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Kontakten-arkiv
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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in 
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Nu har vi redan 
vant oss att 
skriva 2013. Det 
gick fort...

Mycket nytt lig-
ger framför oss. 
Jag vill främst 
lyfta fram tre 
saker: 

Värdskapsdagar 
Nya hyresbostäder
Nybyggnation av dejeskolan

All kommunal personal ska introduceras i 
värdskap. Hur vi behandlar varandra på ar-
betsplatserna smittar av sig på barn, elever 
och gamla. Väldigt många anställda har 
tackat ja till att delta!

De positiva inflyttningssiffrorna 2012 kanske 
kan hålla i sig, i och med inflyttningen i de 
nya hyreslägenheterna på Storgatan och på 
Geijersgatan. Fler invånare betyder mer 
statsbidrag. Mer statsbidrag betyder mer 
resurser till barn och gamla. Det hänger 
ihop.

I februari börjar planeringen av byggstarten 
av den nya Dejeskolan. Det ska bli spän-
nande. Skolorna tilldelas en stor del av våra 

gemensamma resurser men så är också ut-
bildning oerhört betydelsefullt. Om ett barn 
inte klarar av grundskolan och därefter inte 
gymnasiet, så tornar svårigheterna upp sig 
snabbt. Alla vill ju leva ett självständigt och 
fritt liv. Utan en utbildning är det oerhört 
svårt.

Jag önskar att resultaten ökar i våra sko-
lor. För detta krävs ett bra samarbete mel-
lan skola och hem. Lärarna måste ha höga 
förväntningar på sina elever och föräldrar 
måste stötta barnen i deras skolgång.

Samarbete lönar sig alltid. I Värmland sam-
verkar alla kommuner i en drift- och ser-
vicenämnd och i februari lanserades en 
e-tjänsteportal på 12 av 16 värmlandskom-
muners webbplatser, däribland Forshagas. 
E-tjänsteportalen innebär en möjlighet att 
kunna utföra tjänster via webbplatsen.  I 
Forshaga fördubblar vi härmed antalet 
tjänster på nätet och tack vare det kan du 
nu sköta flera ärenden utan att behöva ta 
hänsyn till kommunkontorets öppettider 
och du behöver inte heller sitta i en tele-
fonkö och vänta. Du väljer själv när du vill 
ha tjänsten utförd.

Urban Ledin ny 
miljö- och byggchef
Urban Ledin är ny miljö- och byggchef i Forshaga kommun och 
därmed chef för miljö- och byggförvaltningen. Urban kommer 
närmast från Sweco Environment och har tidigare arbetat med 
miljö- och byggfrågor åt Göteborgs stad, Trafikverket, Svensk 
kärnbränslehantering, Naturskyddsföreningen, Landstinget i 
Värmland, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Munk-
fors kommun. Han har arbetat med miljöfrågor i 25 år. Trots olika 
arbetsgivare har basen alltid varit Värmland och i drygt 20 år 
Forshaga.

malin Brandin, informatör

Omslagsfoto: Ludvig Bylemark på 
Familjens vinterdag 
Foto: daniel Bylemark



Kontakten Nr 1, 2013      3   

deT SKA BLI BäTTre ATT VArA medBOrgAre I VärmLANd

Nu ger dig fler möjligheter att ut-
föra dina ärenden vid den tid där 
det passar dig bäst, när vi lanse-
rar nya e-tjänster. en e-tjänst är 
en service för att du ska kunna 
uträtta ärenden elektroniskt, till 
exempel att ansöka om autogiro 
direkt på webben.

Nyligen lanserades en e-tjänsteportal på 
vår webbplats forshaga.se. På den sidan 
har vi samlat alla de e-tjänster vi erbjuder, 
i dagsläget 24 stycken. På portalen kan du 
som medborgare, företagare eller förening 
utföra ärenden när som helst och som det 
passar dig. Det är tjänster inom olika om-
råden som handlar om att anmäla, ansöka, 
räkna ut eller boka.

På vissa tjänster har vi valt att du måste 
logga in med en så kallad e-legitimation så 
att vi vet att du verkligen är du. E-legiti-
mation är en säker lösning och du kan an-
vända samma e-legitimation hos exempelvis 
din bank, Skatteverket, Försäkringskassan, 
Apoteket med mera.

Utvecklingen av e-tjänsterna har skett i ett 

Nu lanserar vi fler 
e-tjänster på forshaga.se

Dessa tjänster 
kan du göra på webben:
• Anmälan om serveringsansvarig personal
• Ansök till förskola och fritidshem
• Ansökan om autogiro
• Ansökan om inackorderingsstöd
• Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad
• Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

för slutet sällskap
• Ansökan om trädfällning och röjning i 

bostadsnära skog
• Ansökan till vuxenutbildning
• Beräkna avgift för förskola och fritidshem
• Beställ betyg från vuxenutbildningen
• Beställ lånekort
• Boka dator på biblioteken
• Boka idrottshallar
• Felanmälan gator, vatten, avlopp, 

ledningar
• Felanmälan och kundtjänst kommunala 

fastigheter
• Försäljning av folköl och tobak
• Låna e-böcker
• Lämna synpunkter och klagomål
• Matförgiftning
• Oljecistern, avanmälan
• Registrering av livsmedelsanläggning
• Servisanmälan VA
• Sök lediga jobb
• Sök och långa om böcker

för Sverige unikt samarbete med 12 andra 
kommuner i Värmland där Karlstad är hu-
vudansvarig kommun. Därför kan man se, 
när man går in på andra kommuners e-tjäns-
teplattformar att de till form och innehåll 
påminner om varandra.

Tack vare samarbetet med en gemensam e-
plattform sparar Forshaga kommun nästan 
160 000 kronor årligen i drifts- och förvalt-
ningskostnad till skillnad från om vi hade 
arbetat med detta i egen regi.

