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PERS KRÖNIKA

Kommunen är vår 
gemensamma plats 
som vi alla är en 
del av. Varje dag 
träffar jag invånare 
som har ett stort 
hjärta för vår plats 
och idéer på hur vi 
kan utvecklas. Vi 
vill varandra gott.

Kommunen växer 
och det byggs 

bostäder och andra fastigheter som vi 
får nytta av under många år. Simhall, 
vattenreningsverk, anpassat boende, 
förskolor och lägenheter. Vi har under 
en tid arbetat fram planer för vad vi 
behöver framöver, hur det ska ge-
nomföras och var det är lämpligast att 
skapa detta. Flera tusen invånare har 
på olika sätt varit med i processen och 
det är en styrka.

Många vill också vara med och hjälpa 
till; som frivillig i en förening, som 
anställd i kommunen, genom att delta 
i det offentliga samtalet, som hjälp-
sam granne eller som förtroendevald. 
Genom att delta och bry sig om, så 
förändrar vi samhället till det bättre 
och ger oss samtidigt ett större syfte. 

Men det är inte helt enkelt att vara 
sambo med 11 500 andra. Vi tänker lite 
olika. Vi gör lite olika. Vi har varieran-
de behov och vi är alla alldeles unika. 
När vi delar utrymme är det viktigt att 
förstå varandra, för att ha en möjlighet 
att kunna göra rätt i olika situationer. 

Strategisk plan
För att alla verksamheter ska kunna arbeta mot samma 
mål har vi en strategisk plan. Den strategiska planen 
innehåller tre målområden och tillhörande övergripande 
mål som ligger till grund för kommunens ekonomi- 
och verksamhetsstyrning. Planen följs upp i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning. 

Tre målområden med övergripande mål
Inom varje målområde har kommunfullmäktige fast-
slagit kommunövergripande mål. De är en vägledning 
till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå. 
Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt 
sätt, verka för att de övergripande målen uppnås.

Tema för Kontakten
Genom att använda de övergripande målen som teman 
vill vi belysa hur våra olika verksamheter arbetar 
för att nå fram till visionen. Vi kommer att ställa de 
externa övergripande målen i centrum, de som främst 
handlar om det som direkt kommer dig som invånare 
till del. I detta nummer fokuserar vi på meningsfulla 
och inkluderande miljöer och aktiviteter.

Under 2022 kommer Kontakten ha teman som utgår från de övergripande mål som alla kommunens  
verksamheter jobbar för att uppnå. Målen är framtagna för att vi tillsammans ska arbeta för att  
vår vision ska bli verklighet. 

Det är vad vi 
åstadkommer  
tillsammans  
som gör skillnad

Alla ska få plats och ha sina rättighe-
ter, men också förstå sitt eget ansvar 
för att inte göra det på bekostnad av 
andra. Resurser är inte oändliga.

Kommunen, företag och föreningar 
arbetar för att ha ett Alla-perspektiv i 
det som vi gör. Det första som gör att 
vi känner oss välkomna är att vi möts 
av en öppen dörr, ett leende, trygghet 
och att vi accepteras precis som den vi 
är. En inkluderande plats är en där vi 
kan utvecklas, där vi kan samtala med 
andra och där vi upplever delaktighet. 
Det kommer ytterligare att stärka de 
sociala banden mellan oss. 

När vi skapar positiva upplevelser i 
möten, miljöer, kultur och natur ger 
vi oss själva den största av presenter 
för att uppnå ett gott liv. Det är vad 
vi åstadkommer tillsammans som gör 
skillnad!

Så jobbar vi för att nå våra mål

Vision
Forshaga kommun 2040 
– varmt välkommen

Här känner sig alla 
välkomna, trygga och 
inkluderade. Genom att 
vara öppna och visa tillit 
till varandra gör vi alla 
delaktiga. Våra olikheter 
är vår styrka. Vi ser 
möjligheter och utvecklas 
tillsammans. Gemensamt 
bygger vi ett hållbart och 
tryggt samhälle där ingen 
lämnas utanför.

Trygghet och kunskap för alla

• Vi stärker allas rätt till god utbildning

• Vi stärker rätten till ett jämlikt och värdigt liv

• Vi främjar delaktighet genom tillgänglig och inkluderande  
information och dialog kring våra tjänster

Utveckling och tillväxt i harmoni

• Vi stärker tillgången till meningsfulla, inkluderande  
miljöer och aktiviteter för våra invånare

• Vi främjar allas rätt till bostad samt trygghet  
och säkerhet i offentliga miljöer

• Vi främjar arbetet för en växande kommun och samverkan  
med näringslivet för hållbart företagande och tillväxt

• Vi främjar minskad miljö- och klimatpåverkan

Trygg organisation, ledning och ekonomi

• Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och främjar en god  
hälsa och arbetsmiljö för alla våra medarbetare

• Vi stärker våra medarbetares förutsättningar att  
vara delaktiga och bidra till ständiga förbättringar

• Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla  
Forshaga kommun = god ekonomisk hushållning

Utgivningsplan 2022

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

16 februari
6 april
15 juni
28 september
30 november

Vår service påverkas under pandemin - tack för din förståelse

Vi arbetar för att vår service till dig ska påverkas i så liten utsträckning som 
möjligt, men behöver göra anpassningar och prioriteringar. Vi hoppas på din 
förståelse för att läget just nu är ansträngt. All verksamhet är berörd fast på olika 
sätt. Det innebär också en stor belastning för den personal som kan arbeta, och 
som gör en fantastisk insats genom att ställa upp och arbeta extra, övertid, eller 
gå in i andra verksamheter.
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Det är 50 år sedan vår nuvarande simhall byggdes, den har under åren gjort en strålande  
insats. Där har mängder av barn och vuxna lärt sig simma, där har otaliga tävlingar  

arrangerats och där har det framför allt skapats många fina minnen för våra invånare.  
Nu är första spadtaget grävt för den nya simhallen. Den beräknas stå redo att  

skapa nya minnen och simkunskaper senhösten 2023. 

