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2074, ja det är ju 
några år dit. Det 
är året som kom-
munen fyller 100 
år. Ett halvt sekel 
bort. Undra hur det 
är då? Vilka bor 
här? Vad tänker de 
på? Har mycket 
förändrats?

Framtiden är ju 
inte huggen i sten, 

och det finaste vi kan göra idag är att 
förbereda så att de som bor här 2074 
får det så bra som möjligt.

Det som kommer att hända bestäms 
nämligen till största delen av oss 
människor och av vad vi gör. Vi lever 
förvisso här och nu, men vi vet också 
att vi behöver tänka på och planera för 
morgondagen. 

De som föds i år förväntas bli 110 år, 
de och kommande generationer ska ha 
ett gott liv att se fram emot.

En bättre  
framtid för alla,  
är faktiskt alltid 
värd att kämpa för.

Livet består ofta av både med och 
motgångar. Om vi vet det så kan vi 
förbättra och förebygga ett framtida 
läge. Just nu kan framtiden upplevas 
som oviss med tanke på den oroliga 
omvärld som vi lever i. En svajig eko-
nomi för hushållen, miljöutmaningar, 
krig och osäkerhet är faktorer som vi 
behöver ta hänsyn till. 

Men det kommer att bli bättre, för en 
sak är säker, - ju mer vi samarbetar, tar 
hand om varandra och hushåller med 
våra gemensamma resurser, - desto 
bättre kommer det bli.

Kommunen arbetar en hel del med 
långtidsplaner, gör strategiska 
investeringar och långsiktiga beslut 
som skapar bättre förutsättningar för 
framtiden. Trots alla planeringar så 
vet vi att det kommer hända en del 
som vi idag inte känner till. Därför 
har det betydelse att vi gör oss mer 
motståndskraftiga och iordningställda 
för förändring. 

Detsamma gäller oss alla. Ju bättre vi 
är förberedda desto bättre kommer vi 
att klara av framtidens utmaningar. 

Planering måste också kombineras 
med handling. Vi måste göra saker rätt 
och göra rätt saker. Gör vi rätt så kan 
vi heller inte göra allt, och det vi gör 
måste givetvis vara det viktigaste. 

En bättre framtid för alla, är faktiskt 
alltid värd att kämpa för.

Klassen ville förändra -  
Tillsammans lyckades de

Eleverna i klassen ville att skolan skulle sätta upp dusch-
väggar i de gemensamma duscharna. Deras lärare, Jerker 
Axelsson berättar:

– Om vi gör ett hopp tillbaka i tiden var det inte ovanligt 
med torrdass som hade flera holkar där folk kunde sitta 
samtidigt. Men tiderna förändras och det skulle vara otänk-
bart att inte ha väggar mellan toaletterna idag. Varför kan 
inte duschsituationen utvecklas i samma riktning?

Göra sin röst hörd
Klassen kom fram till att de skulle få större gehör om deras 
åsikter trycktes i en tidning. Eleverna arbetade gemensamt 
med insändaren, pratade ihop sig om vilka argument de 
ville ha med och hur de skulle utforma text och rubrik 
för att den skulle uppmärksammas. De arbetade i par och 
texterna lästes upp för att återigen bearbetas. 

– Här fick eleverna visa att de kan samarbeta, ta ansvar 
under arbetets gång och jobba mot samma mål, berättar 
Jerker. Då får vi också elever som blir tryggare i sig själva 
och som grupp vilket leder till en vardag med mindre kon-
flikter och mer medkänsla. 

Klassen fick gehör 
Therese Jahnke är tillförordnad rektor på Grossbolsskolan 

och hon svarade på klassesn insändare. För henne är det 
viktigt att eleverna känner sig trygga i skolans alla miljöer. 

– Efter pandemin har vi märkt av ökad otrygghet för 
duschsituationen i vissa elevgrupper, säger Therese och 
berättar vidare: Vi har startat en utredning för att montera 
duschbås. 

Duschväggar i samtliga skolområden 
Barn och ungdomsförvaltningen har nu ett åtagande i 
sin verksamhetsplan att få duschväggar eller andra typer 
av avskärmningar uppsatta i samtliga omklädningsrum. 
Avskärmningarna måste vara tillgänglighetsanpassade 
och även fungera för de som hyr våra idrottshallar utanför 
skoltid. Arbetet kommer att påbörjas under 2023. 

– Under tiden och fortsatt behöver vi jobba ännu mer med 
vårt värdegrundsarbete, säger Therese.  Så att fler känner 
sig trygga i sin grupp. Ingen ska behöva vara orolig för att 
vara med på idrottsundervisningen!

Klass 6A är glada över beskedet från kommunen. 

– När de fick gehör i en sån här fråga så visar det också att 
det är meningsfullt att engagera sig och att förändring är 
möjlig, säger Jerker. 

Klass 6A på Grossbolsskolan upptäckte att många kände sig obekväma och utsatta när  
de duschade efter idrotten. Eleverna gjorde sin röst hörd – nu genomförs deras önskemål.
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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.

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.

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.

Så ser vår budget 
ut för 2023

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in under 
året och vad pengarna ska användas till. Syftet med vår verksamhet är att se till 
att ge medborgarna en så bra service som möjligt med de pengar vi får, inte att 

göra en stor vinst på skatteintäkterna. Trots utmaningar med ökade kostnader, och 
med ett osäkert omvärldsläge att ta hänsyn till, innehåller vår budget både  

investeringar för framtiden och en bibehållen kvalité i verksamheterna.

Var kommer pengarna ifrån? 
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skat-
tepengar. För 2023 beräknas skatteintäkterna uppgå till 808 
miljoner kronor.  

För varje hundralapp du tjänar betalar du 21,87 kronor i 
skatt till kommunen. Via kommunalskatten betalar forsha-
gaborna gemensamt för stora delar av kommunens verk-
samhet.  

Du som forshagabo bidrar också genom att betala avgifter 
för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen 
får även in pengar i form av bidrag från staten.

