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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!

Kunskap ger oss 
delaktighet och 
sätter oss själva i 
ett större samman-
hang. Vi samlar 
den genom hela 
livet; som elev, 
kompis, förälder, 
arbetskamrat, 
granne och som 
medmänniska. Och 
såklart genom erfa-
renheter, att pröva 

nya saker. Ibland går det bra, ibland 
tvärtom. Båda ger kunskap. 

Varje gång jag besöker någon av 
våra skolor, Olsäter, Deje, Grossbol, 
Forshaga lärcenter och Skived, möts 
jag av barn och vuxna med lusten att 
lära. Skolan rustar dem med kunskap 
för livet; om vårt samhälle, omvärld 
och historia, om hur man uttrycker 
sig i tal och skrift, om matematik och 
ekonomi, om kost och rörelse, om hur 
man tar hand om miljön. De lär sig 
också att gallra bland all information 
och ifrågasätta det som inte är byggt 
på fakta, på det som är mer tyckande 
eller inte är sant. 

Kunskapen är vår gemensamma 
resurs och ju mer vi delar med oss av 
den, desto större blir den. Det gör vår 
kommun till en bättre plats för alla.
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Kunskapen  
är vår  
gemensamma 
resurs och ju 
mer vi delar 
med oss av den, 
desto större  
blir den. 

Alla anställda inom Forshaga kom-
muns verksamheter ska utbildas inom 
mänskliga rättigheter. Utbildningen 
ger oss grundläggande kunskaper om 
de krav som mänskliga rättigheter 
ställer på offentlig verksamhet och 
ger oss en gemensam grund och ett 
gemensamt språk för vårt arbete.  

Vi arbetar med människors rättighe-
ter varje dag: rätt till utbildning, rätt 
till social trygghet, rätt till vila och 
fritid, rätt att rösta, rätt till delaktighet 
och många fler. Vi vill vara en trygg, 

inkluderande och välkomnande kom-
mun som dessutom är attraktiv och 
där alla har möjlighet att växa.  

Utbildningen, som genomförs digitalt, 
ger oss större kunskaper i varför 
mänskliga rättigheter är grundläg-
gande i all offentlig verksamhet, vad 
mänskliga rättigheter innebär, hur 
de regleras och vilka skyldigheter 
det medför för det offentliga.  Utbild-
ningen kommer att följas upp genom 
dialog kring rättighetsbaserat arbets-
sätt i alla verksamheter

Kompetenshöjning inom mänskliga rättigheter 

Lyssna och ställ frågor
Var lyhörd och ta reda på vad barnet 
känner och tänker på. Behöver det 
hjälp med att hantera oro och stress 
eller med mer praktiska saker för att få 
vardagen och skolan att fungera. 

Ge perspektiv och hopp
Även om ingen vet hur framtiden ser 
ut kommer inte pandemin att pågå 
för evigt. Påminn barnet om att det 
kommer nya tider och prata om vad ni 
kommer att kunna göra då. 

Uppmuntra gamla och nya rutiner
Peppa barnet att fortsätta med aktivi-
teter som redan är del av vardagen. 
Men hitta gärna på nya också, som 
pizza på söndagar, utelek på torsdags-
kvällar eller Facetime med mormor 
klockan tre.

Mer än ett år har gått sedan pandemins utbrott. För många barn är 
konsekvenserna av restriktionerna värre än oron för själva viruset.  
Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS, ger tips om hur du som 
vuxen kan hjälpa till. TEXT: KRISINFORMATION.SE

Hjälp barnet att förstå
Det är lätt att hamna i känslor av hopp-
löshet. Prata med barnet om hur vi 
påverkas av allt som händer och att det 
är normalt att känna sig nedstämd. Ge 
också grundläggande samhällsinforma-
tion på en nivå som funkar för barnet. 

Överför inte din egen oro
Är du som vuxen orolig på ett sätt 
som påverkar din vardag negativt är 
det viktigt att ta ansvar och söka stöd 
för att hantera det med hjälp av andra 
vuxna.

Ge mer av din tid
I tider av oro, stress och minskade so-
ciala kontakter blir den nära familjen 
extra viktigt. Om du har möjlighet är 
det bra att ge extra mycket av din tid 
till barnet. 

Var snälla mot varandra
Ingen blir sitt bästa jag under krisen, 
det blir lättare bråk i familjer nu. Var 
extra snälla mot er själva och mot 
varandra.

Barn, precis som vuxna, hanterar 
krisen på olika sätt. För en del barn 
har situationen medfört bra saker 
som mer tid med familjen, föräldrar 
som orkar lyssna, ger stöd i skolar-
betet och annat som skapar trygghet. 
Andra känner sig kanske extra oroliga 
eller ensamma just nu, men kan ändå 
hantera situationen tillsammans med 
stödjande vuxna. Men för vissa barn 
har förändringen under året fått stora 
negativa konsekvenser.

– Den här krisen är speciell eftersom 
den pågått länge och inte har något 
tydligt slut. Utmaningen blir att hålla 
ut och hantera tillvaron här och nu, 
både vardagen och känslorna, säger 
hon. Här är Marie Angsells tips på 
hur vuxna kan hjälpa barnen genom 
krisen.

Så stöttar du ditt barn under krisen
Lyssna på ditt barn och var uppmärksam på frågor.
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Skolskjuts för 
barn med växelvis 
boende
Nu är det dags att söka skolskjuts 
för barn med växelvis boende. Se-
nast den 17 maj 2021 behöver vi din 
ansökan för att eleven ska ha rätt 
till skolskjuts efter sommarlovet. 
Ansökan gäller för ett läsår i taget.

Växelvis boende 
Växelvis boende innebär att barnet/
barnen har varaktigt boende 50 pro-
cent av tiden hos båda separerade 
vårdnadshavare med gemensam 
vårdnad.