Två bassänger
Simhallen får två bassänger, en på  
25 meter med sex banor och en min-
dre multibassäng med rörlig botten. 
Multibassängen med en vattentempe-
ratur på 32-34 grader kan användas 
för till exempel babysim, vattengym-
pa, rehabbad och lek. För att skapa en 
mysigare atmosfär har rummet med 
multibassängen en lägre takhöjd än 
rummet med den stora bassängen 
Den stora bassängen med en tempe-
ratur på 27 grader har både enmeters-
svikt och tremeterstrampolin. Det 
kommer också finnas ett rum för de 
mindre barnen som har plasklek med 
rutschkanor.

Plats att njuta
Intill den stora bassängen finns en bastu. 
Dessutom finns en utomhusbassäng 
med massagefunktion i anslutning till 
bastun. Den rymmer cirka åtta personer 
och är badets varmaste pool. Runt poo-
len finns ett genomskinligt staket för att 
badgästerna ska kunna se omgivningen 
då de njuter i det varma vattnet.

Tillgängligt för alla
Den nya simhallen ska anpassas för att 
alla ska kunna besöka den. Stor vikt 
kommer till exempel att läggas vid 
att skapa ett bra ljudklimat. Lokalen 

kommer utformas på sådant vis att 
du enkelt ska kunna ta dig fram och 
trivas. Från entrén går hissar upp till 
receptionen och där kommer även ett 
café finnas. Båsomklädning, enskilda 
duschar och enskilda omklädnings-
rum med större utrymme kommer 
finnas i simhallen. Alla rum utformade 
på olika sätt för olika behov.

Bakgrund
Den nuvarande simhallen byggdes 
av Ulleruds kommun 1972. Det är 50 
år sedan och simhallen har idag stora 
brister. Simhallen är populär med 
många olika aktiviteter och omkring 
35 000 personer besöker simhallen 
varje år. Den är viktig för att barnen i 
kommunen ska lära sig simma. 

Beslut
Den 30 november 2021 beslutade kom-
munfullmäktige att i investeringsbud-
geten anslå 146 miljoner kronor till en 
ny simhall i Deje. 

Simhallen bygger vi bakom idrotts-
hallarna i Deje, nära den befintliga 
simhallen och Dejeskolan.

Mer att läsa
Följ byggnationen av simhallen  
på vår webb forshaga.se/nysimhall.

Dags för ny  
simhall i Deje
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Tillgänglighet är ett ord som används 
i många olika sammanhang. Vi brukar 
beskriva det som att vi vill göra kom-
munen enklare för alla. Ofta kopplas 
tillgänglighet till hinder i den fysiska 
miljön men begreppet är betydligt bre-
dare än så. Det omfattar till exempel 
även möjligheten till att delta i aktivi- 
teter eller att förstå och ta till sig 
information. Att något är tillgängligt 
innebär att det är användbart. Begreppet 
tillgänglighet handlar ofta om just det, 
hur samhället är utformat och vilka 
som kan ta del av det. 

Vårt uppdrag
Kommunen arbetar aktivt med att 
minska hinder i samhället och därmed 
öka inkludering och delaktighet. 
Bland annat finns ett utpekat upp-
drag från politiken om att ta fram 
en handlingsplan för tillgänglighet. 
Inom uppdraget samarbetar vi för att 
tillsammans främja tillgängligheten i 
Forshaga. Tillgänglighet är en aspekt 

som ska vara med i utformningen av 
skolmiljö, vård, centrum, bibliotek och 
på lekplatser. Alla har nytta av och blir 
hjälpta av god tillgänglighet och för 
vissa är det en nödvändighet. 

Skivtjärns badplats – ett exempel på 
miljö som gjorts tillgänglig för fler
Sommaren 2021 installerades en ramp 
vid Skivtjärns badplats som möjlig-
gjorde för fler att bada. I arbetet har vi 
bland annat fått viktiga inspel från det 
kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning.

Vi vill gärna ta del av dina upplevelser
Har du inspel för att på sikt uppnå en ännu bättre tillgänglighet i kommu-
nen? Vi tar tacksamt emot dina idéer. Synpunkterna kan lämnas anonymt 
men om du vill så lämna gärna namn och kontaktuppgift - då kan vi höra 
av oss om vi har någon fråga. Lämna din synpunkt på vår webbplats
forshaga.se/synpunkten.