 Skatteintäkter 55 procent
 Generella statsbidrag och utjämning 26 procent
 Bidrag (främst riktade statsbidrag) 8 procent
 Taxor och avgifter 6 procent
 Försäljning av verksamhet 4 procent
 Hyror och arrenden 1 procent

10

Skatteintäkter

Generella statsbidrag 
och utjämning

Bidrag

Taxor och avgifter

Försäljning av verksamhetHyror och arrenden

Budgeten innehåller flera delar:
• en driftsbudget som talar om hur 

pengar ska fördelas till verksamhe-
ternas dagliga drift

• en investeringsbudget för nya 
investeringar

• en strategisk plan med övergri-
pande mål inom våra tre utpekade 
målområden

Vi ska behålla kvalitén  
i våra verksamheter
Forshaga kommun står, liksom de 
flesta övriga kommuner i Sverige, in-
för en stor utmaning under 2023-2024. 
Vi ser höga verksamhetskostnader 
som inte täcks upp av ett ökat skatte-
underlag. För att inte minska kvalitén 
i våra verksamheter så budgeterar vi 
stället för ett lägre resultat, 1 procent 
istället för 2 procent som vi brukar. 
Förhoppningen är att den höga infla-
tionen återgår till ett mer normalt läge 

Vård och omsorg 34,90 kronor
Skola, vuxenutbildning, övrig utbildning 30,20 kronor
Förskola, fritidshem 14,26 kronor
Individ och familjeomsorg 8,23 kronor
Kultur och fritid 4,47 kronor
Gator, vägar och parker 2,89 kronor

Räddningstjänst 1,45 kronor
Politisk verksamhet 1,36 kronor
Arbetsmarknadsåtgärder 1,25 kronor
Miljö och hälsoskydd 0,81 kronor
Näringsliv och bostäder 0,18 kronor

Så här fördelas 100 kronor av skattepengarna

inför 2025. Vi har sedan tidigare en bra 
ekonomi vilket gör att vi klarar något 
år med ett lite sämre resultat.

Ökade elkostnader
Vi vet inte hur elpriserna kommer 
att se ut 2023. Vi vet inte heller om 
vi kommer att få ta del av eventuella 
statliga kompensationer. Vi har därför 
valt att inte kompensera för de extremt 
höga elkostnader som nu råder utan 
hanterar det utanför ordinarie verk-
samhet i budgeten.

Investeringar
I budget 2023 finns ett investeringsan-
slag för 117,3 miljoner kronor. En stor 
del är kostnaden för att färdigställa 
den nya simhallen, Klarälvsbadet. De 
större investeringarna görs för övrigt i 
vår infrastruktur så som gator, vägar, 
vatten och avlopp samt i de kommu-
nala verksamheternas fastigheter. 
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Kommunens nya mötesplats

I höst planeras den nya simhallen att stå klar i Deje. Den byggs bakom den gamla 
simhallen och den kommer att gå under namnet Klarälvsbadet. Det nya badet kommer 
vara en plats för olika åldrar, motionsformer och för lek. Den inrymmer bland annat en 
25-meters bassäng med sex banor med trampoliner på olika höjd vid bassängkanten.

len innebar markarbeten och rördrag-
ning för vatten, avlopp, el och värme. 
När förberedelser för detta var klart 
påbörjades markisolering samt arme-
ring för att sedan montera väggar och 
successivt forma byggnaden. De olika 
bassängerna har murats, isolerats och 
förberetts för att kunna fyllas med vat-
ten och värmas upp inför öppning. 

- Det är spännande att se Klarälvsba-
det börja ta form, från att vi tog beslut 
och fick ta del av ritningar till idag när 
det står en simhall här. 

I dagsläget är Klarälvsbadets stomme 
klar. Inomhus har vissa väggar reglats 
upp, innertaket vid bassängen har 
monterats och snart ska väggarna få 
färg och ytskikt. 

- Vid sidan av byggnationen har vi 
flera samtal om hur verksamheterna i 
simhallen ska se ut. Det handlar bland 
annat om personalfrågor, bokningar 
och möjligheten för andra aktörer att 
nyttja anläggningen, berättar Claes. 

Konst vid nybyggnation
Då kommunen bygger nytt eller 
bygger om tillämpas den så kallade 
enprocentsregeln. Det innebär att 
en procent av investeringsbudgeten 
ska gå till konst i den nya, offent-

- Klarälvsbadet ska bli en plats för 
alla att mötas och aktivera sig på 
berättar Claes Havimäki, kultur- och 
fritidschef. Föreningsverksamhet, 
simundervisning, motion, lek och re-
habilitering ska inrymmas i lokalerna 
och varje verksamhet och individ ska 
känna sig välkomna i miljön. 

Klarälvsbadet är även en plats för 
avkoppling. Vid den stora bassängen 
kommer en bastu finnas och i anslut-
ning till den kan du ta dig ut till en 
utomhuspool med inbyggd massage-
funktion. 

En simhall för alla
Hela badet är anpassat för att besökare 
ska kunna nyttja både bad, motionsy-
tor, läktare och omklädningsrum 
enligt sina önskemål och behov. Badet 
kommer till exempel ha en så kallad 
multibassäng. Multibassängen har 
rörlig botten så att vattendjupet kan 
varieras vilket gör att den passar bra 
till exempel babysim, vattengympa, 
rehabbad och lek. 

Utöver de olika poolområdena har ba-
det omklädningsrum anpassat för flera 
behov och möjlighet att byta om enskilt.
 
Processen just nu 
Det första arbetet med den nya simhal-

KLARÄLVSBADET

liga, miljön. Flera konstnärer har fått 
skicka in skissförslag på hur de skulle 
vilja bidra till det nya Klarälvsbadet. 
Beslutet om vilken konstnär som fick 
uppdraget togs av kommunens konst-
närliga råd. 

Upplevelse och helhet
I ett gestaltningsuppdrag är det viktigt 
att ta hänsyn till både byggnaden och 
till platsen. Konst gör skillnad för upp-
levelsen och helheten, den kan väcka 
frågor, skapa trivsel och identitet för 
ett område. 

- Konstnären, Sara Appelgren, som 
anlitats för uppdraget har presenterat 
ett förslag med harmonisk balans och 
rörelse som vi tror kommer bli väldigt 
lyckad, säger Marie Hettwer, kulturut-
vecklare. 

Sara Appelgren kommer att arbeta 
fram fotografiska verk under våren 
där hon utgår från Forshaga kom-
mun. Resultatet blir en bildserie som 
skildrar Klarälven och skogen. Verken 
kommer att integreras i poolområdet 
och i receptionsdelen. 
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Skridskor

Biblioteken Skapa textila skulpturer

Skidor

Spolade isplaner  
På forshaga.se kan du få information om  
var det kan finnas spolade isplaner.

Allmänhetens åkning på Ängevi ishall 
På Ängevi ishall har man extra många pass med  
allmänhetens åkning på lovet. Öppettiderna hittar 
du på laget.se/FORSHAGAHOCKEY/

Längdskidor kan du åka i spåren vid hembygdsgår-
den i Skived, SISU-gården i Forshaga och Skidstugan 
i Deje (Skivtjärn). För information om spårstatus kan 
du besöka sidan skidspår.se

I Dömle, strax utanför Deje finns en slalombacke 
Här finns barnbacke, familjebacke, park med hopp 
och rails, servering och brasa för grillning. Deje  
Alpina, föreningen som driver backen, uppdaterar 
sin Facebooksida med aktuella öppettider.  