I rutan här intill ser du vilka tjänster som 
du kan göra på vår webb. En del av dem kan 
du följa under rubriken Mina ärenden på 
webben så att du vet vad som händer med 
ärendet. Vi har även samlat vanliga frågor 
och svar för våra e-tjänster och vi berättar 
också hur lång handläggning det är.

Vår ambition är att tjänsterna ska bli fler 
efterhand. Har du förslag på en tjänst som 
skulle förenkla din vardag? Kontakta mig 
gärna och berätta.

malin Brandin
Informatör

054-17 22 28
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I begreppet förskola ingår det som tidigare 
delades upp i daghem och deltidsgrupp. 
Daghemmen (dagis) var till för att ta hand 
om barnen medan föräldrarna arbetade. 
Lekskolan (lekis eller deltidsförskola) var 
skolförberedande verksamhet. 1972 lanse-
rades förskola som det officiella samlings-
namnet för både del- och heltidsomsorg. 
Syftet var att markera den pedagogiska 
grunden för verksamheten. Trots detta le-
ver ordet dagis, förkortningen av begrep-
pet daghem kvar i vardagligt tal. 

Förskola är en egen skolform och vänder sig 
till barn från ett år till dess de börjar sko-
lan. I Forshaga finns 13 förskolor med till-
sammans 30 avdelningar. En av förskolorna 
är föreningsdriven och har en kristen profil. 

På förskolor arbetar både förskollärare och 
barnskötare som leds av en förskolechef. 
I Forshaga kommun finns tre skolområden 
och förskolechefer. Skolområde Grossbol - 
Lars Kennerstad, Skolområde Skived - Ma-
deleine Berglund samt Skolområde Ullerud 
- Sarah Thorén. Som alternativ barnomsorg 
finns även dagbarnvårdare, både i orterna 
Deje och i Forshaga.

Del 1: Förskolan ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn

Har du någon gång undrat vad dina barn får uppleva på våra förskolor och familjedaghem? Vad som 
egentligen händer innanför våra verksamheters väggar? under våren kommer en artikelserie här i 
Kontakten som ger dig en större inblick i verksamheterna. där alla inblandade pedagoger, vårdnads-
havare och barn bildar en helhet. det första inslaget ger en allmän överblick. de kommande inslagen 
beskriver olika förskolors och familjedaghems verksamhet runt om i vår kommun. 

ArTIKeLSerIe I Tre deLAr Om FÖrSKOLAN I FOrSHAgA KOmmuN

Kommunen ska erbjuda förskola till barn 
från ett års ålder när föräldrarna arbetar, 
studerar eller är föräldralediga med yngre 
syskon.

Hur går det då till när man vill söka en plats 
för sitt/sina barn in i förskolans/dagbarn-
vårdarens verksamhet? På Forshaga kom-
muns hemsida www.forshaga.se finns alla 
uppgifter du kan behöva. Tänk på att söka 
en plats minst 4 månader innan du behöver 
tillträde, för att kunna få en plats till den 
tidpunkt ni önskar. 

När förskolan/dagbarnvårdare får plats-
meddelandet tar de kontakt med vårdnads-
havarna och bestämmer dag och tid för när 
inskolningen ska börja. Inskolningsperioden 
kan se olika ut beroende på barnets och 
vårdnadshavarnas behov. Allt mellan tre 
dagar upptill tre veckor är vanligt. Inskol-
ningen är en tid då ni tillsammans med ert 
barn kommer att lära känna personalen, 
barnen och miljön. När det är dags att läm-
na kan det ibland kännas motigt och svårt 
både för förälder och för barn. Att skiljas 
från föräldern är ett sätt att bli mer själv-
ständig. Det är viktigt att lämnandet sker 

successivt och till personer som barnet kän-
ner trygghet till. 

Förskolan styrs av skollagen, diskrimine-
ringslagen och läroplanen. Läroplanen 
gjordes om 2010. Där beskrivs allt det för-
skolans verksamhet ska innehålla och bygga 
på, såsom värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer.

Förskolan är med och lägger grunden för 
den första delen av det lärande som fort-
sätter resten av livet. Barnen i förskolan 
ska få en god pedagogisk verksamhet och 
förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barn som går där. Barnen ska få 
möjlighet att uppleva och lära sig saker ge-
nom att leka, skapa och utforska – på egen 
hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 
Att skapa trygghet för både barn och för-
äldrar är en viktig uppgift för förskolan. 

Som förälder kan det vara intressant att 
kika i vår läroplan, den finns på varje för-
skoleavdelning och på skolverkets hemsida, 
www.skolverket.se

1

malin ängerteg, Lisa Nordlöf
Förskolelärare
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För femte året i rad arrangerade Forshaga 
kommun i samarbete med Forshaga hem-
bygdsgård och eldsjälarna Lars Pettersson 
och Gunnar Hägglund Familjens vinterdag 
vid Forshaga hembygdsgård. 

Glädjen var stor när snön vräkte ner da-
garna innan vinterdagen skulle genom-
föras. Lars och Gunnar kunde nu ge sig ut 
på scootern och preparera spåren. Skidkär-
ran hämtades från Grava Skidförening och 
scooterförrådet bygdes snabbt om till pjäx-
knytarbod.

6.30 på den stora dagen startade Lars scoo-
tern och gav sig ut för att försäkra sig om 
att spåren var i topptrim, Klas-Göran och 
Margit Sveder började elda i Bagarstugan, 
Gunnar reste START- och MÅL-portalerna, 
Linda från Horse Event Wohoo fraktade 
hästar och släde från Lillmyren till Skived, 
våffelsmeten blandades och tefaten place-
rades i pulkabacken för att vara startklara.
11.00 började hembygdsgården och skid-

Ännu en härlig vinterdag i Skivedskogen

spåren fyllas med glada besökare. Det blev 
en härlig vinterdag i Forshaga kommun!