Rampen gör det lättare för personer att 
ta sig ut i vattnet med rullstol, rollator 
eller med hjälp av ledstängerna. I 
anslutning till rampen finns en större 
toalett som rymmer barnvagn, rullstol 
eller elrullstol. Du kan parkera bilen 
i direkt anslutning till området för att 
enkelt kunna ta dig till rampen. Ram-
pen har även kontrastmarkörer som 
visar var den slutar samt hur lång den 
är. Dessa hjälper personer med synne-
dsättningar att få en bättre uppfattning 
om hur rampen ser ut samt var på den 
som personen befinner sig.

I vår kommun vill vi att alla ska kunna vara med på lika villkor. Vi arbetar dagligen på olika sätt med att 
skapa miljöer som möjliggör det. Tillgänglighet handlar om hur du har möjlighet att vara en del av den  
fysiska miljön, den sociala miljön eller hur du kan förstå och ta till dig den information som du behöver  
för att vara delaktig. Är samhällets tillgänglighet hög känner fler en större delaktighet i det.

Alla tjänar på god tillgänglighet

Ta en titt på vår   

BUDGET 
2022 

Vård och omsorg ........................ 33,20
Skola, vuxenutbildning,  
övrig utbildning ............................. 31,40
Förskola, fritidshem .................. 14,30
Individ- och familjeomsorg ......... 8,10
Kultur och fritid ............................ 4,70
Gator, vägar och parker .............. 3,00
Politisk verksamhet ...................... 1,40
Räddningstjänst ............................ 1,40
Arbetsmarknadsåtgärder ............. 1,30
Miljö- och hälsoskydd .................. 0,90
Näringsliv och bostäder ............... 0,30

Vad är en budget?
En budget är en ekonomisk plan som 
säger hur mycket pengar kommunen 
som helhet har att förfoga över och 
hur vi tänker använda pengarna. 
Kommunfullmäktige beslutar varje år 
den ekonomiska planeringen för kom-
mande år.

Skatter, bidrag och avgifter
Innan beslutet tar man reda på hur 
mycket pengar kommunen har att röra 
sig med; en prognos över hur kommu-
nens intäkter från skatter, bidrag och 
avgifter ser ut.

Behov och prioriteringar
I budgetarbetet undersöker man också 

vilka behov kommunens verksam-
heter och medborgare har och sedan 
prioriterar man och bestämmer hur 
mycket pengar kommunens nämnder 
ska få kommande år och vilka investe-
ringars som ska göra.

Budgetens delar
Budgeten innehåller flera delar, bland 
annat:
• En driftsbudget som talar om hur 

pengar ska fördelas till verksam-
heternas dagliga drift

• En investeringsbudget som gäller 
nya investeringar

• En strategisk plan med över- 
gripande mål inom våra tre  
utpekade målområden.

Är du intresserad av att veta mer? 
Du kan läsa budget 2022 med fler-
årsplan för 2023―2024, kvalitets- och 
styrmodell och strategisk plan i sin 
helhet på vår webbplats forshaga.se.

Vår budget för 2022 är nu beslutad av kommunfullmäktige. Det har väl inte undgått 
någon att den innehåller en ny simhall, men vad mer innehåller den?

Budget 2022 Flerårsplan 2023 och 2024

Så här fördelas skattepengarna Verksamhet                          Kronor/100
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Meningsfull och 
inkluderande skola

Motorik
Motorik är ett ämnesområde som 
eleverna på Unik har ett stort behov 
av att arbeta med. Förut har man varit 
i idrottshallen en gång i veckan men 
under hösten har man ställt iordning 
ett eget motorikrum. Där har man 
olika motoriska redskap som man 
numera kan använda varje dag, något 
som verkligen varit utvecklande för 
elevgruppen. För att ytterligare träna 
motorik besöker man skogen och lek-
parken varje vecka, det ger dessutom 
härliga sinnesupplevelser.

Sinnesupplevelser
Eleverna på Unik har ofta starkare 
sinnesupplevelser. Dessa kan både 
ta och ge energi. På skolan finns ett 
sinnesrum där eleverna kan ladda 
energi så att de orkar hela skoldagen. 

I sinnesrummet finns bubbelrör, ljus-
spel och en sittsäck där eleven känner 
musikvibrationerna. 

Verktyg
På Unik använder pedagogerna bild-
schema, talknappar och tecken som 
stöd för att förstärka kommunikationen. 
Många pass sker enskilt men man 
jobbar även i grupp för att träna på att 
stärka de sociala färdigheterna, som 
exempel kan det handla om drama, 
dans och musikpass.

Bred kompetens
Personalgrupp på Unik består av elev-
assistenter, fritidspedagoger, förskol-
lärare och lärare. Tack vare den breda 
kompetensen kan man ge eleverna 
en meningsfull och inkluderande 
skolmiljö.

Grundsärskolan Unik ligger i Deje. På skolan går elever med intellektuell 
funktionsnedsättning som även kan ha andra fysiska nedsättningar. Här 
utgår undervisningen från varje individs förutsättningar och skoldagen 
byggs helt utifrån elevens behov och möjligheter. 

Marina och Madeleine jobbar  
med tillgänglig lärmiljö

Lärmiljö omfattar inte enbart den 
fysiska miljön utan även den sociala 
och pedagogiska. En bra, tydlig och 
strukturerad lärmiljö gynnar eleverna 
till kommunikation, socialt samspel 
och inte minst minskar elevernas 
stress och oro.