Simhallen i Deje
Extra öppettider på simhallen
Under sportlovet har simhallen i Deje öppet som 
vanligt men med fler tider för allmänhetens bad. 

Måndag 10–12.45
Tisdag 10–12.45, 16-20
Onsdag 10–12.45, 16-20
Torsdag 10–12.45, 16-19
Fredag 10–12.45, 16–19.45
Lördag  10-13.45
Söndag  12-15.45

Familjesöndag: Pärlor
 Söndag 26 februari klockan 10-13 
 Forshaga bibliotek

Kom och pärla fina pärlplattor!  
Drop-in, ingen föranmälan.

Boksport
  Tisdag 28 februari klockan 14 
  Forshaga bibliotek

Välkommen att testa lite annorlunda sporter. Vi täv-
lar i olika grenar som till exempel bokgolf, bokdo-
mino, bygg högsta boktornet och läs på konstigaste 
sättet. Ta på bekväma kläder vi kommer inte att 
sitta stilla. Ingen föranmälan. 

Godnattsagostund
 Tisdag 28 februari klockan 18
  Forshaga bibliotek

Vi välkomnar alla små till en godnattsagostund på 
biblioteket. Ta gärna på dig pyjamas och ta med ditt 
gosedjur så kan du gå direkt och lägga dig när du 
kommer hem. Ingen föranmälan.

Sportlovsquiz
  Torsdag 2 mars klockan 14
  Forshaga bibliotek

I bibliotekets quiz kan du testa dina kunskaper i alla 
möjliga frågor. Det går att quizza ensam eller i lag 
med kompisar eller familjen. Frågorna är anpas-
sade för barn cirka 7-13 år men alla är välkomna att 
delta. Ingen föranmälan.

Barnteater: Sagan om den lilla farbrorn
 Fredag 3 mars klockan 10
  Deje bibliotek

Teater Trampolin presenterar en varm humoristisk 
berättarföreställning med nyskriven musik om utan-
förskap och om att kunna leka flera. Men framförallt 
om vänskapens glädje. För barn 4-9 år. Gratisbiljet-
ter bokas på deje.bibliotek@forshaga.se.

Tillsammans med konstnären Hilma Nordén  
arbetarvi med skulptur och tyg.
Med ståltråd, hönsnät och textil kan mjuka former 
från skogen och sagans väsen växa fram. Vi arbetar 
i två dagar, först med form och stomme sedan med 
måleri och avslutar med detaljer, inspirerade av 
natur och djur.
Inför första dagen, ta gärna med skisser på väsen el-
ler idéer om skogsvarelser som vi sedan tillsammans 
försöker skapa.Passar dig som är mellan 9 och 12 år. 

 27-28 februari, klockan 13-16
  Bildsalen, lärcenter

Kursen är kostnadsfri och det finns 8 platser. Du 
anmäler dig via Kulturskolans kurskatalog på  
studyalong.se/forshaga

Fler aktiviteter hittar du på  
forshaga.se/lovaktiviteter
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I år har 137 kommuner genomfört 
undersökningen och genomsnittliga 
svarsfrekvensen är 36 %. Tyvärr är 
svarsfrekvensen även i Forshaga på 
samma nivå, och fortsatt för låg för att 
dra några långtgående slutsatser. 

361 svar
SCB:s medborgarundersökning ge-
nomförs av SCB i samarbete med res-
pektive kommun. I Forshaga kommun 
innebär det att det görs ett slumpmäs-
sigt urval av 1000 personer som är 18 
år eller äldre, vilket i år gett 361 svar. 
Undersökningen är en attitydunder-
sökning, vilket innebär att man inte 
alltid behöver ha varit i kontakt med 
våra verksamheter för att besvara den.

Nöjda medborgare
Glädjande är att de som svarat på 
undersökningen generellt är mycket 
nöjda med vår kommun. Vi tillhör de 
25 % bästa i landet i jämförelse med 
undersökta kommuner. Detta gäller 
områden som plats att bo och leva på 

En bra plats att  
bo och leva på 
Vi har fått resultaten av SCB:s medborgarundersökning 2022, där du 
som invånare får tycka till om kommunen och våra verksamheter. 
Glädjande är att de som svarat på undersökningen generellt är mycket 
nöjda med vår kommun, då vi tillhör de 25% bästa i landet. Varmt tack 
till dig som svarade på undersökningen!

(96,7% positiva svar), kommunens 
verksamheter (85,9% positiva svar), 
insyn och inflytande (26,5% positiva 
svar) samt att gärna rekommendera 
andra att flytta till kommunen (71,0% 
positiva svar).

De som svarat på undersökningen 
detta år upplever att vi också är bra 
på området jämlikhet och integration, 
även här tillhör vi de 25 % bästa av 
de undersökta kommunerna. Inom 
området bemötande, information 
och inflytande är vi starka på bemö-
tande och information. Däremot är 
vi svagare kopplat till möjligheter 
att påverka de kommunala verksam-
heterna och att kunna delta aktivt i 
arbetet med utveckling av kommunen. 
En tydlig förbättring märks på utbud 
av ställen för unga att träffas på, vilket 
kan ha med nya mötesplatsen Hubben 
att göra.

Mer information hittar du på forshaga.
se/medborgarundersokning. 

Elda rätt med ved
Att elda med ved för att värma 
din bostad kan vara ett triv-
samt och klimatsmart alternativ 
om det sker på rätt sätt och 
med rätt utrustning. 

Rök från vedeldning innehåller 
hälsoskadliga ämnen som påverkar 
både människor och miljö. För att 
minska utsläppen ska du endast 
elda med torr ved i en eldstad 
som är miljögodkänd. Det är inte 
tillåtet att elda avfall, målat eller 
impregnerat virke, spånplattor och 
liknande. 

Titta på röken 
Du eldar rätt om röken är nästan 
osynlig vid varmt väder.
• Du eldar rätt om röken är vit-

aktig vid kallt väder då vatten-
ångan kondenserar i kylan.

• Om röken är svart eller gul 
tyder det på dålig förbränning 
eller fel bränsle.

• Kontrollera röken så att den inte 
slår ner på grannarnas hus.

• Använd torr ved. Hugg veden ett 
år i förväg och lagra den torrt.

Om du vill installera eller ändra 
en eldstad eller rökkanal ska du 
anmäla det till kommunen via 
kommunens e-tjänst.