Vem har rätt till skolskjuts? 
Elev i årskurs F-6 med minst tre (3) 
kilometer skolväg och elev i årskurs 
7-9 med minst fem (5) kilometer 
skolväg har rätt till skolskjuts. 

Ansökan 
Information för ansökan om skol-
skjuts görs via kommunens e-tjänst 
som finns på vår hemsida  
forshaga.se.

Om ingen ansökan inkommit inför 
läsåret har eleven inte rätt till skol-
skjuts. Vid förändring av skolskjuts 
under läsåret görs en ansökan via 
kommunens e-tjänst snarast, dock 
senast två veckor innan förändring. 

Under vecka sju bjöd skolmåltidsper-
sonalen på Skivedsskolan på en riktig 
grönsaksfest. Syftet var att eleverna 
skulle bli nyfikna och inspirerade att 
äta mer grönsaker och våga prova nya 
sorter man inte testat förut. 

Måla sin egen regnbåge
Tillsammans med några pedago-
ger från fritidshemmen planerades 
veckan. En regnbåge målades och 
sattes upp i matsalen. Inför den kom-
mande veckan pratade man i respek-
tive klass om varför det är viktigt att 
äta frukt och grönt. Personalen i köket 
dukade upp grönsaker i alla tänkbara 
varianter, sorterade efter färg och med 
så många olika variationer som möjligt 
varje dag. Under veckan fick barnen 
varje dag måla sin egen regnbåge med 
de färger man hade ätit. 

De äldre eleverna hängde på
Eleverna var uteslutande positiva och 
förväntansfulla, det testades många 
nya grönsaker. Salladsbordet med alla 

färger var oerhört inbjudande. Det var 
ett tema riktat i första hand till försko-
leklass upp till årskurs tre, men man 
kunde se att även de äldre eleverna 
blev inspirerade. Veckan skapade en 
riktigt härlig matglädje och vi fick 
verkligen se effekten av att man äter 
både med ögon och mun. 

Tack!
Vi pedagoger som arbetar på  
Skivedsskolan vill rikta ett stort tack 
till Gudrun och Kerstin som är våra 
stora inspiratörer i köket. 

Skrivet av:
Mirja Lawén-Svantesson
Skivedskolan

Grönsaker i regnbågens 
alla färger
Frukter, grönsaker och bär i starka nyanser innehåller en bredd av  
vitaminer och mineraler och är också den viktigaste källan till  
antioxidanter. Därför sägs det att man ska försöka äta alla regnbågens 
färger varje dag.

Schema för barn  
i förskola
Vi använder lärplattformen Info-
Mentor för alla barn, elever, perso-
nal och vårdnadshavare i Forshaga 
kommun. InfoMentor ersätter 
tidigare informationskanaler.

Många olika funktioner
Infomentor är en digital lärplatt-
form med många olika funktioner 
för förskolan som bland annat gör 
det möjligt med frånvaroanmälan, 
tidsregistrering samt kommunika-
tion mellan förskola och vårdnads-
havare.  

Lägga in schema
Barnens schema ska endast regist-
reras i lärplattformen InfoMentor. 
Vårdnadshavare ansvarar för att 
lägga in barnets planerade vistel-
setid på förskolan för flera veckor 
fram i tiden. Schemat kan registre-
ras via en app i mobilen eller inlog-
gad på hub.infomentor.se i boxen 
Tidsregistrering.

Förändringar som påverkar 
avgiften, exempelvis anmälan om 
avgiftsfri allmän förskola måste 
anmälas via kommunens e-tjänst.

Grej of Women!
Grej Of... är en serie av regelbundna minilektioner som inleds med att 
eleverna får en ledtråd. Det kan handla om en person, plats, sak eller 
händelse. De får tillsammans med en klasskamrat försöka lista ut  
vad minilektionen kommer att handla om utifrån ledtråden. 

Det brukar bli ett intensivt viskande 
i klassrummet som leder till många 
gissningar. Därefter följer en presenta-
tion med fakta, lite kuriosa och kopp-
lingar. Eleverna antecknar och skapar 
sin egen Grej of-bok. 

Vi har valt att denna vårtermin hålla 
oss till olika teman och Grej of Women 
var det första temat som vi avslutades 
på internationella kvinnodagen. 

Som framgår av bilden var det en mix 
av kvinnor - både ur olika tidsepoker 
men också vad de åstadkommit. Vi 
har valt att uppmärksamma kvinnor 
eftersom man i historien kan se tydliga 
spår av männens historia men kvin-
nornas påverkan belyses inte lika ofta. 
Det har även varit kopplat till att vi 
velat belysa flickors och kvinnors lev-
nadsvillkor världen över förr och nu.
Syftet med arbetsmetoden är att öka 
elevernas allmänbildning, väcka 
nyfikenhet och lusten att lära mer. Ar-
betssättet utvecklade av läraren Micke 
Hermansson och metodens slogan är 
“Kunskap är coolt”. 

Projektet fortsätter för klass 4B och 
5B på Grossbolsskolan och de har 
valt Grej of Sports. Detta som en del 
i arbetet med elevinflytande. Utifrån 
deras önskemål gör de egna presen-
tationer där de själva har fått välja 
person, plats, sak eller händelse med 
anknytning till temat. Vi väntar spänt 
på elevernas minilektioner. 

Det pågår ett hemlighetsmakeri utan 
dess like i våra klassrum!

Skrivet av:
Karin Landeklint och Mari Jonsson  
Grossbolsskolan 

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

9 6 0

Den 14 april 2021 hade vi 4960 följare.

4
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Arbetsplatsförlagt lärande
Linnea Larsson, en av lärarna på 
utbildningen lyfter särskilt möjlighe-
ten till praktik som något positivt med 
utbildningen.