Elevernas delaktighet är viktig
Elevhälsoteamet försöker alltid höra 
vad eleverna har att säga och inklude-
rar deras åsikter i vårt fortsatta arbete 
att utveckla skolans alla lärmiljöer. Det 
gör vi bland annat genom elevinter-
vjuer av elever i åk 3, 6 och 9.

Lärarna göra på flera sätt eleverna 
delaktiga i hur undervisningen be-
drivs. Det kan till exempel vara genom 
feedback till läraren efter lektionen så 
kallad exit tickets eller att eleverna är 
med och påverkar planeringen av en 

lektion eller arbetsområde. Sen finns 
klassråd, elevråd och matråd som är 
ytterligare forum. 

Differentierad undervisning
Hur lektionerna utformas och desig-
nas påverkar elevers möjlighet att 
lära i skolan och beskriver i vilken ut-
sträckning lärmiljön är inkluderande 
och tillgänglig. 

Differentierad undervisning handlar 
om att redan i planeringen organisera 
undervisningen utifrån den grupp 
elever som finns i klassrummet. På 
så vis kan läraren göra lärmiljön 
tillgänglig för alla. Skolans uppdrag 
är att utforma en undervisning som 
möter varje elev där den befinner sig. 
I en klass med 26 elever befinner sig 
eleverna på väldigt många nivåer. 
En lärare ska leda och stimulera alla 

elever, oavsett kunskapsnivå. Differen-
tierad undervisning handlar alltså om 
att benämna och differentiera uppgif-
ter och aktiviteter, inte elever.

Specialpedagoger arbetar med att 
skapa tillgängliga lärmiljöer
Skolans specialpedagoger skapar 
forum för att höra elevers perspektiv 
genom kontinuerliga elevintervjuer. 
De har också spontana samtal med 
elever i alla skolans lärmiljöer samt en 
bra dialog med all personal på skolan. 
De samarbetar med elevhälsoteamets 
olika professioner. Genom regel-
bundna och strukturerade forum med 
skolans lärare, fritidshem och resurser 
stämmer de av arbetet kring grup-
perna, extra anpassningar och särskilt 
stöd. 

Tillgänglighet när det gäller skolan handlar om att alla elever ska ges tillgång till, och möjlighet att, 
ta del av lärande och gemenskap. Det är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, 
lokal eller plats fungerar för elever oavsett funktionsförmåga. 

- Det viktigaste är att skapa en 
lärmiljö som är tillgänglig och ett lä-

rande som fungerar för alla, menar 
Marina Lundin och Madeleine Xoljé, 

specialpedagoger på Dejeskolan.

En skola för alla
Alla barn har rätt till en skolmiljö 
som skapar förutsättningar till 
lärande, utveckling och god hälsa. 
I skolan och förskolan ska eleverna 
känna delaktighet och att de är i ett 
sammanhang som känns menings-
fullt.

- Barn- och elevhälsoarbetet 
innebär att möjliggöra en skola för 
alla. Därför kan verksamheten inte 
utformas lika för alla barn, säger 
Helena Vennerström, verksamhets-
chef för elevhälsans medicinska 
insats.

Arbetet med barnens och elever-
nas hälsa pågår i alla förskole- och 
skolmiljöer oavsett om det är ute 
på skolgården, i klassrummen, i 
matsalen eller i korridorerna. Ett 
bra samarbete med barnets hem är 
också viktigt för arbetets framgång 
och för att se varje elevs unika 
behov.

Förskolan och skolan har ett särskilt 
ansvar att uppmärksamma barn 
som av olika anledningar möter 
hinder för deras inlärning. Skolan 
kan då behöva anpassa eller kom-
pensera verksamheten för att möta 
elevernas olika förutsättningar. I 
det arbetet får personalen stöd av 
barnhälsoteamet inom förskolan 
och elevhälsoteamet inom skolan.

”… Alla barn och elever ska ges  
den ledning och stimulans som  
de behöver i sitt lärande och sin  
personliga utveckling för att de  

utifrån sina egna förutsättningar  
ska kunna utvecklas så långt som  

möjligt enligt utbildningens mål.” 
(ur Skollagen 2010:800)
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Gårdsrådet Åshöjda  
i Deje behöver dig

Stipendier till författare, 
pedagog och idrottare

I Forshaga kommun finns två gårdsråd ett på Forsgården i Forshaga 
och ett på Åshöjda i Deje. Gårdsråden är ideella föreningar som får 
uppdragsersättning från kommunens vård- och omsorgsnämnd. Deras 
arbete är viktigt för att motverka ensamhet bland äldre. 

I slutet av förra året delades flera stipendier ut till personer som på  
något vis engagerat sig eller gjort värdefulla insatser för kommunen 
och dess invånare. Stort grattis säger vi till alla stipendiater!

Till Gårdsråden är alla pensionärer i 
Forshaga kommun hjärtligt välkomna. 
Inget medlemskap, ingen föranmälan 
och ingen avgift krävs. Syftet är att 
umgås och ha det trevligt. 

Gårdsrådet Åshöjda
Vanligtvis är kaffeserveringen öppen 
flera dagar i veckan i Föreningen 
Gårdsrådets Åshöjdas lokal. Hit kan 
vem som helst komma och fika. Kaffe, 
te och flera sorters hembakat finns att 
köpa till en liten peng. 