Under 2022 fick kommunen in 91 
anmälningar om installation eller 
ändring av eldstad. Det är nästan 
en fördubbling mot föregående år 
då 55 anmälningar lämnades in.

I arbetet med jämförelser finns möjlig-
het att se vad andra gör bra och vad vi 
kan lära oss av det.

Gemensamma nyckeltal 
Kommunen kan jämföra sig med andra 
genom nyckeltal som tas fram av olika 
aktörer, till exempel Socialstyrelsen och 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Kom-
munens kvalitet i korthet (KKiK) är ett 
jämförelseprojekt som drivs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Varför ska vi jämföra oss? 
Vi jämför oss för att vi är 290 kom-
muner som löser frågor, utmaningar 
och problem på olika sätt. Det finns 
alltid mycket att lära av andra. En av 
poängerna med just KKiK är att kunna 
synliggöra vilka kommuner som gör 
något extra bra. Vi tror att jämförelser 
är viktiga för att kunna bli bättre och 
smartare, något som kan ge effektiva 
och hållbara lösningar för framtiden. 
Att jämföra sina egna resultat år till 
år, kan också ge en bild av inom vilka 
områden vi förbättrat oss men också 
inom vilka områden där vi behöver 
utveckla vårt arbete.

Styrkor och utmaningar 
I 2022 års mätning visar det sig att vårt 
målmedvetna arbete med att korta 
väntetiden för beslut om försörjnings-
stöd ger resultat. Jämfört med 2017 har 
väntetiden sjunkit med nio dagar. 

Det visar sig också de äldre är nöjda 
med sin omsorg totalt sett. En siffra 
som sticker ut som extra positiv är 
när nöjdheten med helhetssynen på 
hemtjänsten mäts, då anger 93 % att 
de är ganska eller mycket nöjda med 
sin hemtjänst. Samma siffra låg på 86 
% 2019. Däremot noteras att nöjdheten 
inom området särskilt boende sjunkit 
från att 89 % sagt sig vara nöjda eller 
mycket nöjda till 81 %. 

Resultaten i skolan gällande betyg i 
årkurs 6 där elever ska uppnå minst 
betyget E i matematik sjunker andelen 
med från 88,5 % 2021 vidare till 84,7 % 
2022. Det här är resultat som barn- och 
utbildningsförvaltningen analyserar 
och ser över noggrant. Glädjande nog 
är över 89 % av eleverna i årskurs 9 
behöriga till yrkesprogram. Personal-
tätheten inom förskolan är fortsatt en 
utmaning för kommunen där det nu 
är 5,8 inskrivna barn per årsarbetare, 
jämför med 5,5 barn 2020.

Kolada.se
Om du vill veta mer om resultaten kan 
du hitta dem i Kolada – kommun- och 
landstingsdatabasen. I Kolada finns 
nästan 5000 nyckeltal – men lugn, är 
du bara nyfiken på KKiK, så finns 
undersökningen på en egen sida. Läs 
mer på vår webb forshaga.se/kkik.

JÄMFÖRA 
LÄRA AV VARANDRA
I Forshaga kommun arbetar vi aktivt med jämförelser för att kunna se 
hur vår service ser ut i förhållande till andra kommuner. I Sverige finns 
290 kommuner som alla har uppdraget att leverera en så bra service 
som möjligt till sina invånare.

Exempel från  
undersökningens 
tre områden

Rött betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har lägst resultat.

Gult betyder att kommunen är bland  
de 50 % som har resultat i mitten.

Grönt betyder att kommunen är bland  
de 25 % som har bäst resultat.

Barn och unga
Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor 
 84,7 % 2022 (88,5 % 2021)

Elever i åk 9 som är behöriga till yr-
kesprogram 
 89,4 % 2022  (82,1 % 2021) 

Personaltäthet, inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, lägeskommun, 
antal (mätperiod 2021) 
 5,8 2021 ( 5,5 2020)

Stöd och omsorg
Väntetid i antal dagar från ansökan  
till beslut om försörjningsstöd,  
medelvärde 
 13 dagar 2022 ( 14 dagar 2021) 

Brukarbedömning, särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, mycket 
nöjda eller ganska nöjda 
 81 % 2022 ( 89 % 2020)

Brukarbedömning, hemtjänst äldre-
omsorg, helhetssyn, mycket nöjda  
eller ganska nöjda 
 93 % 2022 ( 94 % 2020)

Samhälle och miljö
Nöjdhet med skötsel av kommunens 
utemiljöer
 78,3 % 2022 ( 79,7 % 2022)

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/
invånare (mätperiod 2021)
 664 för 2021 ( 698 för 2020)

Ekologiska livsmedlen i kommunens 
verksamhet (mätperiod 2021)
 27 % 2021 ( 27 % 2020)
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VOLAB är en samverkansgrupp mel-
lan förvaltningarna vård- och omsorg, 
lärande och arbete och barn- och ut-
bildningsförvaltningen som startades 
för cirka ett och ett halvt år sedan. 

– Syftet är att vi ska ha en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltning-
arna, att samordna insatser vid behov. 
Den enskilde får aldrig drabbas av att 
förvaltningarna inte har löst vem som 
har ansvaret, det är inte acceptabelt, 
säger Henrica Liljenzin, verksamhets-
samordnare på Lärande- och arbete.

Lagstyrd verksamhet
Arbetet på de tre förvaltningarna inom 
VOLAB styrs av flera olika lagstift-
ningar; socialtjänstlagen, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 
och skollagen. För varje individ där 
flera förvaltningar är inblandade finns, 
med stöd från lagen, alltid en ansvarig 
förvaltning. Skolplikten gör till exem-
pel att många fall hanteras av barn- och 
utbildningsförvaltningen. Däremot kan 
det krävas ytterligare stöd från profes-
sioner inom de andra förvaltningarna, 
så som föräldrastöd och ett rådgivande 
arbete med socialtjänsten. 

– Målgrupp för VOLAB är alla som 
berörs av våra tre förvaltningar men 
barnperspektivet ska särskilt beaktas, 
förklarar Helena Vennerström verk-

samhetschef på barn- och utbildnings-
förvaltningen.

För att samverkan ska fungera inom 
VOLAB behöver alla medarbetare kän-
na till varandras verksamheter, det ska 
vara naturligt att prata med varandra 
och alla ska vara goda ambassadörer 
för det gemensamma uppdraget. 

– Det ska finnas en vilja, nyfikenhet 
och prestigelöshet i samverkan kring 
den enskilde kommuninvånaren. Den 
enskilde ska inte hamna mellan sto-
larna, för att vi inom kommunen inte 
har tillräcklig kunskap om varandra, 
fortsätter Henrica. 