– Två perioder under utbildningen 
är APL, arbetsförlagt lärande, då 
eleverna är ute i förskoleverksamhe-
ter. Där får eleverna tillfälle att se hur 
verksamheten fungerar i praktiken 
och möjlighet att utvecklas och stärkas 
i sin yrkesroll. Det är en jättebra 
möjlighet för eleverna att även knyta 
kontakter på arbetsmarknaden.

Malin Ängerteg jobbar som rektor på 
Skiveds förskolor och hon bekräftar 
vikten av arbetsplatsförlagt lärande:

– Yrket kräver att en person måste 
kunna hantera ett stort antal relationer 
- både till barn, vårdnadshavare och 
kollegor. Det kan man inte läsa sig till 
utan det kräver träning i hur vi arbetar 

Antalet barn i förskoleåldern ökar och behovet av utbildad personal är stort. Forshaga Vuxenutbildning  
har en utbildning där möjlighet ges att läsa vidare en termin och fördjupa sig som antingen barnskötare  
eller elevassistent.

med trygghet och anknytning i för-
skola. Att få prova yrket på riktigt kan 
vara avgörande för om eleven väljer att 
fortsätta sin utbildning eller inte. Under 
praktiken får eleven prova alla arbets-
uppgifter en barnskötare har och träna 
sig på att hantera vanligt förekomman-
de situationer på en förskola. 

Handledare
Under det arbetsplatsförlagda läran-
det har eleven en handledare som kan 
vägleda och reflektera över frågor 
som uppstår tillsammans med eleven. 
Handledarens roll är även att med-
vetandegöra de utvecklingsområden 
som eleven har.

Vill du veta mer och söka till utbild-
ningen? Ansökan till Vuxenutbild-
ningen är öppen just nu, gå in på 
forshaga.se/vux för att läsa mer.

Barnskötarutbildning bas är en ettårig 
utbildning som består av nio kurser 
som ger eleverna kunskaper och fär-
digheter i pedagogik, barns utveck-
ling, kultur och samhälle.

Utbildningen är flexibel i upplägget 
vilket betyder att du kan läsa i olika 
takt och även läsa på distans, vilket 
ger möjlighet att arbeta vid sidan av 
studierna. Efter att du läst basutbild-
ningen på 900 poäng finns möjlighet 
att läsa en påbyggnadsutbildning med 
fördjupning i bland annat specialpeda-
gogik och pedagogiskt arbete.

Vill du jobba inom förskolan?

Linnea Larsson,  
lärare på vuxenutbildningen Helena Vennerström, verksamhetsstrateg

Vad betyder  
allmän förskola? 
Alla barn har, från och med höst-
terminen det år de fyller tre år, rätt 
till avgiftsfri allmän förskola 15 
timmar per vecka. Om barnet redan 
går i förskolan mer än 15 timmar 
per vecka reduceras avgiften auto-
matiskt med 27 procent. I annat fall 
behöver du, som är vårdnadsha-
vare, söka om reduceringen. 

Barn som redan har plats i förskola 
upp till 15 timmar per vecka
För barn i åldrarna 3-5 år som har 
en förskoleplats upp till 15 tim-
mar per vecka ska vårdnadshavare 
anmäla behov av avgiftsfri allmän 
förskola via e-tjänst på forshaga.se. 
Markera i anmälan att den gäller 
avgiftsfri allmän förskola. Observe-
ra att anmälan skickas in på samma 
sida som ordinarie ansökningar 
om förskola skickas in. Inkommer 
ingen anmälan skickas faktura en-
ligt ordinarie taxa. Anmälan måste 
kommit in senast två veckor innan 
det skall börja gälla.

Barn som inte har plats i förskola
För de barn som inte redan har nå-
gon plats, men vill börja i avgiftsfri 
allmän förskola måste vårdnadsha-
varen skicka in en ordinarie ansö-
kan om förskola 4-6 månader innan 
önskad inskolningsstart. Markera 
i ansökan att den gäller avgiftsfri 
allmän förskola. Barnet kommer 
då stå i ordinarie kö till förskolan. 
Vårdnadshavare ansöker om behov 
av avgiftsfri allmän förskola via 
e-tjänst på vår webbplats. 

Fortsatt samverkan  
för bästa skolan
Forshaga kommun är utvald att under tre års tid få stöd av Skolverket 
och Karlstads universitet i verksamhetsutveckling. Detta sker inom  
ramen för regeringssatsningen ”Samverkan för bästa skola”. Uppdraget 
är att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten inom och mellan  
verksamheter. 

– Vi är just nu halvvägs in i den här 
processen och vi har en rad insatser 
igång, berättar Helena Vennerström, 
verksamhetsstrateg inom Barn och ut-
bildningsförvaltningen. Över 60 perso-
ner får handledning och utbildning av 
Karlstads universitet. Helena berättar 
att insatserna bland annat handlar om 
att personerna får stöd i att leda sina 
kollegor i ett förändringsarbete. 

Olika insatser 
Exempel på andra insatser är gemen-
samma dagar med kompetensutveck-
ling med olika föreläsare utifrån de 
behov vi identifierat. Under förra året 
arbetade man extra mycket med betyg 
och bedömning samt hur man kan 
planera en undervisning som gynnar 
alla barn och elever. 

– Vi kan se massor av tecken på för-
ändring i våra verksamheter. Vi har 
byggt upp mer likvärdiga strukturer 
och vi använder fler metoder i vår un-

dervisning säger Helena. Vi har också 
en ökad samsyn kring viktiga begrepp 
och har fått ökad kunskap om barn i 
behov av särskilt stöd. Dessutom kan 
vi se ett ökat samarbete inom och mel-
lan våra enheter.

