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Forshaga kommun

Plats och tid
Avser paragrafer

Beslutande

Ovriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

2023-02-2L Forshaga Folkets Hus, klockan 09:00 - 1,2:00

s1-4

Per Lawdn (S)

Maria Norell (S)

Göran Adrian (C)

Iorury Wallström, PRO Forshaga

Bengt-Åke Brunself PRO Deje

Bo Örtegren, SPF

Ragnhild Duva, SKPF

Sören Sandman, SKPF

Gunilla Söderlund, SPF

Sally Byström, SKPF

Inger Olsson, RMR

Rosemarie AbrahamssorU FUB Karlstad

Ingegerd jansson" RMR

Emilia Nordin, nämndsekreterare

Morgan Höggbom, teknisk chef

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef

Anna Oliru kultur- och fritidssamordnare

Sally Byström, SKPF

Kommunkontoref 2023-02-24 klockan, 14:00
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Val av iusterare
Beslut

Sally Byström väljs till justerare

Forshaga kommun

Utdragsbestyrkt
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Dagordningen fastställs

Beslut
- Dagordningenfastställs
- Notera att punkten fyltnadsval utgår

Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun

Hur har kommunen tacklat el-situationen

Sammanfattning
Morgan Häggbom, teknisk chef beskriver hur kostnaden för kommunens totala

elförbrukning har förlindrats genom ären2020-2022, tlll följd av de skenande elpriserna.

Är 2021. gick kommunen ut med en kampanj till sina medarbetare som innefattade att alla
behöver se över sin elanvändning, och alla behöver hjälpas åt att hålla förbrukningen nere.
Tillsammans gör vi skillnad och mellan är 2021. och2022 har kommunen lyckats såinka sin
elförbrukning med 9 %.

För att spara in på elförbrukningen har kommunen genomfört en rad olika insatser. Bland
annat har man valt att släcka elljusspåret vid klockan2l.00, och inte vid klockan 22:00 som
tidigare. Genom att släcka elljusspåren en timma tidigare har det resulterat i vi spar cirka
8000 kwh/år, vilket motsvara cirka 30 %. Kommunen har även med i sin planering att byta
ut de gamla armaturerna i elljusspåren till LED-armaturer. Detta byte planeras att
genomf öra s är 2023 I 2024.

Ytterligare åtgärder som har genomförts för att spara in på elförbrukningen är att man bland
annat har byta ut de gamla lysrören i kommunkontoret till LED. Denna åtgärd har bidragit
till en såinkning med 9 600 kr/år. Även ventilationstiden i kommunkontoret har förkortats
med cirka 2 timmar/vardag, samt att man har valt att släcka belysningen en timma tidigare
varje dag.

År 2009 påbörjade man ett stort arbete med att byta ut all lysarmatur i kommunens
gatubelysning. Det är ett arbete som pågår iin idag och i nuläget är cirka 75 o/o av
belysningen utbytta till LED. Gatubelysningen har idag en dimningsfunktion, det innebär
att mellan klockan 24-05lyser lamporna endas med 25-50 %. Övertid har det sett en
minskning av förbrukningen från gatubelysningen. År 2009 var förbrukningen på cirka
2 000 000kwh/år. Medan förbrukningen är 2022 var på cirka 700 000 kWh/år.

Morgan informerade även om att kommunen har påbörjat utkörningen av de bruna kärlen
för matavfall. Utkörningen av bruna kärlär en process som kommer pågå i cirka 4-5

månader. Avfallspåsen som matavfallen ska sliingas i lämnas tillsammans med kärlet.

Utdragsbestyrkt
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Workshop - Tema folkhälsa

Sammanfattning
Claes Havimäki, kultur- och fritidschef och Anna Olin, kultur- och fritidssamordnare

informerade om kommunens handlingsplan för folkhälsa. Handlingsplanen för folkhälsa

handlar om att synliggöra, kartlägga och möta behov för att förbättra hälsan på en generell

nivå i Forshaga kommun. Folkhälsa är ett brett begrepp som berör alla individer och för att

stärka folkhälsan krävs ett gemensamt arbete. För en jämlik hälsa utgår planen från att alla

individer är olika och behoven skiljer sig åt. För att få inspel från rådet kring folkhälsa

genomförde Claes och Anna en workshop med olika övningar.I de olika övningarna fick

rådet reflektera över sitt mående, vad som finns i deras närhet som får dem att må bra samt

vad de saknar. Syftet med övningarna var att synliggöra de individuella behov som

individen har.

Hälsan påverkas av olika faktorer i samhället. Då alla är olika från födsel söker sig

människan sig till olika sammanhang och vi är i behov av olika saker. Även strukturella

normer kan påverka bemötandet. Personliga lermadsvanor och vilka nätverk vi rör oss i ger

stöd på olika vis samt social samvaro. Även samhällssektorer, kultur och miljö påverkar vår

hälsa och upplevelsen av den.

Handlingsplanen är dynamisk och förändras i takt med samhället. Planen har ett externt

perspektiv och beskriver hur olika verksamheter tillsammans kan göra skillnad för de vi är

till för, våra invånare. En aktivitet i planen är att skapa ett folkhälsoforum med

representanter fråLn flera av kommunens verksamheter och andra aktörer som har en roll i
arbetet med folkhälsan. Forumet ska kartlägga, synliggöra och följa upp arbetet med

folkhälsa både internt och externt med målgruppema - där har de kommunala råden en

viktig röst. Målet är att tillgängliggöra, informera om, skapa samverkan kring och etablera

insatser, verksamheter och aktiviteter med mål om bättre hälsa.

Folkhälsoarbetet i Forshaga kommun ska:
o Genomsyras av ett medvetet och normkritiskt perspektiv
. Öka medvetenhet och kompetens om människors hälsa och ohälsa
. Utgå från fakta, vetenskap och statistik
r Ha ett långsiktigt perspektiv och kontinuitet
o Genomföras i samverkan mellan flera aktörer och med delaktighet från invåLnama

. Utgå från de miinskliga rättighetema och barnkonventionen

fusterat Utdragsbestyrkt
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övriga frågor som lyftes under sammanträdet
Claes och Anna informerade också om det nya Klarälvsbadet och Deje simhall och processen
kring dem. Mer om det finns att läsa på www.forshaga.se/nysimhall. Verksamheter som
idag har aktiviteter i simhallen kommer att informeras om vilka möjligheter de har att boka
höstens aktiviteter, när beslut om detta har fattats.

Gamla Kraftstationen har tecknat avtal med kommunen och planerar för säsongsöppning
inför sommaren.

Folkets Park-föreningen har fått beviljat stöd frårr Forshaga kommun och planerar för att
påbörja arbetet med att anlägga en bangolfbana på området. Föreningen inväntar beslut på
stöd från Jordbruksverket som handlägger ansökan inom Leader Närheten

Utdragsbestyrkt
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