Hitta gråzoner
Henrica och Helena berättar att tid har 
handlat om att skapa kontakter och 
identifiera nätverk inom kommunen. 
Arbetet ska synliggöra om det finns 
behov av revideringar för vissa rutiner 
eller om det saknas kompetenshöjande 
insatser.

– Vi har dialog kring ”gråzoner” och 
uppföljning kring hur samverkansruti-
nen fungerar, berättar Helena.  

LAB
En samverkansform som visat sig 
fungera bra är LAB. I LAB deltar 
lärande och arbetsförvaltningen 

(LAN) och barn och utbildningsför-
valtningen (BUN). I de fall individer 
och verksamhetsfrågor främst berörs 
av dessa förvaltningar behöver inte 
hela forumet för VOLAB delta. Det 
kan till exempel handla om barn med 
problematisk skolfrånvaro. 

– LAB gör skillnad! Arbetet mellan 
skola och socialtjänst fungerar bra och 
det finns lyckade exempel på indivi-
der som i stort sett är tillbaka till en 
vanlig skolgång, berättar Helena.

Under 2023 fortsätter arbetet med VO-
LAB och LAB med att kunskapshöja, 
informera och utvärdera. Genomgå-
ende arbetas det utifrån ledorden om 
att bemöta varandra med öppenhet, 
nyfikenhet och en vilja till lösning för 
kommuninvånarens bästa.

Samverkan med  
individen i centrum

Det finns tillfällen då du som behöver stöd 
kan behöva komma i kontakt med olika delar 
av kommunens verksamheter. En oro kan då 
vara att insatserna kommer ta tid, att det blir 
otydligt vem du ska kontakta eller att ditt 
ärende bollas mellan olika verksamheter utan 
svar. Den oron ska inte behöva finnas vilket vi 
arbetar för inom VOLAB. 

SoL
§

LSS
§

Skollagen 
§

Henrica Liljenzin och Helena  Vennerström

Gråzoner

Budget- och 
skuldrådgivning
Om du har svårt att få din 
ekonomi att gå ihop kan kom-
munens budget- och skuldrådgi-
vare hjälpa dig. De ger dig råd 
och konkreta förslag om hur du 
kan planera din ekonomi och 
hantera dina skulder.

Du som bor i kommunerna Fors-
haga, Grums eller Karlstad kan ta 
kontakt med Budget- och skuldråd-
givningen. De har tystnadsplikt och 
det är kostnadsfritt. Det är aldrig 
för sent att ordna upp en skuldsi-
tuation eller en trasslig ekonomi. 

Du kan få hjälp att:
• planera din ekonomi och  

göra en budget
• hantera och prioritera  

dina skulder
• får stöd före, under och  

efter en skuldsanering

Kontakt
För tidsbokning och frågor tar du 
kontakt med Karlstadskommuns 
kontaktcenter. 

 054-540 00 00
  måndag – torsdag: 8-18 
 Fredag: 8-17

Du kan även använda e-tjänsten 
för att boka en nybesökstid hos 
budget- och skuldrådgivningen. Du 
hittar den på webbplatsen e-tjanster.
karlstad.se/1BSR

Ett steg närmare arbete

Det länsövergripande projektet Yrkes-
väg ska arbeta för att fler kommer ut 
på den lokala arbetsmarknaden snab-
bare. Vi har en outnyttjad arbetskrafts-
resurs som står mot en problematik 
med matchning mot arbetsmarknaden 
som finns i kommunen. 

Språket är en nyckelfaktor
Inom vuxenutbildningen i Forshaga 
läser nyanlända svenska för invandra-
re, SFI.  För att studierna på SFI ska bli 
än mer värdefull för eleverna behöver 
de kombineras med möjlighet att öva 
på och använda sin svenska i naturliga 
situationer. Genom praktisk övning 
växer en språkutveckling och kultur-
förståelse fram. 

Praktik
Goda exempel finns då elever på SFI 
får möjlighet att göra praktik på olika 
platser inom kommunens egna verk-

samheter. Återbruket i Deje är en plats 
där SFI-elever praktiserar och samti-
digt får möjlighet att öva på språket. 

Yrkesvägs framgångsfaktorer
För framgång inom projektet Yrkesväg 
krävs samarbete mellan olika instanser 
inom kommunen, arbetsförmedlingen 
och det lokala näringslivet. Projekt-
tiden sträcker sig fram till sommaren 
2026. Förhoppningen är att delta-
gare under projekttiden närmar sig 
arbetsmarknaden samt att samarbeten 
utvecklas för bättre förutsättningar 
för integration och arbetskraftsförsörj-
ning.

Arbetsförmedlingen har genomfört studier som visar att utbildnings- 
nivå är en viktig faktor för etablering på arbetsmarknaden. För  
gruppen som saknar gymnasial utbildning tar det lång tid att ta  
sig in på arbetsmarknaden, snittet ligger idag på 13 år.
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– Problemet är stort och växande i hela 
Sverige, säger Sofia Fougstedt, rektor 
på Forshaga lärcenter årskurs 7-9 och 
berättar vidare: Även om vi jobbar 
hårt idag, så räcker det inte till. Det 
här projektet ger mig som rektor stort 
framtidshopp om att göra skillnad för 
varje elev.

EU-projektet PIA
PIA (Promote Health, Important choi-
ces and Attendence) är ett EU-projekt 
som handlar om att förebygga skolav-
hopp, problematisk skolfrånvaro, 
möjliggöra väl avvägda gymnasieval 
och fortsatta livsval. Målet i projektet 
är att utveckla ett hållbart arbetssätt 
och samverkansformer kring de elever 
som behöver extra insatser för att klara 
sin utbildning i grundskolan.

Gymnasiebehörighet
Målet är även att fler elever ska slut-
föra grundskolan med gymnasiebehö-
righet. Man kommer bland annat att 
jobba med elevernas förmåga att göra 
väl underbyggda val för framtiden och 

öka förmågan att fatta bra beslut kring 
hälsa och livsstil.

– I dagens samhälle behöver man en 
utbildning för att ta sig vidare i livet. 
Genom arbetet med det här projektet 
Hoppas vi få se höjd utbildningsnivå, 
minskad arbetslöshet, minskad ohälsa 
och minskat ekonomiskt bistånd, 
säger Sofia Fougstedt och fortsätter: 
Samverkan mellan skola, IFO och 
vårdnadshavare kommer fortsatt att 
vara en viktig byggsten. Att dessutom 
Karlstads Universitet är en del av pro-
jektet och att vi tillsammans med dem 
knyter an forskningen till projektet ger 
en trygghet i att vi arbetar inom ramen 
för skolans uppdrag.

