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Tänk vad det går 
fort, nu har vi en 
härlig årstid att 
invänta. Våren är i 
särklass den bästa om 
jag får välja. Vintern 
är också härlig och 
barnen älskar snön, 
det är bra att komma 
ut i friska luften och 
få röra lite på sig. 
Jag har sett många 

barn med rosiga kinder, varm choklad ur 
termos och ostmacka i handen, som vilar 
efter skridsko- och skidåkning. 

Fritidsbanken i Deje har slagit rekord den 
här säsongen, antal utlån av fritidsprylar 
har ökat mycket. Alla får möjlighet att ta 
del av vad vår fina natur och de många 
föreningarna i vår kommun erbjuder, det 
kallar jag folkhälsa! Det värmer i tanken!

Detta nummer av Kontakten beskriver 
bland annat de nya mål vi har satt upp för 
kommunen. Ta dig tid och läs noga - det 
är dem vi skall uppnå för att Forshaga 
skall klara av att bevara och utveckla sin 
kvalitet. De beskriver hur vi vill arbeta 
för din och andras trygghet och trivsel, 
kulturutbud och fritidsaktiviteter. Vi har 
en alldeles lagom kommun, här skall det 
vara enkelt och nära. Vi skall ha en bra 
skola och ta bra hand om våra äldre. Vi vill 
bevara vår attraktiva kommun inför kom-
mande generationer. Det gäller att tänka 
långsiktigt och att fatta rätt beslut.

Ta nu riktigt god hand om dig och om du 
har idéer, tankar eller funderingar om 
kommunen och vår verksamhet 
- hör gärna av dig!

Det är enklare att navigera  
om man har en kompass!
Strategisk plan, vision, övergripande mål och mycket annat kan ibland 
kännas långt från verkligheten och det vardagliga jobbet. Mycket 
rullar på som vanligt och vi gör det vi alltid gjort. Men ibland är det 
viktigt att ha en kompass som visar riktning och vilken väg vi ska gå. 

Denna kompass behöver vi när vi hamnar i 
nya situationer som vi inte kan lösa genom 
tidigare erfarenheter, när olika önskemål 
kommer i konflikt med varandra eller när 
alla krav, förväntningar, lagar och regler 
gör oss förvirrade. Då är det viktigt att 
kunna ta ett steg tillbaka och tänka ige-
nom vad som är kärnan i vår verksamhet 
och vart vi vill nå. 

För mig kan detta kokas ner till tre viktiga 
frågor att besvara; Vem är vi till för? Vad 
är vårt uppdrag? Hur mäter vi att vi är 
framgångsrika? Frågorna kan tillämpas på 
kommunen som helhet lika väl som för den 
enskilde medarbetaren.

Inte minst är det viktigt att vi ställer oss 
dessa frågor i arbetslaget som arbetar 
tillsammans. Här är vi beroende av att vi 
alla vet vad vi ska göra, vem som gör vad 
och vad vi vill åstadkomma. När vi tillsam-
mans sätter oss ner och svarar på de här 
tre frågorna, och dessutom definierar vilka 
de viktigaste lagar och regler som styr vår 
verksamhet är, då har vi gjort en plan för 
vår verksamhet. Denna plan kan vara till 
vägledning när vi behöver kontrollera rikt-
ningen och se till att vi tillsammans bidrar 
till att nå de övergripande målen för vår 
verksamhet.
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Så här ser 
vår budget ut

2016
Budgeten är en plan över hur mycket pengar 

vi kommer att få in under året och vad pengarna ska 
användas till. Syftet med vår verksamhet är inte

att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till 
att ge medborgarna en så bra service som möjligt.  

Var kommer pengarna ifrån?
För varje hundralapp du tjänar betalar du 22,35 kronor i skatt till kommunen. 
Via kommunalskatten betalar forshagaborna gemensamt för stora delar av kom-
munens verksamhet. 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. Vår totala budget är cirka 780 miljoner kronor. 

Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse
för kommunens ekonomi. Skatteintäkterna beräknades i budgeten utifrån en 
uppskattad folkmängd på 11 300 personer. Skatteintäkterna förväntades bli 
21,1 miljoner kronor högre, och det generella statsbidraget och utjämningen 
5,7 miljoner kronor högre, än föregående år. Nu är det klart att folkmängden 
1 november 2015 blev 11 378 personer, vilket ger kommunen något högre 
skatteintäkter 2016.

Vi ska ha en ”god ekonomisk hushållning”
God ekonomisk hushållning handlar inte bara 
om en ekonomi i balans. Enligt kommunal-
lagen och lagen om kommunal redovisning 
ska fullmäktige sätta upp mål och riktlinjer 
för verksamheten. Balanskravet, som innebär 
att kommunens kostnader inte får överstiga 
intäkterna har vi hittills klarat, men under de 
senaste åren med liten marginal. Att arbeta 
för en god ekonomisk hushållning blir en 
utmaning även 2016.

Investeringar
I budget 2016 finns investeringar för 16,1 
miljoner kronor. De större investeringarna 
görs i kommunens anläggningar; till exempel 
lokaler, gator, vägar, vatten och avlopp. 
Utöver dessa tillkommer de investeringar 
som inte färdigställts under 2015.

Så här fördelas skattepengarna
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 
585,6 miljoner kronor, som fördelas så här:

Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens 
pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2016.

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
46%

28,8%

6,4%

14,5%

1,6%

0,8%

0,3%1,6%

Kommunens verksamheter påverkas också av händelser som är utanför vår kon-
troll. Som exempel kan nämnas konjunktursvängningar, utjämningssystemet eller 
förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser kan få stor betydelse. 
Därför är det viktigt att ha en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2016 finner du i 
sin helhet och i en kort-
version på forshaga.se.