Vi vill tacka alla som ställt upp och bidragit 
till att denna dag gick att genomföra. Det 

blir så mycket roligare när man gör saker 
tillsammans! Tack också till alla besökare. 
Hoppas ni hade lika kul som vi som arrang-
erade.

Text: Kristina Lindfors • Foto: daniel Bylemark 

Linnea och Isak ekberg. Foto: Kristina Lindfors

Lucas åker tryggt nerför pulka-
backen med kusin Clara vid ratten.

Skifvedgården i vinterskrud. Inne serverades 
våfflor och utanför grillades korv.
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Kommunanställda 
ska bli proffs på värdskap 

Värdskap är ett av sex områden i den tillväxt-
strategi som Forshaga kommun arbetar med. 
under förra året presenterades de i Kontak-
ten. Hela tillväxtstrategin finns att ladda hem 
på vår webbplats.

I början av januari gavs alla kommunan-
ställda i Forshaga tillfälle att reflektera 
kring sin roll i organisationen och hur man 
kan påverka sin och andras vardag. 

Målet är att vi ska bli ännu bättre på att 
ta hand om dig som invånare och om oss 
som arbetar i kommunen. Vi kallade det för 
Värdskapsdagar. 

därför satsar vi på värdskap
Forshaga har i likhet med många andra 
kommuner konkurrens om sina invånare i 
en tid där produkter, tjänster och platser 
blir allt mer lika. Därför krävs att vi bjuder 
till lite extra och att alla anställda tar an-
svar för utvecklingen i kommunen.
– Vi är en organisation på 900 personer med 
olika roller och i vitt skilda verksamheter. 
En styrka är att samlas kring ett gemen-
samt förhållningssätt. Att ha en gemensam 
värdegrund oavsett om vi jobbar inom vår-
den, skolan eller med våra yttre miljöer, 
säger Victoria Göthberg, tillväxtsamord-
nare i Forshaga kommun.

Tidigare har kommunen tagit ett helhets-

grepp i att utbilda alla anställda i klago-
målshantering och som vi hoppas att du 
som bor här har märkt av. Vi gillar helt en-
kelt att få klagomål och synpunkter för att 
det hjälper oss att bli ännu bättre.

Jan Gunnarsson från Värdskapet AB som 
höll i föreläsningstillfällena har varit i Fors-
haga kommun tidigare och då pratat om 
värdskap med ledare inom kommun, poli-
tik, näringsliv och föreningsliv.

Värdskapsdagarna är en del i ett långsik-
tigt kommunövergripande arbete med olika 
områden som går under namnet Attraktiva 
Forshaga.
- Under de här värdskapsdagarna sår vi frön 
till en gemensam värdegrund för hela Fors-
haga kommun, säger Ingrid Näsström, kom-
munchef.

Vill du läsa mer om värdskap gå in på
www.vardskapet.se.

Jan gunnarsson från Värdskapet AB introducerade Forshaga kommuns anställda i värdskapets grunder. 
med glimten i ögat men med viss allvarsamhet bjöd han på historier från livet, situationer på bussar och 
tåg med mera, där sättet man ser på människan spelar en avgörande roll.

malin Brandin, informatör
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Under hösten har äldreomsorgens etik-
inspiratörer, av varje arbetsgrupp utsett 
ombud och ledare samlats för att samtala 
och reflektera över vad det innebär att ar-
beta utifrån en gemensam värdegrund. Att 
arbeta med värdegrundsfrågor har alltid 
varit aktuellt inom vård- och omsorgsför-
valtningens verksamheter, framförallt har 
man arbetat målmedvetet med etikfrågor 
inom funktionshinderområdet.

Sedan den 1 januari 2012 finns det dess-
utom en lagstadgad nationell värdegrund 
att förhålla sig till. Den handlar om att tyd-
liggöra för de äldre, deras närstående och 
medborgarna vad de kan förvänta sig av 
äldreomsorgen. Det ska finnas en målmed-
veten strävan efter att den äldre ska kunna 

Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

 Ing-marie Fritzson, utvecklingsledare 

Värdegrundscirklar i PRO
Medlemmar i PRO (pensionärernas riksorganisation) har startat upp och genomfört cirkeln 
”Värdegrund i Äldreomsorgen”. Vid mötesträffarna har man diskuterat vad de olika be-
greppen skulle kunna innebära i praktiken. Ett exempel på hur information skulle kunna 
se ut för den som är äldre och i behov av omsorg och stöd har arbetats fram. Förslaget 
är tänkt som ett underlag för vård- och omsorgsnämnden vid utformning av lokala vär-
dighetsgarantier. En värdighetsgaranti är en utfästelse/garanti från kommunen gentemot 
den äldre personen.

Susanne Bjelv un-
dersköterska ulle-
rudsgården
Det här är viktiga 
frågor och det har 
varit roligt. Det är 
bra att få träffa 
andra, bolla frågor 
och jämföra. Man 

vill så mycket och ibland känner jag 
mig lite maktlös när jag inte har tid. 
Det är bra att ibland stanna upp och 
reflektera. Känns bra att vi har mål 
att sträva mot. Vi etikinspiratörer på 
Ullerudsgården kommer att arbeta 
tillsammans bl a på APT (arbetsplat-
sträffar).

Annelie Asplund 
undersköterska 
hemtjänst
Det är tänkvärt och 
nödvändigt att dis-
kutera värdegrund. 
Hur är jag? Hur be-
ter vi oss? Hur kan 
vi bli bättre? Det 

kan vara små saker men som betyder 
mycket. Jag tänker nog gå vidare i 
olika former, i cirkelform men också 
allmänt prata om etik vid fikat och 
när det dyker upp saker. 