Långsiktig och hållbar förändring
– Det är viktigt att inte se det här 
som ett tillfälligt projekt, poängterar 
Helena. Det handlar istället om en 
förändring som är långsiktig och håll-
bar. Allt vi gör är för att ge våra barn 
och elever i Forshaga kommun bästa 
förutsättningar att utvecklas så långt 
som möjligt.
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Plocka upp efter din hund!
..och andra synpunkter som ofta kommer in till oss. 

Vårstädning på gång?
På våren blir det ofta mycket avfall 
från trädgården: grenar från beskär-
ning, gamla perenner och vissna löv. 
Det finns två sätt du kan bli av med 
detta avfall: kompostera i din trädgård 
eller lämna på återvinningscentralen. 

Du får aldrig lägga trädgårdsavfall i 
skogen bakom villaområdet. Förutom 
att det är förbjudet enligt lag så luktar 
soptippen i skogen illa och kan dra 
till sig skadedjur. Du kan också bidra 
till spridning av växter och annat som 
inte hör hemma i skogen.

Hund- och hästbajs
Hundar och hästar bajsar. Det är helt 
naturligt. Du som hund- eller hästä-
gare är skyldig att ta bort avföringen 
om den hamnar på till exempel en 
gång- och cykelbana. Detta är förstås 
självklart och de flesta gör också det; 
men inte alla. Och därmed får vi 
många klagomål. 

Det är lätt att bli av med latrinpåsen 
– det finns över 200 papperskorgar/
hundlatriner runt om i kommunen. 
Det går också fint att lägga bajspåsen i 
en vanlig tunna för hushållssopor.

Fixa min gata
Upptäcker du ett hål i gatan, fel på 
belysningen, trasigt brunnslock eller 
något annat fel vill vi gärna veta det. 
Anmäl felet via tjänsten Fixa min gata 
på fixamingata.se.

Vi försöker fixa anmälda fel så fort 
som möjligt. Beroende på typ av fel 
tar det i snitt 14 dagar. Vi arbetar hela 
tiden för att bli ännu snabbare och 
bättre. Tack för att du hjälper oss!

Illustrationer: Peter Wallgren 

Det är viktigt att vi tvättar bilen på rätt 
sätt. Dina val kan enkelt bidra till ett 
renare vatten. Välj biltvätten istället 
för att tvätta på gatan.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 
30 miljoner gånger per år. 20 miljoner 
av dessa tvättar sker på gatan. Detta 

innebär att betydande mängder svår-
nedbrytbara ämnen når våra sjöar och 
vattendrag.

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning, 
och allra helst i en miljömärkt! Det 
finns både automatiska och gör-det-
själv-hallar. Biltvättsanläggningar 

ska ha oljeavskiljare eller reningsverk 
för att rena det förorenade vattnet 
från tvätten. Tvätta aldrig bilen på 
gatan, parkeringsplatsen eller annan 
asfalterad mark. Då är risken stor att 
det smutsiga tvättvattnet via dag-
vattenbrunnar rinner orenat ut i våra 
vattendrag och sjöar.

Tvätta bilen, men inte hemma

Vi får ofta in klagomål om vilda fåg-
lar. Det är fastighetsägarens ansvar att 
se till att fåglar inte kan boa 
sig på byggnader och dylikt. När 
många fåglar samlas i tätbebyggda 
områden uppstår störningar. Det kan 
vara genom att de smutsar ner, för 
oväsen, uppträder aggressivt och  
attackerar människor.

Vi anser att man av djurskyddsskäl 
alltid bör undvika åtgärder som kan 

leda till att fågelungar blir lämnade 
utan föräldrar. Avskjutning av fåglar 
genomförs endast i sällsynta fall. 

Här bredvid får du tips som kan 
hjälpa mot fåglarna. Kan man inte ut-
föra åtgärderna själv kan man vända 
sig till ett företag som arbetar med 
skadedjursbekämpning. De har speci-
alutbildad personal och kan bedöma 
vad som ska göras.

Tips till dig som störs:
• Rensa tak och hängrännor från 

gamla bon.
• Gör tak och hängrännor otill-

gängliga genom att tex. sätta upp 
trådar, nät och piggar.

• Ställ inte ut soppåsen, inte heller 
fulla eller tömda matskålar till 
husdjur.

• Sköt kompost och soptunnor så 
att det inte drar till sig fåglar eller 
andra skadedjur.

Fåglar som stör

Äntligen sol, ljusare kvällar och torr 
asfalt! Det lockar fler att umgås utom-
hus och kanske ta en cruisingrunda 
med sin bil, EPA eller moped. En 
vanlig synpunkt som kommunen får 
in såhär års är just att motorburna stör 
då de kör fort, sladdar på parkeringar 
eller spelar hög musik. 

Vår kommun är till för alla och därför 
är det av vikt att tänka på hur ditt 
beteende påverkar din omgivning. För 
en trygg och trevlig kommun upp-

muntrar vi till att respektera varandra 
och följa lagar och begräsningar.

Kommunen arbetar under sommar-
halvåret med vuxen närvaro i form av 
fältande ungdomssamordnare. Detta 
för att minska oro i centrala delarna 
av vår kommun såväl som att tidigt 
kunna upptäcka eventuella problem. 

Kommunen har även stöd från väktare 
som under kvällstid kontrollerar om-
råden och kommunala lokaler. De kan 

upptäcka eventuella risker, störningar 
eller annan uppståndelse. 

Om du skulle se eller höra något 
som upplevs störande kan du själv 
kontakta polisen på 114 14 för att få 
hjälp direkt. Om du önskar meddela 
kommunen om förstörelse eller platser 
som känns otrygga kan du lämna en 
synpunkt via kommunens webbsida, 
forshaga.se.  