Riktade insatser
Insatserna kommer att riktas indivi-
duellt mot de elever som idag inte alls 
är i skolan eller har hög frånvaro. Det 
kan handla om motivationssvårighe-
ter, fysisk eller psykisk ohälsa eller an-
dra psykosociala svårigheter. Projektet 
vänder sig även till elever som ligger i 

riskzonen för hög frånvaro.

Varje skoldag är viktig 
Det är inte bara hög frånvaro som är 
problematisk utan även lägre frånvaro 
kan bli ett problem för enskilda elever. 
Tio procents frånvaro under 20 veckor 
blir nästan fyra hela veckor på ett skol-
år. Varje skoldag är viktig för känslan 
av helhet, trygghet och arbetsro. 

Peter Öhlander barn- och utbildnings-
chef i Forshaga kommun ser mycket 
positivt på satsningen och säger att 
den blir en viktig pusselbit för att 
motverka skolavhopp.

– Skolfrånvaron sjunker i åldrarna och 
vi måste agera. Problematisk skolfrån-
varo är ett växande problem som ger 
konsekvenser för både individ och 
samhälle, säger Peter.  

PIA är ett projekt inom Socialfondspro-
grammet ESF+ som startar i februari 
2023 och pågår till december 2026.

Projekt för att förebygga  
problematisk skolfrånvaro
Vi genomför nu en satsning för att få fler att gå till skolan. Tillsammans med Storfors och Vansbro kommun i 
Dalarna har vi fått nära 17,7 miljoner kronor i ett EU-projekt, för att komma till rätta med frånvaro i skolan. 
Under tre år kommer kommunerna att jobba intensivt för att förebygga problematisk skolfrånvaro.

Höjda taxor 2023

Båda taxorna är baserade på självkost-
nadsprincipen och inga skattepengar 
används alltså för att täcka kostnader-
na inom renhållning eller den kommu-
nala vatten- och avloppsförsörjningen. 

Renhållningstaxa
En renhållningstaxa är uppdelad i en 
fast och en rörlig avgift som tillsammans 
skall täcka kostnaderna för att omhän-
derta hushållsavfall och annat likvärdigt 
avfall från annan verksamhet.

Den fasta avgiften inkluderar kostna-
der för administration och informa-
tion. För privatpersoner täcker även 
taxan kostnader föra att driva och 
utveckla kommunens återvinnings-
centralen på Kvarntorp. För verksam-
heter ingår inte det, utan lämnar man 
avfall på återvinningscentral betalas 
en avgift vid varje inpassering. 

Den rörliga avgiften för taxan baseras 
på hur ofta dina sopor behöver hämtas 
och behandlas, samt hur stor grön 

tunna du behöver för ditt restavfall. 
Alla ska under året även börja sortera 
matavfall i en brun tunna eller i en 
anmäld varmkompost. Ju mer du 
sorterar desto lägre blir din avgift, ef-
tersom hämtningarna kan bli färre el-
ler kärlens storlek kan minskas. Cirka 
30 % av avfall i tunnan för restavfall 
är förpackningar som kan lämnas på 
närmaste återvinningsstation.

VA-taxa
Den nya taxan för vatten och avlopp 
(VA-taxa) har höjts med totalt 19,5 % 
från tidigare år. För ett normalhushåll 
i Forshaga kommun som förbrukar 
150 m3 vatten per år är ökningen 132 
kronor per månad.

Den kommunala vatten- och avlopps-
försörjningen ska genom avgiften 
bekostas av de som nyttjar de kom-
munala ledningarna. Med ökade 
räntekostnader, driftkostnader och en 
kapacitetsutökning av Forshagas vat-
tenverk innebär det att taxan höjs. 

I år höjs avgiften för vatten och avlopp samt renhållningsavgiften. 
Kostnaderna i samhället har stigit kraftigt och det påverkar de tjänster 
som kommunen har hand om. I takt med att vi utvecklar verksamheter 
till att bli mer hållbara ur en miljöaspekt såväl som ur ett långsiktigt 
perspektiv för invånarna tillkommer vissa ändringar i våra avgifter.

Kompostera  
hemma
Om du vill kompostera ditt 
matavfall måste du anmäla det 
till Miljö- och byggnämnden. 
Syftet med anmälan och kraven 
är bland annat att minska 
risken för problem med råttor 
och lukt.

Kompostering är ett sätt att 
återanvända näringsämnen från 
ditt organiska hushållsavfall och 
använda det till att förbättra jorden 
i trädgården. 

Anmälan 
Om du själv vill kompostera ditt 
matavfall istället för att slänga i 
den nya bruna tunnan för matav-
fall så måste du enligt miljöbalken 
anmäla det till miljö- och bygg-
nämnden. Det gäller oavsett vilken 
komposteringsmetod du använder.  
Du anmäler via kommunens e-
tjänst eller blankett. Ansökningsav-
giften är 1220 kr (2023).

Tänk på!
För att kompostera hushållsavfall 
måste du ha en tät varmkompost 
och sköta den så att du inte stör 
dina grannar. Tänk på att kompost-
behållaren ska:
• vara skadedjurssäker, det vill 

säga hål och springor ska vara 
mindre än 5,6 millimeter.

• ha täta och gnagsäkra väggar 
samt en bottenplatta eller fin-
maskigt nät.

Bokashi
Du som har en bokashi måste noga 
följa de instruktioner som finns 
kring antal dagar man ska vänta 
samt hur man gräver ner materialet. 
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UKM 2023
Vill du stå på scen? Har du 
något du skulle visa upp i en 
utställning? Har du drömmar om 
att arrangera evenemang? Missa 
inte UKM 2023. 

För dig 13-25 år
På UKM kan du som är mellan 
13 och 25 år möta andra i samma 
ålder för att uppträda, ställa ut 
eller arrangera festival. Alla som 
vill är välkomna att anmäla sig till 
de lokala festivalerna. Läs mer och 
anmäl dig på ukm.se eller kontakta 
ungdomsverksamheten Hubben för 
att få veta mer. 

Anmäl dig som  
utställare på  
Lustenrundan
Det är dags för alla konstnärer, 
hantverkare, pysslare eller andra 
kreativa att anmäla sig till årets 
konstrunda. Lustenrundan hålls 
sista helgen i augusti, i år blir 
det 26-27 augusti. 