Annika Audé un-
dersköterska natt
Jag blev glad när 
detta arbete star-
tade upp. Jag kän-
ner mig delaktig 
och känner att jag 
hamnat rätt. Det 
här är ett angelä-

get ämne, bemötande och respekt. 
Vad förmedlar vi? Hur beter jag mig? 
Vi måste även komma ihåg de anhö-
riga de har en så viktig roll. Cirkel-
träffarna har varit bra. Jag vill nå ut 
till all personal inom äldreomsorgen.

leva ett värdigt liv med välbefinnande. Vid 
cirkelträffarna har de centrala begreppen 
privatliv, integritet, självbestämmande, 
gott bemötande, trygghet och menings-
fullhet diskuterats. Syftet har varit att få 
en samsyn och förståelse för innebörden i 
begreppen och hur man konkret ska kunna 
arbeta utifrån en gemensam värdegrund. I 
mitten på februari är det återsamling och 
det är tänkt att man då ska komma fram 
till ett gemensamt förslag på värdegrund 
och planera för hur vi ska arbeta för att vår 
värdegrund ska genomsyra hela vår verk-
samhet. Etikinspiratörerna kommer att ha 
en nyckelroll i detta arbete. 

Cirkelträffar om 
äldreomsorgens värdegrund

Om VärdegruNd

 Ing-marie Fritzson, utvecklingsledare 
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Eleverna i Olsäterskolan har fått en uppfräschad matsal. Den 5 fe-
bruari var det festlig invigning med ballongsmäll och glass till dess-
ert. 

Matsalen har nymålade väggar och upprustade bord, stolar samt ser-
veringsvagn. Serveringsvagnen är placerad så att eleverna först tar 
av salladsbuffén sedan av den varma maten. De kan också se hur de 
kan ta av dagens rätt enligt tallriksmodellen.

Hjärteväxt - ett arbete 
om värdegrund i skolan
På Grossbolsskolan jobbar vi med ett vär-
degrundsarbete som vi kallar Hjärteväxt. 
Varje år fokuserar vi lite extra på detta ge-
nom att anordna ett tema där alla på sko-
lan deltar. I år är temat Barnkonventionen 
som också är tydligt kopplad till vår nya 
läroplan Lgr-11. 

Tips och ideér fick vi under en inspirations-
dag på universitetet, om Barnkonventio-
nen. Vi var två pedagoger och tre elever i 
år 5 som deltog. Tillbaka på skolan starta-
des en grupp med uppgift att planera årets 
tema. 

För att få en bra start bjöd vi in en improvi-
sationsteatergrupp, AdLib. De arbetar med 
teater där barnen är delaktiga under fö-

BArNKONVeNTIONeN åreTS TemA

Personal och barn på grossbolsskolan

reställningens gång. Under eftermiddagen 
deltog personalen i en workshop där de fick 
blomma ut i diverse övningar.  

Under några veckor har vi med stor glädje 
tagit till oss barnkonventionen. Målet är att 
alla barn och vuxna på skolan ska känna till 
vad barnkonventionen handlar om och hur 
man får in den i sin vardag. Vi har bl a ar-
betat med samarbets- och dramaövningar, 
sett filmer, läst böcker, samtalat om barns 
rättigheter och då faktiskt också skyldighe-
ter. Vi har också sjungit, idrottat, slöjdat, 
målat, ritat och gått tipspromenad.

Vi har fördjupat oss i de fyra grundartik-
larna i Barnkonventionen. Alla barn har på 
olika sätt tillverkat ett löv, format som ett 

hjärta, med bilder och fina ord på. Alla löv 
har sedan bildat fyra träd. Ett för varje 
grundartikel.

En undersökning som gjorts visar att det i 
Sverige bland våra femteklassare endast är 
20 % som känner till Barnkonventionen. Nu 
tror vi att det på Grossbolsskolan är 100 % 
och då menar vi från 6 års ålder!

Final på Alla hjärtans dag
På alla hjärtans dag var det final på arbe-
tet med ballongläpp och fika!  Efter lunch 
släpptes det alltså ballonger till väders 
med trevliga hälsningar på och sedan sam-
lades vi till en trevlig fikastund.

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

Invigning av 
matsal i Olsäterskolan

Snart dags för premiärlunch i den nya matsalen.

Alla barn har på olika sätt tillverkat ett löv, format 
som ett hjärta, med bilder och fina ord på.
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Även den här våren arrangerar Familjecen-
trum en föräldrakurs för föräldrar som har 
barn  upp till 10 år och när den här tidning-
en kommer ut har kursen kommit halvvägs. 
Kursen utgår från ICDP/Vägledande Sam-
spel, som man lite förenklat kan säga byg-
ger på att hitta ett positivt förhållningssätt 
i bemötandet med barnen. 

Återträff för dig som gått föräldrakurs

Alla drabbas vi av psykisk ohälsa någon 
gång i livet. Kanske har du en depression 
eller en mer permanent funktionsnedsätt-
ning, en annan gång drabbas du som anhö-
rig. Genom ”Våga fråga” vill vi få bort fö-
reställningen om att det är ”de andra” som 
drabbas, det är vi alla och med bra stöd 
och hjälp kan du fungera bra i vardagen. 
Det är tystnaden och skammen som ställer 
till det för oss. Vi tror att ingen annan har 
samma problem som jag själv och som an-
hörig lär man sig att dölja problemen som 
det för med sig och vägen till hjälp försvin-
ner ännu längre bort.

I Forshaga samarbetar anhörigsamordnare, 
diakon i Svenska Kyrkan, psykatrisamord-
nare och psykatrisjuksköterska och man 
upplever samma problematik – skammen 
och att inte våga prata om psykisk ohälsa. 

Våga fråga om psykisk ohälsa
Tillsammans med Hjärnkoll och under para-
plyet Ett öppnare Värmland har man därför 
startat ”Våga fråga” och man är överväldi-
gad av det stora gensvaret av föreläsningen 
med Katarina Grim.
- Det är väldigt roligt och det visar också 
att det finns ett stort intresse och behov 
av att veta mer om psykisk ohälsa, säger 
anhörigsamordnare Eva Lehtonen.