Störande biltrafik 
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Vill du jobba med oss i sommar?
Vi är en arbetsgivare med ett hundratal yrken och drygt 1000 anställda.  
Är du vår nästa medarbetare? Vi söker sommarvikarier och feriearbetare. 

Enligt en undersökning som SKR gjort 
så tycker sju av tio unga att välfärds-
jobben är viktiga och meningsfulla. 
De unga förknippar också jobben med 
en god arbetsmarknad och trygga 
anställningar. 

− Unga är en viktig grupp att nå inte 
minst för kommuner och regioner, 
berättar Jessica Rydström personalchef 
i Forshaga kommun.  Hon fortsätter: 
Att rekrytera fler unga är avgörande 
för oss för att klara av kompetensför-
sörjningen i välfärden, men också för 
att utvecklas och kanske hitta nya bra 
arbetssätt. 

Sommarjobb, feriejobb och  
drömsommarjobb
I år söker kommunen sommarvika-
rier till äldreboendena Lintjärn och 

Ullerudsgården samt till hemtjänsten 
i hela kommunen. Dessutom finns 
möjligheten att söka feriepraktik eller 
Drömsommarjobb för alla som är föd-
da 2005. Då finns möjlighet att prova 
på jobb inom till exempel förskola, 
fritids, parkarbete, köksarbete, butiks-
arbete eller som ledare på sommarens 
fotbolls- eller handbollsskola.

– Genom ett sommarjobb knyter man 
nya kontakter, man får chansen att 
utvecklas och lära för livet. Det är ett 
bra sätt att få in en fot i arbetslivet 
och kan ge viktiga erfarenheter för att 
hitta fram till vad man vill jobba med i 
framtiden, berättar Jessica. 

Mer information
Läs mer och ansök via forshaga.se/som-
marvik eller forshaga.se/sommarjobb. 

Aktuella beslut 

Nu börjar arbetet med att bygga om vattenverket. Vattenverket  
byggdes på 70-talet och även om det gjorts en del förbättringar  
sedan dess är det nu hög tid att göra en större insats. 

Syftet med ombyggnationen är både 
att utföra eftersatt underhåll och att 
höja kapaciteten. Dricksvatten är klas-
sat som livsmedel och vi passar även 
på att se över säkerheten kring hela 
vattenförsörjningen. Totalt beräknar vi 
kostnaden till cirka 43 miljoner kronor 
och arbetet ska vara klart under senare 
hälften av 2022. 

Framöver finns även planer att bygga 
en reservvattentäkt i Klarälven och när 
den finns på plats kan vi få råvatten 
både från sjön Visten och Klarälven.

Ombyggnad vattenverk 
– påfyllning pooler

Ombyggnationen sker parallellt med 
att vattenförsörjningen pågår som van-
ligt. Under vissa moment kan arbetet 
påverka vattenproduktionen. För att så 
långt möjligt undvika störningar kom-
mer vi att utföra vissa arbeten nattetid.

Samtidigt som vi bygger om vatten-
verket närmar vi nu oss en tid där 
många vill fylla sina pooler. Vi vill vi 
därför rekommendera att fylla poolen 
litet i taget och på nätterna. Ett annat 
alternativ är att beställa vatten från ett 
företag som levererar i vatten i tankbil. 

Karlstads Energi 
sköter ÅVC
Forshaga kommunfullmäktige 
beslutade den 9 mars att godkänna 
samarbetsavtalet med Karlstad En-
ergi. Det betyder att från och med 
den 1 juni kommer återvinnings-
centralen vid Kvarntorp att drivas 
av Karlstads Energi. Nuvarande 
skötselavtal med Pallins Åkeri 
upphör den 31 maj. 

Samarbetet med Karlstads Energi 
är ett första steg mot ökat samar-
bete i Karlstadsregionen när det 
gäller återvinning. En förhoppning 
är att samarbetet framöver kommer 
att omfatta fler kommuner och fler 
områden inom återvinningstjänster

Samarbetsavtalet mellan Forshaga 
och Karlstad ökar valfriheten för in-
vånarna i bägge kommunerna. Det 
innebär att vi i Forshaga kan nyttja 
återvinningscentralerna i Karlstad 
och invånarna i Karlstad kan lämna 
sitt grovavfall vid Kvarntorp.

Ny simhall i Deje
Kommunstyrelsen beslutade den 30 
mars att gå vidare med utredning om 
ny simhall. Vi tar nu fram ritningar 
och handlingar för att kunna göra en 
skarp kalkyl över både årliga drift-
kostnader och kostnad för att bygga 
simhallen. Detta pågår under året och 
beslut om byggnation tas i november 
av kommunfullmäktige. 

FABO får bygga 
på Åsmyren 
Under hösten låg delar av Åsmyren 
ute för markanvisning. Efter att 
ha utvärderat anbuden som kom 
in har Forshaga kommun tillde-
lad Forshaga bostäder AB två av 
de fem byggrätterna. De kommer 
att bygga hyresrätter i varierande 
storlek. 

På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

och nämndernas sammanträden. 

Tillgänglighets- 
anpassad badplats
Beslut har tagits om att tillgänglig-
hetsanpassa kommunens badplats 
i Skivtjärn. Detta kommer att kräva 
markarbete i och ovan vatten samt en 
tillgänglig toalett. Arbetet ska göras 
under våren 2021. 

• Meningsfullt jobb  
80 % av medarbetarna i kommun 
och region tycker att deras jobb 
är mycket meningsfullt. Det är 
betydligt fler än vad som gäller 
på arbetsmarknaden i stort. 

• Bäst jobbmöjligheter 
Enligt Arbetsförmedlingen vän-
tas jobbmöjligheterna vara som 
bäst inom hälso- och sjukvård 
samt pedagogiskt arbete under 
de närmaste fem åren. 