Aktiviteter
Populära aktiviteter som anordnas av 
Gårdsrådet Åshöjda är till exempel 
regelbundna bridgekvällar, sygrupp, 
bingokvällar och café med underhåll-
ning. Dessutom har det också ordnats 
bland annat utflykter, fester, julbasar, 
luciatåg och julbord.

Gårdsrådet, som är helt opolitisk, 
engagerar ett fyrtiotal personer. Det är 
styrelsemöte en gång i månaden. 

Anna Ask tilldelas kulturstipendiet
I barnboken Johnny och Kalle kör 
Lustenbåt berättar Anna Ask på 
ett kreativt sätt om flottningen och 
lokalhistorien. Boken levandegör 
historian för stora och små och stärker 
Forshagas platsvarumärke samt älvens 
betydelse.  

- Jag är mycket tacksam och glad. Jag 
hoppas att boken ger kommande genera-
tioner kunskap om vad Lustenbåtar var för 
något, och att timret en gång kom fram 
till fabriken med hjälp av flottning.
Anna Ask

Pandemin sätter käppar i hjulen
Tyvärr har den pågående pandemin 
inneburit flera hinder för att kunna 
träffas. Detta under lång tid nu. Det 
sätter sina spår i engagemanget. 
Styrelsen har förtjänstfullt arbetat för 
föreningen under många år och flerta-
let börjar komma uppåt i åldrarna och 
känner att de behöver trappa ned. 

Söker medlemmar
I nuläget har inga ersättare hittats för 
de vakanta platserna. Därför söker 
Gårdsrådet Åshöjda fler medlemmar 
och i synnerhet personer som kan 
tänka sig att delta i styrelsearbetet. 

Vill du engagera dig? 
Vill du delta i Gårdsrådet Åshöjdas 
arbete och engagera dig? 
Hör av dig till f.d. ordförande  
Lars Ohlsson på telefonnummer  
0703-960 389 eller skicka ett mejl  
till lars.ohlssons@gmail.com.

Liam Andersson tilldelas  
Stefan Holm-stipendiet
I sin förening Forshaga Atletklubb har 
Liam Andersson slagit flera klubb-
rekord i styrkelyftning. Hans idrotts-
prestationer i kombination med hans 
genuina och omtänksamma personlig-
het gör honom till en god förebild.

Anna-Karin Jacobsson  
är Årets värdeskapare
Som stödresurs på vuxenutbildningen 
berikar Anna-Karin Jacobsson både 
kollegornas och elevernas vardag. 
Hon har förmågan att se individen och 
allas unika behov. Det gör henne till 
en värdeskapare för andra och för vår 
kommun. 

Var med och  
påverka äldre-
omsorgen
Just nu genomförs Socialstyrelsens 
årliga undersökning om vad de äld-
re tycker om äldreomsorgen. Det är 
en rikstäckande undersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänsten och på äldreboenden.

Enkät kommer med posten
Från och med mitten av januari 
2022 får cirka 220 000 äldre per-
soner en enkät med posten till sin 
folkbokföringsadress. Enkäten 
skickas till personer som är 65 år 
eller äldre och som har hemtjänst 
eller bor i ett särskilt boende. Den 
innehåller frågor om vad man 
tycker om sin äldreomsorg. Sista 
dagen att svara på enkäten är den 
20 mars 2022.

Svara via post eller digitalt
Det går att svara på enkäten via post 
eller via internet. Inloggningsuppgif-
ter samt koden för att kunna svara 
via internet finns i postenkäten.

Ta del av resultatet
Resultaten publiceras på Social-
styrelsens webbplats preliminärt i 
slutet av juni 2022.

Har du frågor om undersökningen 
eller saknar formulär?
Ring 031-730 31 80, vardagar  
klockan 8–18 eller skriv till  
aldreundersokning@indikator.org.

Tack för att du hjälper oss! Genom 
att tala om vad du tycker kan vi 
förbättra vår service till dig.

Solbergsstiftelsen 
hyllar musik- 
intresserade unga
Till minne av verkmästaren och 
amatörmusikern Nils Solberg finns 
en musikfond. Ur fonden delar 
Kulturskolan årligen ut stipendier 
till musikintresserade ungdomar.

Årets stipendiater är pianisten 
Aurora Tabara, sångerskan och pia-
nisten EllaMyra Malm samt sång-
erskan Madeleine Högberg. Dessa 
tre har under flera år varit elever i 
Kulturskolan där de utvecklat sin 
musikaliska förmåga. De kan alla 
uttrycka sig personligt genom sina 
instrument och inspirerar med sina 
talanger.  

Förhoppningen är att stipendiet 
ska kunna motivera dem till att 
fortsätta utveckla sitt musik-
intresse. 

Överförmyndar-
kontorets telefon- 
och besökstider
Om du har frågor om godmanskap, 
förvaltarskap eller förmynderskap 
är du välkommen att kontakta oss. 
Hit vänder du dig också om du 
är intresserad av godmans- eller 
förvaltaruppdrag.