Just nu och några veckor framöver kom-
mer det att finnas bokbord på biblioteken 
i kommunen med speciellt utvald littera-
tur om psykisk ohälsa. Under våren plane-
rar man också en utställning på Lärcenter 
i Forshaga samt ytterligare föreläsningar 
som ännu inte fått något datum.

Vill du komma i kontakt 
med ”Våga Fråga”?
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare, 
054-17 23 58 eva.lehtonen@forshaga.se 

Mia Sundholm, vård- och stödsamordnare 
socialpsykatrin, 
054-17 23 52, maria.sundholm@forshaga.se

Inga-Maj-Skoog, psykatrisjuksköterska, 
054-17 23 31, inga-maj.skoog@forshaga.se

Carina Haak, diakon, 
0552-107 89, carina.haak@svenskakyrkan.se

I januari gick startskottet för ”Våga Fråga” i Forshaga kom-
mun. Trots den stränga kylan och kvällen så strömmade 
människor till Lärcenter i Forshaga för att lyssna till Katarina 
grim som med värme och humor berättade sin personliga 
berättelse om hur det är att leva med bipolär sjukdom och 
om vad vi har för myter och attityder om psykisk ohälsa. 

Carina Haak, diakon 
Forshaga-munkfors församling

För dig som har gått en sådan här kurs vid 
tidigare tillfälle bjuder nu Familjecentrum 
in dig till återträff den 25 april kl. 18-20 på 
Familjecentrum. Anmäl dig före 22 april till 
Veronica Kindbom 054-17 20 42,  ti-to 8-16 
eller via mejl:
veronica.kindbom@forshaga.se
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Många företagare vill ta emot praoelever, 
men tröskeln kan kännas hög. Tidsbrist och 
svårigheter att hitta rätt uppdrag för elev-
en kan vara några av orsakerna till att man 
tackar nej. 
- I Forshaga kommun finns många företag 
som erbjuder plats åt praoelever och vi är 
mycket tacksamma för det, säger Marie 
Ståhl, studie- och yrkesvägledare på Fors-
haga Lärcenter.     

Fördelarna med att 
ta emot en praoelev
För många elever är prao den första rik-
tiga kontakten med ett företag och därför 
en upplevelse som i hög grad formar deras 
syn på yrkeslivet. Upplevelsen blir mycket 
bättre för både ert företag och eleven om 
ni har ett tydligt syfte med att ta emot 
eleven. Det kan ju exempelvis vara att fö-
retaget vill:

1. Skapa lojalitet och försäljning
Eleverna och deras föräldrar är många 
gånger redan kunder till ert företag och 
kan bli det i än större utsträckning. Fram-
gångsrik prao och praktik bygger upp för-
troende för er verksamhet och kan många 
gånger leda till ökad försäljning. Eleverna 
kan också bidra med ett perspektiv utifrån 
på er verksamhet och med kunskaper som 
ni kanske inte ens visste att ni skulle ha 
nytta av.

2. Trygga generationsväxlingen
Att hitta medarbetare med rätt 

Information från Näringslivsservice

marcus ekholm
Näringslivschef

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Spindeln i nätet
Har du frågor om företagande? Vill du få ett besök av kommunen? Letar 
du lokaler? Intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla 
din verksamhet eller bredda affärsnätverk? Ta kontakt med mig. Jag har 
till uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan 
verka och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

marcus ekholm - näringslivschef

Näringslivs-

SVePeT

Källa: I praktiken – företag, Svenskt Näringsliv

Fyra fördelar att välkomna 
prao-elever till företaget

2 myter om prao

”Det tar för mycket tid...”

Den enskilt största invändningen mot att 
ta emot elever på företag är uppfattning-
en att det tar för mycket tid och resurser 
från den dagliga verksamheten. Visst 
tar det tid att förbereda och handleda 
en elev. Men en framgångsrik prao eller 
praktik ger mycket tillbaka till företaget 
och i längden spar det tid. 

”Vi har inga uppgifter för 
ungdomar...”

Är du orolig att det inte kommer att finnas 
meningsfulla uppgifter för en praoelev 
eller praktikant på ert företag? Det är 
inte ovanligt att företagare känner att 
eleven kan få långtråkigt. Men det finns 
bra uppgifter för elever i de allra flesta 
företag! Ge er egen verksamhet en chans – 
om den är inspirerande för er, så finns det 
garanterat delar som kommer att inspirera 
även ungdomar. Dessutom finns ju alltid 
en möjlighet att hjälpas åt. Du kanske du 
kan samarbeta med ett annat företag och 
låta eleven rotera mellan era verksam-
heter för att få prova på olika typer av 
arbetsuppgifter.

Prao är till för eleverna i årskurs 8 och 9. Prao står för praktisk arbetslivsorientering och innebär att 
eleverna under cirka två veckor arbetar i ett företag. Prao är en del av läroplanens riktlinjer för grund-
skolan (Lpo94). På vissa orter prövas alternativ till prao, men i princip är prao något som alla elever gör 
under högstadiet. Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbets- och näringslivet. 

kompetens är en utmaning i dag, och kom-
mer att växa till ett ännu större problem i 
framtiden. Genom ett nära samarbete med 
skolan kan ert företag knyta värdefulla 
kontakter och vara en attraktiv arbetsgi-
vare för framtida medarbetare.

3. Höja statusen och intresset för bran-
schen
Det går trender i ungas yrkesval. Eleverna 
gör exempelvis ett viktigt vägval redan på 
högstadiet när de väljer inriktning till gym-
nasiet. Som företagare har man ett unikt 
tillfälle att påverka och entusiasmera elev-
erna i sina framtida vägval.