Både professionella konstnärer 
och glada amatörer ställer ut på 
Lustenrundan. Vissa ställer ut i 
större samlingslokaler, andra i egna 
ateljéer och några väljer att öppna 
upp sina hem under konstrundan. 
Variationen av miljöer, konstformer 
och personer skapar en unik upple-
velse i sensommaren! 

Passa på att anmäla dig som utstäl-
lare till Lustenrundan 2023. Anmäl 
dig på forshaga.se/lustenrundan 
senast den 1 mars.  

Föreningarna som får  
oss att Hittaut

- Vi gör det här varje år för de 
som vill ut i naturen på ett lust-
fyllt sätt. Det är roligt att kunna 
inkludera så många då det passar 
både motionären och elitidrotta-
ren. Vi får också visa på charmen 
med vår idrott, orientering, säger 
Anders Olsson, Deje Skidförening. 

Checkpoints
Hittaut handlar om att du med 
hjälp av kartor ska leta upp stol-
par, så kallade checkpoints som 
finns utplacerade på olika stäl-
len i kommunen. De finns både i 
samhället och i skogen. Check-
pointsen är olika svåra att hitta för 
att fler ska kunna delta utifrån sina 
olika förutsättningar. På köpet 
får du upptäcka platser som du 
tidigare inte besökt i din närmiljö 
och motion.

- Vi vill att Hittaut ska vara till-
gängligt för så många som möj-

ligt. Därför har vi varje år några 
checkpoints som går att nå med 
hjul - barnvagn, rullstol, rullator 
eller cykel, berättar Anders. Dessa 
stolpar är en bra början för den 
som vill prova på, men känner sig 
lite osäker. 

Ideellt arbete
Hela arbetet med Hittaut drivs 
ideellt med stöd från kommu-
nen. Att arrangera en friskvårds-
satsning som innefattar hela 
kommunen kräver mycket tid, 
engagemang och samarbeten. 

Föreningarna planerar för hur 
varje års kartområden ska se ut 
och hur många stolpar som ska 
placeras inom dem.  Kartorna ska 
sedan layoutas och tryckas och 
sponsorer kontaktas för att dels 
finansiera delar av kostnaderna, 
dels för att kunna erbjuda vinster 
till deltagare. 

- Redan under senhösten ifjol bör-
jade vi reka var årets stolpar ska 
placeras. Om kartan behöver an-
passas behöver vi göra det innan 
snön kommer. Innan säsongsstart 
tar vi oss sedan ut för att placera 
ut stolparna. Drygt 160 stolpar 
sätter vi ut varje år. 

Under säsongen registrerar del-
tagarna de checkpoints som de 
hittat med hjälp av kartan för att 
tävla med sig själv eller mot de 
andra deltagarna. I år drar sä-
songen igång under april och alla 
invånare får en tryckt karta hem i 
brevlådan, en vecka före starten. 
Kartan finns också i digitalt format 
i appen hittaut. 

Deje Skidförening och SISU Forshaga är föreningarna som varje år placerar  
ut stolpar runt om i kommunen, både i skogen och i centrumkärnorna. 

Vårkonsert
Välkommen när Kulturskolans 
elever spelar in våren genom en 
konsert på Forshaga lärcenter. 
Café rasten håller öppet och alla 
är varmt välkomna.

 16 mars spelar
  Konserten startar kl 18
 Torget Forshaga lärcenter

Vårens kurskatalog ligger uppe och 
det finns platser kvar på flera av 
kurserna – så passa på att boka in dig 
redan idag. 

Spela i band
Efter sportlovet kör vi igång Spela-i-
band-kursen på Hubben. Då kan du 
som går på mellanstadiet lära dig att 
spela i band. Du behöver inte ha några 
förkunskaper och instrument finns att 
låna på plats. 

  Torsdagar klockan 17-17.30 
 Ensemblerummet på Hubben

Anmäl dig via studyalong.se/forshaga 
eller scanna QRkoden. 

Kontakt
Ta kontakt med oss om du har frågor: 
dan.tidestrom@forshaga.se eller  
emanuel.blom@forshaga.se

På Kulturskolan får du lära dig att spela instrument, skapa digital  
musik, dansa eller uttrycka dig i bild. Det finns kurser för både  
nybörjare och mer erfarna barn och unga. Vissa kurser vänder sig  
även till dig som i vuxen ålder skulle vilja testa något nytt eller  
plocka upp ett gammalt intresse igen. 

Våren på Kulturskolan

Dan Tideström och Emanuel Blom 
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• 

Kommunfullmäktige har infört ett tillfälligt extra 
stöd för föreningslivet. Stödet ska ha fokus på 
att hjälpa föreningar som löper stor risk att för 
ekonomiska utmaningar som kan påverka verksam-
heten negativt eller riskerar att gå i konkurs. Det 
tillfälliga stöd som finns att söka är totalt 500 000 
kronor.

Ekonomiskt utmanande situation 
Beslutet om extrastöd togs för att hjälpa föreningar som 
hamnat i en ekonomiskt utmanande situation beroende 
på de samhälleliga utmaningar som ägt rum den senaste 
tiden. Stödet är villkorat mot att föreningen även ska 
ansöka om stöd från andra aktörer än kommunen.

Prioriteringar 
I beslutet finns också en uttalad prioritering om att andra 
kommunala stöd som betalas ut till föreningslivet under 
2023 ska prioriteras till föreningar på landsbygden samt 
stötta miljö- och energieffektiviserande insatser.

Mer information 
Läs mer om extrastödet och dess villkor på forshaga.se/
foreningsstod eller kontakta kultur- och fritidsenheten för 
att få hjälp med att ansöka. 

NÄRINGSLIVSSVEPET
Information från näringslivskontoret 

Extra stöd till  
föreningslivet

Välkommen på 
Business boost
Efter önskemål från näringslivet så startar Nyföretagar-
centrum Södra Värmland nätverket Forshaga Business 
Boost. Nätverket är till för alla företagare oavsett om ni 
har nystartat företag eller etablerat.
 
 22 februari
 18.30-20.00
 Två kockar i Forshaga

Anmälan sker till: lisa.gardt@nyforetagarcentrum.se och 
sista anmälningsdag är den 20 februari.

Vill du ha företagsbesök? 
Företagsbesöken ger dig som är företagare en möjlig-
het att ställa frågor till oss och få svar kring kommunal 
service, nätverkande eller annat som berör företagande 
och relationen till kommunen och platsen. 

Hur går ett företagsbesök till?
Vi kommer ut till dig/er och besöker ditt företag i dina 
lokaler/hem. Du visar oss runt och berättar om företa-
get och dina tankar kring företagets framtid, samt vilka 
projekt och utmaningar som finns framåt. Du berättar 
om dina erfarenheter kring de kommunkontakter du 
haft och vad som fungerat bra och mindre bra. Om du 
vill uppmärksammas företagsbesöket på kommunens 
webbplats och sociala medier. 