• En fjärdedel av arbetsmarknaden 
Antalet personer som vill jobba i 
kommuner och regioner har ökat 
för varje år. Idag jobbar totalt 
cirka 1,2 miljoner personer i kom-
muner och regioner. Det motsva-
rar ungefär en fjärdedel av alla 
på arbetsmarknaden.

Stort grattis till personalen inom dag-
lig verksamhet, LSS, som utsetts till 
årets värdeskapare 2020. En titel de är 
väl värda för sitt engagemang och det 
fantastiska jobb de gör. Årets värde-
skapare delas ut en gång per år inom 
vår organisation.

En kall men härligt solig dag uppvak-
tades dessa hjältar av kommunchef 
Torbjörn Falk. Efter fotografering 
utomhus fick de njuta av värmande 
kaffe, tårta och diplom tillsammans. 
När restriktionerna lättar kommer de 
också att få en gemensam biokväll.

Värdeskapare 2020 

Sommarvikarier inom  
vård och omsorg: 

Forshaga.se/sommarjobb

Forshaga.se/sommarvik
Feriejobb och  

drömsommarjobb: 
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Byggkontoret informerar

Miljö- och byggkontorets tele-
fontider är alla vardagar klockan 
10-12 förutom tisdagar. Under den 
tiden finns alltid minst en handläg-
gare på miljökontoret respektive 
byggkontoret tillgänglig på telefon, 
med undantag för några få dagar 
per år då hela förvaltningen har 
planeringsdagar eller heldagsut-
bildningar. 

Ta för vana att ringa via växeln 
istället för på direktnummer, då 
kopplas du till den person som 
finns ledig och får även informa-
tion om eventuell frånvaro och när 
personen är tillbaka. Vill du hellre 
skicka e-post direkt till förvalt-
ningen använder ni e-posten här 
bredvid.

Vår och sommar innebär byggtider 
och kanske har du tänkt att påbörja 
ditt byggprojekt under semestern? 
Då är det hög tid att skicka in din 
ansökan om bygglov så att du hin-
ner med det du har planerat. 

I år vill byggkontoret uppmärksam-
ma att det är extra viktigt att söka 
i god tid då det redan är högtryck 
vad gäller antalet ansökningar. Fler 
antal bygglov innebär längre hand-
läggningstider. Enligt lag har kom-
munen tio veckor på sig att besluta 
från en komplett ansökan. Strävan 
är alltid att det ska gå fortare än så 
vilket hittills har uppnåtts, men det 

är bra att räkna med några extra 
veckor i sin tidsplan för sitt bygg-
projekt i år. Under semesterperio-
den juni-augusti är det också färre 
handläggare på plats och politi-
kerna i miljö- och byggnämnden, 
som måste ta vissa beslut, sam-
manträder inte i juli månad.

Ring oss gärna på den avsatta 
telefontiden då frigör vi övrig tid 
till effektivare handläggning av 
era bygglovsansökningar.

 mbn@forshaga.se
 054 17 20 00
 alla vardagar utom tisdag  
 klockan 10 till 12 

Sök bygglov för ditt sommarprojekt! 

Behöver du kontakta oss?

Regeringen ger 
tillstånd till 
myggbekämpning
Regeringen har beslutat att ge 
tillstånd för att bekämpa över-
svämningsmyggor med Vectobac 
G i Natura 2000 områdena Edeby, 
Pannkakan och Ådrans älvskogar. 
Tillståndet gäller spridning för 
hand och från helikopter under 
perioden maj-augusti 2021.

Förra året genomfördes bekämp-
ning från helikopter av Nedab 
(Nedre Dalälvens utvecklings AB). 
De kommer också i år ansvara för 
att mäta myggförekomst och vid 
behov bekämpningsinsatser.

-Förhoppningsvis kan vi nu se fram 
emot en riktigt fin sommar, där vi 
kan tillbringa mycket tid utomhus, 
säger Per Lawén, kommunalråd.

Villatomter  
till salu
Funderar du på att bygga villa i 
Forshaga? Nu finns nya tomter på 
Norra Lagerlöfsgatan. Tomterna är 
omkring 900 m2 och du kan bygga 
ett hus antingen på ett plan eller 
1,5-plan. Dessa och övriga lediga 
kommunala tomter och hur du gör 
för att anmäla ditt intresse kan du 
läsa om på forshaga.se/ledigatomter.

Upprustning av  
lekplatser
I budgeten för 2021 finns cirka 
500 000 kronor till upprustning av 
lekplatser. Det kanske låter mycket 
men dessvärre är utrustning till lek-
platser dyrt. Förutom själva utrust-
ningen behövs också fallunderlag 
av någon typ. Lekutrustningen slits 
hårt och varje år gör vi funktions-
kontroll på samtliga lekplatser för 
att upptäcka eventuella brister. 
Ibland måste vi ta bort lekutrust-
ning om den är trasig och inte säker 
och det kan dröja innan vi har råd 
att ersätta den med ny.

Under året börjar vi en allmän 
upprustning av hela lekområdet 
på Östra Dejefors. Det inkluderar 
bland annat lekutrustning, asfal-
tytor och ny grillplats. Arbetet 
fördelar vi under två-tre år. I år 
tar vi bort klätterställningen och 
monterar ett stort klätternät med 
nytt fallunderlag. Andra lekplatser 
som får ny utrustning i år är de i 
Bengtsbol och Nyback. Hushållssopor

Företaget Suez som hämtar dina so-
por har en ny ägare och byter namn 
till Prezero. I övrigt inga ändringar 
utan det är samma tider för hämt-
ning som tidigare. 

Ägare av fritidshus har via post fått 
information om årets hämtning av 
sopor och latrin. Vi hämtar under 
perioden maj-september. Observera 
att det är ”ny” vecka som gäller i år 
– den som fick hämtat jämn vecka 
2020 får i år hämtat ojämn vecka. 
Och tvärtom. Information finns 
även på kommunens webbplats.