4. Stärka banden till lokalsamhället
Företag bedöms i dag inte enbart för ekono-
miskframgång, utan också för sitt samhälls-
engagemang. Att samarbeta med skolan lo-
kalt är också något som stärker banden till 
lokalsamhället, bidrar till ortens utveckling 
och över tid bygger ert företags varumärke.
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Torsdagen den 7 februari var det premiär på lunchmötesplatsen, 
Närverket Forshaga. 
- Gensvaret var stort och det var en bra mix av företagare och 
kommuntjänstemän säger Marcus Ekholm. 
Närverket är en mötesplats för företag, föreningar och verksamma 
inom kommunen där mötet ger ett ökat samarbete som leder till 
tillväxt genom trivsel och nya kontakter. Närverket träffas varje 
torsdag kl. 11.45 – 12.45 på Joj Catering i Forshaga. Boka din plats 
på www.narverket.se

Närverket - 
ny mötesplats för företag, 
föreningar och kommun

malin Brandin

Det vill vi gärna veta. Därför har Forshaga 
kommun valt att ansluta sig till Sveriges 
Kommuner och Landstings servicemätning 
av kommunernas myndighetsutövning gen-
temot företag. Nästan 200 kommuner del-
tar i årets undersökning. 

– Vi vill ha en återkoppling på vad företa-
garna som varit i kontakt med oss tycker 
om servicen, berättar Marcus Ekholm, nä-
ringslivschef. Genom undersökningen kom-
mer vi att få besked från företagarna om 
vad de är nöjda med och vad de tycker vi 
behöver bli bättre på.

Ett bra näringslivsklimat är av största vikt 
för kommunen.
– Om företagen trivs och är framgångsrika 
här skapas fler arbetstillfällen, vi ska vara 
en kommun där både företag och invånare 

Vad tycker företagen om 
kommunens service?

kan utvecklas och växa, fortsätter Marcus 
Ekholm.

Det är andra gången som SKL genomför un-
dersökningen Insikt. År 2011 gav företagar-
na kommunerna godkänt i betyg, men va-
riationerna var stora. Det fanns kommuner 
som fick bra betyg, men också kommuner 
som behöver bli bättre.

Fakta om undersökningen:
En enkät skickas ut till företagare som un-
der 2012 varit i kontakt med en eller flera 
kommuner inom fem myndighetsområden: 
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, mil-
jö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån 
sex serviceområden; information, tillgäng-
lighet, kompetens, bemötande, rättssäker-

het och effektivitet. Över 60 000 företag i 
Sverige kommer att få möjlighet att svara 
på enkäten och resultaten beräknas vara 
klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och an-
dra företagsklimatundersökningar är flera. 
Dels behandlar mätningen bara en del av 
företagsklimatet som kommunerna själva 
rår över. Dels är det enbart företagare som 
varit i kontakt med kommunen som besva-
rar enkäten.

malin Brandin, informatör

Help
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Kommunteknik 
investerar för 
20 miljoner kronor
Det budgeterade beloppet för årets in-
vesteringar i fastigheter, gator och vat-
ten/avlopp är cirka 20 miljoner kronor. 
Beloppet är fördelade så att 11,5 mil-
joner avser kommunens fastigheter och 
resten gator, VA och kost.

Grävarbeten 
gator och VA
När det gäller gator, vägar och ledningar 
är investeringarna främst sanering av 
va-ledningar (Karlstadsvägen och Risät-
tersallén), kanalisation av fiber mellan 
Deje och Forshaga, mätarbrunnar och 
byte till energisnålare pumpar i några 
pumpstationer för avloppsvatten samt 
ny hållplats vid väg 62, strax söder om 
Dömlekorset. Den nya hållplatsen ersät-
ter den vid Tjärnheden.

Skredriskåtgärder i 
Deje sker i etapper
Nästa vinter kommer vi att börja med 
skredriskåtgärder i Deje. Etapp 1 gäller 
Älvdalsvägen mellan kommunförrådet 
och bensinmacken. Det blir en förstärk-
ning med berg längs älven som även ut-
gör ett erosionsskydd. MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) bidrar 
med 60 procent av kostnaden. Nästkom-
mande vinter fortsätter vi med åtgärder 
vid Älvkroksvägen och Ankarlänsvägen på 
Västra Dejefors. 

Efter en tids föräldraledighet är nu Anna Jansson tillbaka som energi- och klimatrådgivare 
på Energirådgivningen. Anna kommer att fortsätta jobbet mot både företag och privatper-
soner.  Nu i vår kommer Anna också att delta i ett projekt som handlar om att kunna utöka 
hjälpen till föreningar i våra kommuner. I övrigt fortsätter Energirådgivningen sina besök 
ute i kommunerna för allmänheten, på företagsträffar och på mässor. 

Naturligtvis kan du fråga Anna närhelst du undrar över din energiförsörjning. Skicka din 
fråga på www.erad.se. Telefonrådgivning sker på tisdagar och onsdagar på 0554-19414. 
Den 14 mars mellan klockan 9-15 finns vi på plats i Forshaga Lärcenter. Läs mer på vår 
hemsida: www.erad.se eller gilla oss på Facebook.

Som ett led i detta arbete har vi nu skapat 
ett tillgängligt webbformulär för felanmä-
lan www.forshaga.se/felanmälan som även 
går att fylla i från din smarta telefon. 
Som tidigare går också klagomål, beröm, 
förslag och andra synpunkter att lämna via 
www.forshaga.se/synpunkten. 
För det är viktigt att vi också får veta när 
saker gått fel! Vi är väldigt tacksamma för 
att du berättar om dina upplevelser och 
meddelar när något är trasigt. Vi vill att vi 
pratar med varandra i Forshaga kommun, 
och inte om varandra. Det är mycket tack 

Felanmälan på webben

Anna hjälper dig som vill 
veta mer om energiförsörjning

mattias göthberg, informatör

vare ditt engagemang som vi utvecklas och 
förbättrar den kommunala verksamheten.