Tveka inte att höra av dig 
Vi vill gärna träffa dig och ditt företag:
 054-17 23 10   selma.hodzic@forshaga.se
 

Grattis Fritidsbanken! 

Det var diakonen Carina Haak som 
kom på idén om ett bibliotek med 
fritidsutrustning. I samarbete mel-
lan Forshaga kommun, Forshaga-
Munkfors församling och projektet 
Ett Öppnare Värmland förverkligades 
Fritidsbanken. 

- Tanken var att ge oanvänd utrustning 
nytt liv och att genom gratis utlåning 
få fler att röra på sig eller testa på nya 
intressen, berättar Sven-Erik Persson, 
en av grundarna till Fritidsbanken. 

120 platser i landet
Idag finns det Fritidsbanker på över 
120 platser i hela landet. Till jubi-
leet bjöds bland andra personal från 
fritidsbanker i hela landet, represen-
tanter från idrottsrörelsen, kommuner 
och samarbetspartners in till att delta 
på plats i Deje eller digitalt. De fick ta 
del av uppträdanden, möte med den 
första utlånaren och hyllningar för 
goda insatser. Konferencier för dagen 
var simhopparen Anna Lindberg som 
idag arbetar som utvecklingsstrateg på 
Fritidsbanken Sverige. 

I år fyller Fritidsbanken 10 år. För att uppmärksamma det bjöd Fritidsbanken Sverige in till jubileumsfest. 
Platsen de valde blev självklart Kulturhuset i Deje, eftersom det var här som allt startade 2013. 

- Vi som grundare hyllades vilket kän-
des stort. Att omnämnas som en viktig 
del i arbetet med miljö, tillgänglighet, 
motion och välmående var väldigt fint 
att höra, säger Sven-Erik. 

Först ut var en kälke
Fritidsbanken lånar ut fritidsutrust-
ning av olika slag till alla och drivs 
ideellt i Deje med stöd från kommu-
nen. Den första prylen som skänktes 
till Fritidsbanken var en kälke. 

- Idag har vi hundratals saker för 
olika aktiviteter och intressen som kan 
passa alla. Vi har också fritidshjälpme-
del och parasportutrustning till utlån. 

Högt tryck vid skidpremiär
Föreningen har ansvar för att ta emot 
skänkt utrustning, att låna ut, arrang-
era aktiviteter samt administrerar 
utlåningsverktyget. De kontrollerar all 
utrustning så den är fräsch, säker och 
håller god kvalitet. 

- Det är ibland stressigt, inte minst då 
det är skidsäsong. När Dömlebacken 

Fotograf: Björn Lans

öppnade i år hade vi 110 personer på 3 
timmar här!

Samverka med skolor
Just nu satsar föreningen på att sam-
verka mer med förskolor och skolor i 
kommunen genom att låna ut utrust-
ning till skolgårdarna för användning 
på rasterna.

- Skivedskolan har redan idag ett litet 
lekotek. För att fler ska kunna ta del av 
fritidsprylar på det här viset hade vi 
varit väldigt hjälpta av fler personer i 
föreningen, säger Sven-Erik. 

Under året kommer föreningen på 
olika vis uppmärksamma sitt jubi-
leumsår med samarbeten och aktivite-
ter. De hoppas på att kunna välkomna 
fler volontärer och eldsjälar som för-
står vikten av att ha ett fritidsbibliotek 
i kommunen. 

För öppettider och mer information 
om Fritidsbanken, besök fritidsbanken.
se. Där kan du också se hela jubileet 
som filmades under dagen. 



Vårens 
Anhörigträffar
För dig som stöttar en person 
med minnesproblematik finns 
nu möjlighet att vara med i 
vårens anhöriggrupp. 

Vi träffas fem kvällar och varje 
träff kommer att ha olika tema. Du 
får möjlighet att möta andra med 
liknande erfarenheter, lära dig mer 
om minnessjukdomar och hur man 
hanterar vardagen. Det finns även 
tid för egna frågor och funderingar. 
Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

När?
Vi ses första gången den 20 mars 
klockan 17-18.30. Övriga tillfällen 
hålls 2 och 17 april samt 2 och 15 
maj.

Var?
Vi möts upp vid huvudentrén till 
Lintjärn i Forshaga. Lokalen vi ska 
vara i heter Ugglan.

Omsorg av närstående
Om du har en närstående i hemmet 
som behöver omsorg medan du är 
på utbildning kontakta biståndsbe-
dömare via växeln, 054-17 20 00.

För anmälan och frågor 
Märith Niemi 
demenssjuksköterska 
 054-17 21 22, 
 marith.niemi@forshaga.se

Eva Lehtonen 
anhörigsamordnare 
 054-17 23 58, 
 eva.lehtonen@forshaga.se 

Stipendiater 2022
Varje år uppmärksammar vi goda insatser och förebilder i kommunen 
genom att dela ut stipendium. Läs mer om stipendierna och  
hela nomineringarna på forshaga.se/stipendier

Årets Värdeskapare 2022  
– Kim Jensen

Kim är en uppskattad ungdomssam-
ordnare. Han har varit delaktig och 
betydelsefull i arbetet med verksam-
heten Hubben, som nu blivit till en 
självklar mötesplats för kommunens 
unga. 

Stefan Holm-stipendiat 2022  
– Amanda Johansson

Inom triathlon har hon vunnit både 
svenskt och nordiskt ungdomsmäs-
terskap och under ungdoms-EM 2022 
fick hon representera Sverige. Med 
stipendiet uppmärksammas Amandas 
prestationer samt den goda förebild 
hon är som person och idrottsutövare.

.

Ungdomsledarstipendiat 2022  
– Fredrik Brasar

Genom ett unikt intresse för idrotten 
har Fredrik utvecklat hockeyskolan 
samt skridskoskolan på ett mycket 
framgångsrikt sätt. I Forshaga Idrotts-
förening får han med sitt engagemang 
fler barn och unga att aktivera sig och 
utvecklas inom ishockey och skridsko-
åkning. 

Kulturstipendiat 2022  
– Marcel Lindström

Den första värmländska cirkusfesti-
valen arrangerades år 2022 i Forshaga 
och Marcel var cirkusdirektören. Med 
stort hjärta, målmedvetenhet och sam-
arbetsvilja lyckades han tillsammans 
med sin arbetsgrupp skapa ett av de 
största arrangemangen i Värmland. 