Hittaut 2021
Hittaut är ett roligt sätt att motionera på och samtidigt  
upptäcka kommunen - oavsett om du helst cyklar eller går. 

Konceptet är detsamma som tidigare 
år där deltagarna ska hitta check-
points. Det som blir nytt för varje år 
är platserna där checkpointsen är 
utplacerade. 

200 checkpoints
Arrangörsklubbarna Deje SF och 
Sisu Forshaga SK sätter ut närmare 
200 checkpoints i samhällena Deje 
och Forshaga, samt i de närliggande 
skogarna. På kartan finns även check-
points utmärkta som är tillgängliga 
med cykel. 

Riktar sig till alla hushåll i kommunen
HittaUt Forshaga arrangeras av kom-
munens orienteringsklubbar i samar-
bete med Forshaga kommun. Svenska 
Orienteringsförbundet står bakom 
plattformen till det rikstäckande kon-
ceptet HittaUt. Alla hushåll i kommu-
nen får en karta hemskickad till sig så 
att alla ska ha möjlighet att delta från 
start den 24 april. 

Extrasläpp
Under året kommer fyra extrasläpp 
av checkpoints. Extrasläppen finns 
markerade på den tryckta kartan men 

släpps i appen samt ute på fältet vid 
angivna datum. 

Sista dag är 2 oktober
Du kan registrera de checkpoints 
som du hittar fram till och med den 
2 oktober, därefter tas de in. Varje 
registrerad checkpoint ger en chans till 
att vinna pris i Hittaut Forshagas drag-
ning som sker efter säsongen.

Saknar du karta? 
Saknar du karta eller om du vill ha fler 
finns de att hämta på utlämningsstäl-
lena: ICA Nära Deje, OKQ8 Forshaga 
och Apoteket Lärkan Forshaga. Mer 
information på hittaut.nu/forshaga
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Genom utbildningar kan ledare, med-
lemmar och styrelser stärka sina kom-
petenser såväl som hitta nya idéer och 
inspiration till sin befintliga verksamhet. 

Aktörer som genomför utbildningar
Sveriges har flera olika riksförbund 
som vänder sig till ideella organisatio-
ner. Däribland finns exempelvis Folket 
hus och parker, Bygdegårdarnas riks-
förbund och Riksidrottsförbundet Sisu 
Värmland. Dessa är duktiga på att se 
till att göra utrymme för möten genom 
utbildningar digitalt. 

Inspirationsföreläsningar 
Folkets hus och parker har två inspira-
tionsträffar en i april och en i maj som 
handlar om arrangemang se mer på 
deras hemsida, folketshusochparker.se.  

Digital fika
Bygdegårdarnas riksförbund har digi-

tala fika med olika teman, till exempel 
Fastighet & miljö och Konst, kultur & 
film, mer om dessa hittar du på deras 
webbplats, bygdegardarna.se 

Skräddarsydda utbildningar
Riksidrottsförbundet Sisu Värmland 
har även de flera utbildningar och 
föreläsningar digitalt som de erbjuder 
idrottföreningar. Genom dem kan en 
förening även skräddarsy en egen 
utbildning anpassad efter föreningens 
behov. Läs mer om Sisus utbildningar 
på hemsidan, rfsisu.se/varmland. 

Bidrag
För föreningar som är stödberättigade 
i Forshaga kommun finns möjlighet att 
få ekonomiskt bidrag för genomförda 
utbildningar. Mer information samt E-
tjänst för ansökan finns på forshaga.se 

Utbildning för utveckling
Även i dessa speciella tider är det viktigt att hitta ny inspiration och 
utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter. Föreningslivet förnyas  
och stärks till viss del genom utbildningar.

Sommarplaner?
Planerar ni att ha aktiviteter i som-
mar? Håller ni er anläggning öppen 
för spontanbesök? Öppnar ni café? 
Erbjuder ni take away-produkter? 
Eller har ni något annat skoj på 
gång i sommar som ni vill berätta 
om? Tipsa kommunen genom e-
post till kultur.fritid@forshaga.se. Vi 
kan lyfta er aktivitet i Kontakten, 
på webben och Facebook!

Grundstenen till Gamla 
Kraftstationen i Deje 
Gamla Kraftstationen i Deje tilldelades hållbarhetspriset Grundstenen 
– för att ha återbrukat och förädlat gamla industrilokaler till att bli 
viktiga mötesplatser. De delade vinsten med Sliperiet i Borgvik.

Varje år belönar Föreningen för 
Hållbart byggande i Värmland ett 
byggprojekt som präglats av ovanligt 
goda hållbarhetsambitioner. Projekten 
kan handla såväl om nybyggen som 
ombyggnader. 

– Att bli belönad och uppmärksam-
mad för något som är en självklarhet 
för oss på Gamla Kraftstationen är 
roligt och boostar det fortsatta engage-
manget säger Linn Sönstebö Moss-
berg, verksamhetsledare vid Gamla 
Kraftstationen. Hon berättar vidare: 
Jag tror också att publiciteten kan vara 
en ögonöppnare för andra om vikten 
av miljömedvetenhet och det stora i 
att ta hand om så kallade potentiella 
skräpytor.

Motiveringen
”Utmärkelsen Grundstenen 2020 delas 
mellan Oscar Magnusson och Ulleruds 
teateraktörer för Sliperiet i Borgvik 
respektive Gamla Kraftstationen i 
Deje. Dessa sinsemellan helt olika in-
dustribyggnader med över hundra år 

på nacken har de senaste åren utveck-
lats till besöksmål med dragningskraft 
långt utanför länets gränser. Med årets 
Grundstenen-utmärkelse vill juryn 
dels uppmärksamma två byggnader 
som bibehållit sina karaktärsdrag och 
genuina kvaliteter, trots att de rymt 
de mest varierande verksamheter 
genom åren, dels hylla två entrepre-
nörer som med envishet och kreativi-
tet lyft respektive plats från att vara 
potentiella skräpytor till att bli viktiga 
mötespunkter. Det handlar om mer än 
återbruk – det handlar om förädling!”