Nya öppettider
Måndag-onsdag klockan 10-12 
Torsdag klockan 13-15

Vi uppmärksammar goda insatser
Forshaga kommun uppmärksammar varje år goda insatser inom kultur 
och fritid genom att dela ut stipendier. På vår webbplats forshaga.se ser 
du vilka olika stipendier som finns att söka. 
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ViVi gillar att gillar att 
du följer ossdu följer oss
Forshaga på Facebook: Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/www.facebook.com/
forshagakommunforshagakommun

1 8 3

Den 2 februari 2022 hade vi  
5141 följare.

5

Snart kan du hitta de rosa stolparna 
utplacerade runtom i kommunen igen. 
Det är så kallade checkpoints. Samla 
checkpoints och vinn både motion, 
upplevelser och chans till fina priser i 
årets Hittaut Forshaga!

Friskvårdssatsningen Hitta ut har 
säsongsstart den 23 april och pågår 
under hela sommaren, ända fram till 
den 30 september. Stolparna, som kall-
las checkpoints, finns uppsatta i både 
skogsmark och i tätorterna. För att alla 
ska kunna delta är stolparna utplace-
rade med olika svårighetsgrad och du 
kan både gå, cykla eller springa. 

Aktuella beslut På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

och nämndernas sammanträden. 

Kommunstyrelsen 
11 januari 2022

Kommunstyrelsen har beslutat 
köpa fastigheten Risätter 13:2. 
Kommunen bedömt att det finns 
skäl att köpa fastigheten för att 
kunna sanera och sedan sälja den. 

Kommunstyrelsen har gett positivt 
planbesked för det gamla bruks-
området i Deje. I beslutet framgår 
att nödvändiga utredningar görs 
för att säkerställa huruvida det 
är lämpligt att bygga bostäder i 
området.

Gör en insats  
för demokratin 
Nu söker vi dig som vill arbeta 
som röstmottagare under valet 
2022. Vi behöver röstmottagare 
både till förtidsröstningen med 
start 24 augusti och valdagen den 
11 september. Givetvis får du  
ekonomisk ersättning. Gå in och 
anmäl dig på forshaga.se.

Kommunfullmäktige 
30 november 2021

Nya avgifter för vatten, avlopp och 
renhållning. Från den 1 januari 
2022 är avgifterna för vatten, av-
lopp och renhållning högre. Dessa 
verksamheter ska helt finansieras 
via avgifter och höjningen beror på 
ökade kostnader. För ett hushåll 
som förbrukar 150 kubikmeter 
vatten per år innebär det en ökad 
kostnad med 1 148 kronor per år. 
Hämtning av hushållssopor höjs 
med 415 kronor för ett 190 liters 
kärl som töms varannan vecka. 
Alla taxor finns på forshaga.se.

Kommunfullmäktige 
1 februari 2022

Fullmäktige har beslutat om nya 
miljööverenskommelse för 2022-
2025. Överenskommelsen sker med 
Länsstyrelsen och är ett ställnings-
tagande, där samtliga Värmländska 
 kommuner kommer att delta. 

Fullmäktige har beslutat ge Forsha-
gabostäder AB uppdraget att bygga 
ett nytt funktionsstödsboende på 
Grossbol. Det nya boendet och dess 
boendeplatser möjliggör större 
flexibilitet och effektivitet i beman-
ning mot befintliga.  

Vill du jobba 
med livskvalitet?
Läs mer om våra lediga tjänster på forshaga.se/jobb

Vill du jobba med service, goda möten och omvårdnad? 
Du kan öka livskvalitén i någons vardag. Bli en del av vårt 
team i sommar. Tillsammans gör vi skillnad - varje dag! 

Vi kan erbjuda dig ett aktivt och varierande jobb inom särskilt 
boende, hemtjänsten eller funktionsstöd. Vi rekryterar löpande 
så ansök gärna redan nu. Och om du vill finns möjlighet att börja 
arbeta extra redan nu under våren.

Varmt välkommen till oss!

Avgift för företag som lämnar 
grovavfall på återvinningscentralen Tomgångskörning 

max en minut
Tomgångskörning orsakar onödiga 
utsläpp och kan ge besvär med 
hälsan. Regeln om max en minuts 
tomgångskörning gäller därför i 
Forshaga kommun. Det innebär att 
om du kör på tomgång längre än 
en minut kan du få böter. Det gäl-
ler inte om du står i bilkö.

Vintern gör att kallstarter och 
tomgångskörning med bilen ökar. 
Ett enkelt tips är att använda 
motorvärmare så ofta du kan för 
att undvika att bilen är kall när du 
startar den. 

Företag kan lämna grovavfall på 
Kvarntorps återvinningscentral. Det 
finns inga begränsningar vad gäller 
mängd avfall men det är inte tillåtet 
att besöka anläggningen med lastbilar 
över 3,5 ton. 

En sensor registrerar automatiskt  
bilens registreringsskylt vid infarten 
och denna kopplas ihop med Transport- 
styrelsens register. Systemet känner av 
om det är ett företagsregistrerat verk-
samhetsfordon, typ lätt lastbil, skåpbil 
eller mot-svarande. 

Personbilar som används som tjäns-
tebil registreras inte automatiskt. 
Inte heller bilar som är registrerade 

på enskild firma. Dessa bilar kan bli 
debiterade manuellt på plats om de 
lämnar grovavfall från ett företag eller 
verksamhet. Systemet är under stän-
dig utveckling och vi räknar att inom 
kort automatiskt kunna debitera fler 
fordon med verksamhetsavfall. 

