks
är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.
Några nya frågor i undersökningen
handlar om hur invånare upplever att
kommunen arbetar för att förbättra
integration och delaktighet. Detta

Minns du?
Minns ni radioreportern Lennart
Hylands – ”Den glider in i mål!”?
Det handlade om ett av de mest
kända hockeymålen genom tiderna
då Nisse Nilsson avgjorde matchen
mot Kanada 1962 och Tre Kronor
vann VM-guld.
Forshaga kommun vill uppmärksamma denna ödmjuka och
lågmälda idrottsstjärna genom att
namnge ett torg i hans ära.

är frågor som är särskilt intressanta
för oss eftersom vi har sikte på att
utnämna oss som MR-kommun.
SCB:s medborgarundersökning gör
det möjligt att jämföra vad olika grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens resultat med andra
kommuner och riket som helhet.
Svara på papper eller digitalt
Vi vill uppmuntra er som får enkäten
hemskickad från SCB att besvara den
för att hjälpa oss att utveckla våra
verksamheter och vår gemensamma
plats. Enkäten skickas hem via posten
men man kan även svara digitalt.
Du behöver svara senast den 29 oktober via post och senast 2 november om
du väljer att svara via webbformuläret.

Konstnär: Per Larsson, Tecknar-Lasse