Vad händer när jag felanmält?
Felen som anmäls åtgärdas olika snabbt 
beroende på hur allvarliga de är. Är det 
fara för liv eller egendom ger det högsta 
prioritet.
Du som anmäler ska inom 10 arbetsdagar få 
besked om vad som har gjorts eller vad som 
kommer att göras.

gunilla Fält, energirådgivningen

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

Anne Hellström

Anne Hellström

Foto: Pia gustavsson, region Värmland

www.forshaga.se/felanmälan

dialog med våra invånare är ett viktigt delområde för att stärka 
attraktionskraften. Vi behöver bli bättre på att föra dialogen på rätt 
plats och vid rätt tidpunkt.
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De extra inlämningsställen för deklarationer som tidigare funnits på flera orter i länet, i 
bland annat Deje och Forshaga kommer att försvinna i vår. Men det finns många andra sätt 
att deklarera på. Man kan skicka per post, ringa, sms:a eller använda sig av Skatteverkets 
app eller hemsida eller lämna den på Skatteverkets servicekontor. 

Fler sätt att deklarera gör att 
särskilda inlämningsställen försvinner

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

1 6 8
den 14 februari hade kom-
munen 1 168 personer som 
gillar sidan.

1

• 113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få 
information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om 
en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna 
information på 113 13.

• Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i 
samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som 
ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myn-
digheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

• Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. 
113 13 ringer man när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris 
i samhället. Polisens nummer 114 14 använder man i icke akuta fall när man vill komma i 
kontakt med polisen. Och slutligen 1177 – sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Nytt nationellt telefonnummer vid 
olyckor och kriser

Viktiga telefonnummer:

112 - vid fara för liv, egendom eller miljö
113 13 - för att få eller lämna information 
om en allvarlig olycka eller kris i samhället
114 14 - kontakt till polis i icke akuta fall
1177 - sjukvårdsrådgivning 

malin Brandin, informatör

SOS Alarm

Anne Hellström

Ombyggnad av 
Dejeskolan, tak-
byte på Kulturhuset, 
Olsätersskolan får 
bergvärme
Just nu pågår utredning och planering 
av hur den ”nya” Dejeskolan ska se ut. 
Politikerna tar ställning under våren till 
ett färdigt förslag med kalkyl. Totalt be-
räknas ombyggnaden kosta 32 miljoner 
kronor och kostnaderna fördelas på flera 
budgetår. 

Kulturhuset, Olsätersskolan m fl
Några av de övriga investeringar är att 
vi byter tak på kulturhuset i Deje, by-
ter fönster i simhallen, samt byter upp-
värmningssystem för Olsätersskolan; 
från olja till bergvärme. Därutöver får 
Lärcenter solskydd på södersidans fönster.

Den 1 december 2012 drabbades Fors-
haga av en stor vattenläcka. Hela vat-
tentornet tömdes och många hushåll 
blev utan vatten. Vi har dokumenterat 
och utvärderat vår arbetsinsats och rap-
porten finns att läsa på vår webbplats.

malin Brandin

Vattenläcka 
utvärderad
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
De publiceras dessutom på Värm-
lands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet 
att visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

28 februari Kl 14 Teknikföreläsning: Intro-
duktion till internet, Deje bibliotek. Vi pratar 
om Internetgrunder, hur man använder en 
sökmotor, källkritik med mera. 

1 mars Kl 10 Sagostund på Forshaga biblio-
tek. Bibliotekets sagostunder är öppna för 
barn mellan 3 och 6 år. 

2 mars 10.00-14.00 Loppis på Forshaga Fol-
kets hus. Servering

4 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Introduktion 
till internet, Forshaga bibliotek. Vi pratar 
om Internetgrunder, hur man använder en 
sökmotor, källkritik med mera. 

5 mars Kl 9 Sagostund på Deje bibliotek
Bibliotekets sagostunder är öppna för barn 
mellan 3 och 6 år

6-7 mars Teknikdagar på biblioteken, Fors-
haga och Deje Är du nyfiken på läsplattor, 
surfplattor, daisyspelare eller annan teknik 
där du kan läsa och lyssna på böcker är du 
extra välkommen till biblioteken på våra 
teknikdagar. Du får möjlighet att prova och 
ställa frågor. 6 mars Forshaga bibliotek kl 14-
17, 7 mars Deje bibliotek kl 10-14 

7 mars 17-20 Handarbetscafé på Forshaga 
bibliotek Varannan torsdag bjuder biblioteket 
in till handarbetscafé. Ta med egen stick-
ning, virkning eller annat handarbete. Kom 
och ha en trevlig stund och tipsa varandra! 
Biblioteket bjuder på fika. 

7 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Myndighets-
kontakter, Deje bibliotek. Vi tittar bland 
annat på hur man använder Arbetsförmed-
lingens och Försäkringskassans tjänster på 
internet. 

9 mars Kl 21-01 Dansa i Forshaga Folkets Hus 
Nonstop Sandins/Jive 

11 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Myndighets-
kontakter, Forshaga bibliotek. Vi tittar bland 
annat på hur man använder Arbetsförmed-
lingens och Försäkringskassans tjänster på 
internet. 

13 mars Kl 18 Författarbesök på Forshaga 
bibliotek Lars Andersson berättar om sin bok 
De levandes land där han berättar om livet i 
byn Hedås.

14 mars kl 9-15 Energirådgivningen finns på 
Lärcenter för rådgivning till privatpersoner 
och företag.

14 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Vårdkon-
takter, Deje bibliotek. Vi berättar hur man 
kan få sjukvårdsupplysning, boka läkartid och 
använda apoteket via internet. 

17 mars Kl 11 Kultursöndag på Forshaga bib-
liotek Trollerishow och trolleriskola showen 
är öppen för alla. Trolleriskolan är max 15 
stycken, föranmälan till biblioteket. Gratis 
för alla barn. Café Rasten håller öppet.

18 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Vårdkontak-
ter, Forshaga bibliotek. Vi berättar hur man 
kan få sjukvårdsupplysning, boka läkartid och 
använda apoteket via internet. 