Från och med 2022 är avgiften per be-
sök 235 kronor exklusive moms. Svea 
Ekonomi fakturerar avgiften en gång 
per månad. Den som har lämnat avfall 
vid flera tillfällen samma månad, får 
en samlingsfaktura. Vid manuell de-
bitering får man en faktura i samband 
med besöket.

Mer information finns på forshaga.se.

Konceptet Hittaut är ett inspirerande 
sätt att får motion och frisk luft på 
såväl som att få upptäcka nya smult-
ronställen i kommunen. Det är fören-
ingarna SISU Forshaga SK och Deje 
SF som arrangerar aktiviteten varje år. 
Föreningarna ser tillsammans till att 
checkpoints finns utplacerade såväl 
som att kartorna finns tillgängliga 
både i tryckt och digitalt format. 

Mer information om Hittaut Forshaga 
finns på forshaga.se/hittaut.

Hitta ut och 
hitta något nytt

Vi söker  
familjehem
Alla barn kan inte bo hemma hos 
sina föräldrar. De behöver komma 
till en familj där de kan få trygghet, 
omsorg och kärlek. Vi söker just nu 
familjehem som kan ta emot ett eller 
flera barn. 

Välkommen att kontakta Individ- 
och familjeomsorgen för mer infor-
mation. Kontaktuppgifter hittar du 
på forshaga.se/blifamiljehem.
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Är konsten viktig?
Är du nyfiken på varför kom-
muner lägger pengar på offentlig 
konst? Vad är konst och vem är en 
professionell konstnär? I filmen 
OM KONST lyfter vi tillsammans 
med Region Värmland upp frågor 
som kan uppstå när kommuner och 
regioner köper in konst.

Filmen finns att se på vår hemsida 
www.forshaga.se.

Tillsammans med utställare, 
samarbetspartners och eldsjä-
lar håller vi årligen i konst- och 
hantverksrundan Lustenrundan.

Lustenrundan är en blandning av 
utställare, konstformer och miljöer 
som tillsammans skapar den unika 
upplevelsen. Utställarna består av 
både amatörer och proffs vilket 
gör utställningarna varierande. 
Besökarna får under rundan njuta 
av olika konstuttryck, fika och olika 
platser i vår kommun.

Anmäl dig till Lustenrundan 2022
Är du konstnär, hantverkare, pyssel- 
entusiast eller kreativ på annat  
vis och vill visa upp dina alster? 
Anmäl dig till Lustenrundan!

Du deltar genom att kontakta den 
utställningslokal där du vill ställa ut. 

Mer information och kontakt hittar 
du på forshaga.se/lustenrundan. 

Är du nyfiken på konsten som står i vår närmiljö? Konsten du möter på 
väg till affären, bussen eller på promenaden. Vem är konstnären bakom 
verket, varför finns det egentligen konst i det offentliga rummet?

Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande är avgörande för hur vi mår 
och Friskvården i Värmland hjälper till med att stärka och bibehålla 
just det. Deras vision är Vi möter dig där du är. 

Nu kan du få svar på frågor om våra 
konstverk genom appen Storyspot. 
I appen kan du lyssna på inspelade 
ljudberättelser om fem av kommunens 
konstverk. Berättelserna förklarar men 
väcker också frågor och får oss att 
tänka vidare.

Lyssna på ljudberättelserna genom 
att ladda ner Storyspot gratis där 
appar finns. Tillåt appen att använda 

Friskvården i Värmland träffar männ-
iskor i deras vardag och stöttar dem 
utifrån deras unika behov mot en god 
hälsa. 
- Vi erbjuder bland annat hälsosamtal, 
vattengymnastik, barnvagnsprome-
nader och träningspass av olika slag. 
Allt är anpassat efter varje person som 
vi möter utifrån deras motivation och 
förutsättningar, säger Annika Svens-
son, hälsokonsulent. 

Föreningen fungerar som en förlängd 
arm åt kommunen i folkhälsoarbetet. 

Ljudberättelser levande-
gör vår offentliga konst

Föreningen som  
möter dig där du är

telefonens GPS. Sök efter platserna på 
kartan eller skriv ”Forshaga” i sökru-
tan. Konstverken som berättelserna 
handlar om finns utmärkta på en inter-
aktiv karta i Storyspot. Lyssna hemma 
eller på plats vid konstverken.

Verksamheten utvecklas med stöd av 
Friskvården i Värmlands sjukgymnast, 
dietist och psykolog och de håller i ak-
tiviteter på flera platser i kommunen. 
- Under pandemin har vi fått ställa om 
till att arrangera mer utomhus eller 
digitalt för att kunna fortsätta mötas. 
Det har varit utmanande men lärorikt!

Vill du veta mer, kontakta
Annika Svensson, hälsokonsulent
E-post: friskvarden.forshaga@telia.com 
Telefon: 010-476 47 40.  
Webbplats: www.friskvarden.org

Hälsokursen - online
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig 
som önskar stöd, kunskap och inspiration att 
komma igång med en förändring till hälso-
samma mat- och rörelsevanor. 

Läs mer om kursen och hur du gör för att 
delta på www.friskvarden.org. 