Schysst helhetstänk
Gamla kraftstationen har arbetat i 
snart 10 år med att ta ett helhetsgrepp 
över hållbarhetsfrågorna och arbeta 
med att kunna erbjuda ekologiska, 
närproducerade och rättvisemärkta 
produkter till sina medarbetare och 
besökare. Som en del i detta är fören-
ingen aktiva i Forshagas styrgrupp för 
Fairtrade. 

Fotograf: Maria Fallström

Sök tider i  
sporthallar 
Det är dags att söka tider i våra 
sporthallar och gymnastiksalar 
inför säsongen 2021-2022. Använd 
e-tjänsten ”Halltider, ansökan” för 
att söka säsongstider som du hittar 
på forshaga.se. Ansök senast 30 
april. 

Efter ansökan är de som sökt 
säsongstider i sporthallar och 
gymnastiksalar välkomna på hall-
bokningsmöte den 18 maj klockan 
17.30. Mötet kommer att ske digitalt 
via Teams och inbjudan skickas 
till den e-postadress som angetts i 
ansökan. 

Vid frågor ta kontakt med Tomas 
Jonsson på telefonnummer  
054-17 22 25 eller via e-post på 
tomas.jonsson@ forshaga.se. 

Digital förenkling 
för företagare
Nu har Forshaga kommun anslutit 
sig till Serverat, ett samverkanspro-
jekt mellan Bolagsverket, Tillväxt-
verket och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Det innebär bland 
annat förenklade e-tjänsteansök-
ningar inom alkohol, tobak och 
e-cigaretter.

Hur förenklar Serverat  
för företagare?
Genom att använda e-tjänster ökar 
förutsättningarna att redan från 
början göra fullständiga ansökning-
ar, vilket i sin tur ökar möjligheten 
att snabbare få beslut. E-tjänsterna 
är dessutom kopplade till Bolags-
verket, vilket innebär att företags-
uppgifter kan hämtas och fyllas i 
automatiskt.

Vi har nu publicerat Serverat  
e-tjänsterna: 
• Ansökan om serveringstillstånd

• Försäljning och servering av folköl

• Försäljning av tobak

• Ändring/avslut av tobaksförsäljning

• Försäljning av e-cigaretter

Kommunen är nu  
ansluten till Kivra 
Genom Kivra kan du som pri-
vatperson få post digitalt från till 
exempel myndigheter och företag. 
På deras webbplats kan du få veta 
mer, kivra.se/sv/privat

De som vill får förstås post på  
vanligt sätt även i fortsättningen.
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Den 6–9 maj 2021, i samband med 
World Fair Trade Day, är det dags för 
årets stora fikautmaning, Fairtrade 
Challenge. Utmaningen handlar om 
att visa på att våra val gör skillnad för 
de människor som odlar och produce-
rar våra varor. 

Fika utomhus
Bjud in till fika utomhus under fikaut-
maningen och tävla om godsaker från 
lokala caféer. Delta i tävlingen genom 
att berätta för andra om ditt bästa smult-
ronställe för utomhusfika i Forshaga 
kommun. Lägg upp en bild på Insta-
gram eller Facebook och märk den med 
#schysstsmultronställe och #fairtrade-
forshaga. Håll utkik i sociala medier  

Under maj månad finns två olika quiz 
publicerade i appen Active Quiz på 
tema Hälsa. Ett för barn och ett för 
vuxna. Quizzen genomförs utomhus. 
Barnrundan är 1 kilometer lång och 
vuxenrundan är 3 kilometer lång. Du 
går sträckan var du vill och frågorna 

och forshaga.se för mer information.

Vad är Fairtrade?
I Sverige dricker vi näst mest kaffe i 
världen. Kaffet och andra råvaror som 
vi äter vid fikat så som choklad, socker 
och bananer kommer ofta från län-
derna runt ekvatorn. Där finns tyvärr 
svåra utmaningar i form av dåliga ar-
betsvillkor och inkomster som inte går 
att leva på. Fairtrade är en certifiering 
med kriterier för ekonomisk, social 
och miljömässigt hållbar utveckling 
i länder med utbredd fattigdom. Ge-
nom att välja Faitrademärkta produk-
ter gör du ett medvetet val som hjälper 
människor till goda levnadsvillkor.

Tävla med dig själv eller 
utmana andra i GPS-quiz

Fika schysst och vinn pris!

dyker upp i appen allteftersom du 
förflyttar dig. En rolig aktivitet att ha 
med sig på promenaden, picknicken 
eller löprundan!

Läs mer om hur du gör för att delta i 
quizen på forshaga.se. 

Hör ensemblen!
I vår kommer trummisar och 
slagverkare vid Forshaga kultur-
skola spela med slagverksensemble 
utomhus. Här kan du lyssna och se 
hur det kan komma att låta: 

Eddie - besökshund
Just nu gör den franska bulldog-
gen Eddie och hans matte Jennie 
Pontinder sin verksamhetsförlagda 
utbildning för att bli besökshunds-
team på Lintjärn och Ullerudsgår-
den. 

– Eddie tycker att det är kul och jag 
kan verkligen se att han utvecklas 
ju längre vi kommer i utbildningen 
berättar Jennie som också jobbar 
som gruppledare på Lintjärn. 

När Kontakten når din brevlåda är 
Eddie färdigutbildad och en diplo-
merad besökshund. Eddie kommer 
finnas i verksamheten några tim-
mar per vecka. 