21 mars Kl 17-20 Handarbetscafé på Forshaga 
bibliotek Varannan torsdag bjuder biblioteket 
in till handarbetscafé. Ta med egen stick-
ning, virkning eller annat handarbete. Kom 
och ha en trevlig stund och tipsa varandra! 
Biblioteket bjuder på fika. Välkomna! 

21 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Sociala 
medier, Deje bibliotek. Vi pratar om twitter, 
bloggar, facebook och andra sociala medier. 

23 mars Kl 21-01 Dansa i Forshaga Folkets 
Hus till Elisá s

23 mars Kl 17 Internationell fest på Missions-
kyrkan, Forshaga Sång, musik, dans, mat, 
mm från olika länder. Frivillig kostnad. 

25 mars Kl 14 Teknikföreläsning: Sociala me-
dier, Forshaga bibliotek. Vi pratar om twitter, 
bloggar, facebook och andra sociala medier. 

29 mars Kl 21-01 Dansa i Forshaga Folkets 
Hus till Matz Bladhs 

2 april Kl 9 Sagostund på Deje bibliotek
Bibliotekets sagostunder är öppna för barn 
mellan 3 och 6 år 

5 april Kl 10 Sagostund på Forshaga bibliotek
Bibliotekets sagostunder är öppna för barn 
mellan 3 och 6 år 

6 april Kl 21-01 Dansa i Forshaga Folkets Hus 
till Donnez

14 april Kl 11 Kultursöndag på Forshaga 
bibliotek. Teknik-kul och roliga teknikexpe-
riment för barn under ledning av Kicki från 
Kulturhuset. Café Rasten är öppen.

15 april Kl 18:30 Start för Mölnbacka AIS 
motionsträffar Vi samlas vid Åna Dammen där 
Kulturstigen börjar.  

Kommande evenemang:
30 april Elliott Murphy, Kulturhuset
13 maj Forshagamässan, Ängevi
1 juni Festliga Forshaga
5-6 juli Forshaga marknad
13 juli Diggiloo, Dömle Herrgård
13 juli Hemvändardag, Forshaga
24-25 augusti Lustenrundan

VAd HäNder

Vecka 14 är det påsklov i Forshaga 
kommun. När den här tidningen 
trycks är påsklovsaktiviteterna inte 
riktigt klara än.

Mer information kommer bland an-
nat på www.forshaga.se lite längre 
fram.

med reservation för ändringar

KOmmANde

På PåSKLOVeT V14?

16 mars 
Ung Kultur Möts (UKM) 
i Forshaga Folkets hus

Mars 2013:
TEKNIKMÅNAD 
PÅ BIBLIOTEKEN
Allt du behöver veta 
om Internet, e-tjänster, 
sociala medier, 
myndighetskontakter, 
boka läkartid m.m.



Kontakten Nr 1, 2013      15   

Benjamin Bengtsson Fäldt Charlie Sävman

edith FogelbergChristopher Kvarnlöf

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat 
nyfödda invånare. Kommunalrådet 
Angelica Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för att över-
lämna kommunens maskot. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna

Är du mellan 9-13 år med författardrömmar? 
Välkommen till skrivarkurs på Forshaga bibliotek på påsklovet den 2 -5 april 2013 Vi 
träffas på biblioteket fyra dagar under påsklovet. Vi gör teaterlek och lär oss knep 
för att hitta på bra personer, en intressant handling och en fängslande miljö när man 
skriver. Du får skriva varje dag, och du får professionella synpunkter på vad som är bra 
i dina berättelser.

Kursledare är Janne Ollars, mest känd för sina sex barnböcker om Karl Gran. Jannes 
senaste bok är en ungdomsbok: Ett pris på mitt huvud. Han har besökt mer än 500 barn- 
och ungdomsgrupper och berättat om böcker och skrivande.

Informationsträff:
Kom på någon av träffarna för alla-som-kanske-vill-gå-kursen. Janne Ollars finns då på 
plats och svarar på frågor om skrivarkursen.
Forshaga bibliotek torsdagen den 7 mars kl 14.30
Deje bibliotek fredagen den 8 mars kl 14.00

Det är begränsade platser. Vill du gå kursen anmäl dig till Margaretha Gunnarsson på 
biblioteket, tel 054-17 23 56 eller margaretha.gunnarsson@forshaga.se senast 27 mars. 
Skrivarkursen hålls på Forshaga bibliotek 2–5 april, kl 10-12.

Skrivarkurs på påsklovet. Anmäl dig nu!

Nästa nummer av Kontakten kommer ha ett 
friskvårdstema. I samband med utgivningen 
startar nämligen friskvårdssatsningen Fris-
ka Forshaga. 

Friska Forshaga är ett samarbete mellan 
Deje SF, Mölnbacka AIS, SISU Forshaga SK 
och Forshaga kommun och handlar om att 
leta upp kontrollstolpar på olika platser i 
kommunen med hjälp av kartor. Utmaning-
en är att hitta så många stolpar som möjligt 
och därmed ha chans att vinna priser.

Tillsammans med Kontakten nummer 2 ger 
vi också ut kartorna i Friska Forshaga. Ut-
givning sker 18 april.

margaretha gunnarsson, barnbibliotekarie

Friskvård i 
nästa nummer 
av Kontakten

malin Brandin, informatör

Förälder! Du kan beställa 
en förstoring av bilden 
från bebisuppvaktningen. 
Ring Peter Wallgren på vårt 
tryckeri, tel 054-17 20 93
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edith Pettersson ellie Jansson emmy Ljungberg Felix Johansson Olausson

Hedda Lundqvist Hilma Löfberg Isak gustafsson Ivar Johansson

Josefin Andersson Leon Ström magnusson maja Bäckström meja Persson

ryan moshaver Stella Syvertsson Tr
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William åsfeldt