Scanna koden
och ladda hem  

appen Storyspot

En förening  
som riskerar  
att försvinna
Reumatikerföreningen i Forshaga-
Deje är en lokal förening för 
personer med reumatism, artros, 
gikt, fibromyalgi eller andra 
diagnoser kopplade till rörelseap-
paraten. Tyvärr har föreningen 
tappat medlemmar och färre har 
engagerat sig i verksamheten vilket 
gör att föreningen nu kan behövas 
läggas ned. 

Sedan 1988 har Reumatikerfören-
ingen varit aktiv och arrangerat 
aktiviteter för sina medlemmar. De 
har genom åren anordnat bland 
annat föreläsningar, spakvällar och 
utflykter samt haft bassängträning 
i Deje simhall. I det Kommunala 
Rådet för Pensionärer och Personer 
med Funktionsnedsättning (KRPF) 
är Reumatikerföreningen den enda 
representanten för personer med 
funktionsnedsättning. 

Nu behöver föreningen fler med-
lemmar. Det är genom medlem-
marna som föreningen kan fortleva 
och göra skillnad både för indivi-
der genom aktiviteter och för kom-
munen genom deltagandet i KRPF.  

Vill du veta mer, kontakta
Reumatikerföreningen  
i Forshaga-Deje
E-post: fd.reumatiker@gmail.com  
Telefon: 072 – 863 97 75 (kassör 
Tommy Lindelöf).

Sök förening
Är du nyfiken på vilka föreningar 
som finns i vår kommun? På vår 
webbplats hittar du förenings- 
registret. Där du kan söka inom 
olika föreningstyper, verksamheter, 
på föreningens namn eller ort för 
att se utbud och kontaktuppgifter. 

Gå in på  forening.forshaga.se

Välkommen till  
Kulturskolan
Det finns platser kvar på flera av Kul-
turskolans kurser. Bland annat kan du 
anmäla dig till vår blåsensemble, våra 
dansklasser för både barn och vuxna 
eller körsång. Självklart har vi även 
individuella klasser i olika instrument!

Läs mer, anmäl dig och bläddra i kurs-
katalogen på forshaga.se/kulturskolan. 



Sportlovs-LAN
Under två olika tillfällen får du möjlighet att spela med och mot 
andra i tolv timmar från 14 till 02.  Vi kommer bland annat att 
spela FIFA, Minecraft, CS, CSGo, Lol och Fortnite. För att delta 
behöver du ta med egen dator och/eller TV-spel.

När och var? 3 mars klockan 14.00–02.00 på Kulturhuset i Deje  
och den 4 mars klockan 14.00–02.00 på Forshaga Folkets hus.

Vad vill du göra på sportlovet? Utomhusaktiviteter som skridskor  
och skidor, både utför och på längden, hör ofta sportlovet till.  
Här kommer fler tips på aktiviteter!

Sportlov
Berätta i textil
Tillsammans med gatukonstnären Julia Rio får du göra  
egna konstverk i tyg, garn och andra textilier. Kursen är  
kostnadsfri och vänder sig till dig som är 7-10 år. 

När? 28 februari-2 mars, klockan 13.00–16.00. 
Var? På Hubben i Forshaga, Vinkelgatan 18.

Anmäl dig till kursen via www.studyalong.se/forshaga, och få 
en av de totalt åtta platserna på kursen. För frågor, kontakta 
Marie Hettwer på marie.hettwer@forshaga.se. 

Lär dig locka hår
De finns många sätt att locka hår på. Denna dag  
kommer vi att oss testa olika locktekniker med hjälp av 
locktång. Vi avslutar kvällen med lite fika. Aktiviteten 
är kostnadsfri och vänder sig till dig i högstadiet.

När? 3 mars, klockan 17.00–20.00
Var? På Hubben i Forshaga, Vinkelgatan 18.

För frågor och anmälan mejla  
elvira.sundfledt@forshaga.se  
senast den 2 mars. 

Det finns 20 platser till varje dag. Anmäl dig genom att skriva ut och lämna in ifylld 
blankett till Pär Ekberg eller Kim Jensen. Blanketten finns att skriva ut på forshaga.se/
lovaktiviteter. Har du frågor är du välkommen att kontakta kim.jensen@forshaga.se, 
076-725 32 05. 

Fler sportlovsaktiviteter hittar du på forshaga.se/lovaktiviteter.

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

Om du inte vill ställa ut eller stå 
på scen kan du också delta genom 
att vara arrangör för festivalen – en 
erfarenhet som får dig att växa och 
dessutom kan passa bra i CV:t. 

Lokalt och regionalt  
möts i Forshaga
I vår arrangeras både en lokal 
festival och en regional festival i 
Forshaga. Lokala festivaler arrang-
eras i flera kommuner i Värmland 
och här kan alla som vill anmäla sig 
och delta. 

Från de lokala festivalerna går 
sedan utvalda bidrag och deltagare 
vidare till den regionala festiva-
len som i år arrangeras hos oss i 
Forshaga. Här möts sedan cirka 
250 unga från hela Värmland för 
att uppleva, uppträda, ställa ut och 
umgås. 

Läs mer om UKM på www.ukm.se. 
 

© Ida Alamaa/UKM Sverige.