Budget 
i korthet

2016
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Är du intresserad av att veta mer? 
Kvalitets- och styrmodell, strategisk plan och värdegrund  
finner du under styrdokument på forshaga.se

Strategisk 
plan

2016

Resultatet är en kvalitets- och styrmodell som beskriver hur den kommunala verk-
samheten ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som 
kommunfullmäktige satt upp. Våra nya mål har större fokus på resultat och mätbar-
het och är kopplade till mått som främst hämtas från nationella mätningar där vi 
också kan jämföra oss med andra kommuner. De viktigaste delarna i kvalitets- och 
styrmodellen är vår vision, den strategiska planen och vår värdegrund.

Under 2015 har Forshaga kommuns vision och övergripande mål
setts över och reviderats. Kopplingen mellan vision, mål och värde-
grund har blivit tydligare och målen har blivit lättare att mäta. 

• Våra invånare trivs och är stolta 
 över sin plats. 

• Våra invånare är delaktiga genom 
information och öppen dialog.

• Våra invånare har en god hälsa. 
• Våra invånare har tillgång till natur, 

kultur och idrott. 

• Våra barn har en bra start i livet.
• Våra invånare känner sig trygga  

och säkra. 
• Våra invånare har ett livslångt lärande.
• Våra elever har en positiv syn på  

skolan och undervisningen.
• Våra äldre är nöjda med våra tjänster.

• Vi har god ekonomisk hushållning och 
positiva resultat.

• Vi finansierar våra investeringar med 
egna medel. 

• Våra anläggningstillgångar är i gott skick.

• Våra medarbetare har god förståelse 
och kompetens för sitt uppdrag.

• Våra medarbetare har tillgång till  
ett nära ledarskap.

• Vi är en attraktiv arbetsgivare. 
• Våra medarbetare har en god hälsa. 
• Vår jämställdhet och mångfald ökar.

• Vår kommun växer.
• Vi har ett bra företagsklimat. 
• Vi erbjuder attraktiva, hållbara  

bostäder och mark för etablering.
• Vi är klimatneutrala år 2030. 
• Vi har ren luft, rent vatten och  

biologisk mångfald.

Finansiellt perspektiv

Medarbetar- och 
arbetsgivarperspektiv

Trygghet och kunskap

Hållbar utveckling

Attraktiv kommun

Övergripande mål

Forshaga barnkommun - I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle 
för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och 
ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden.

Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete
Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt 
kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemen-
sam för alla verksamheter och bidrar till att stärka 
organisationen Forshaga kommun.

Den strategiska planen pekar ut  
målområden för att vi ska nå visionen
Den strategiska planen hjälper oss att 
arbeta i visionens riktning. I den pekar vi ut 
prioriterade målområden och övergripande 
mål. Den beskriver också hur vår ekonomi- 
och verksamhetsstyrning ser ut. På så sätt 
planerar vi vårt arbete för de vi är till för – 
invånarna i Forshaga kommun.

Visionen visar riktningen - hit vill vi nå!
Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun och de 
kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta 
invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt bygger ett samhälle för 
nuvarande och kommande generationer.

A
tt

ra
kt

iv
 k

om

mun
Trygghet och kunskap

Hållbar utveckling

Finansiellt 
perspektiv

Medarbetar- och 
arbetsgivar-
perspektiv
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför 
årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kva-
litet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka 
frågor i många av kommunens verksamheter och har 

fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 

Kommunens 
kvalitet i korthet

KKiK

Vi redovisar Forshaga kommuns resultat 2015 jämfört med de 239 
andra deltagande kommunernas resultat. Alla kommuner finns inte 
redovisade i alla mått. Efter varje fråga/påstående finns en färgad 
ruta, där siffran anger Forshagas resultat och färgen anger om vi 
är bland de 25 % bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 
% i mitten, eller bland de 25 % sämsta kommunerna i landet (röd).

Siffrorna nedan är fortfarande preliminära då 
Kontakten trycks och kan komma att juseras.

Tillgänglighet

Trygghet

Information och delaktighet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)? 91 84

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%)? 59 46

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%)? 100 94

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 55 49

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) 89 65

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 6 23

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 128 57

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 18 16

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (skala 1-100) 64 60

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 14 15

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad tid)? 5,8 5,4

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (faktisk tid)? 4,7 4,3

Hur god är kommunens webbinformation till medborgaren (andel av maxpoäng i 12 områden, redovisas i %)? 90 80

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng i 18 frågor, redovisas i %)? 52 55

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet (NII-index skala 1-100) 46 40

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till? 
Under 2015 deltog Forshaga kommun i mätningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. 

240 av landets 290 kommuner deltog i mätningen som genomförs 
av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vårt syfte är att an-
vända måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling 
och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett med-
borgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med 
de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad 
bör vi förbättra. 



Kontakten Nr 1, 2016      7   

Effektivitet

Kommunen som samhällsutvecklare 

Andelen förvärvsarbetare i kommunen (%) 74.8 78.5

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd (%)? 3.6 4.2

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 3.4 4.9

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen (ranking skala 0-100)? 68

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare (dagar/1000 försäkrade)? 11.4 10.5

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (Återvunnet material av hushållsavfall i %) 18 39

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar (%)? 33 33

Hur stort är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)? 15 25

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på (ranking skala 1-100)? 64 60

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan (tusental kr/barn i förskola)? 114 131

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått lägst betyget E i nationella proven)? 96 93

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått godkänt i nationella proven)? 74 70

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%) 94.9 85.2

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (% positiva svar) 75

Kostnad per betygspoäng (kr/betygspoäng åk 9) 342 375

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) 79.3 78.6

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (tusental kr) 22.4 25.8

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng av 15 mått, redovisas i %) 59 66

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (tusental kr/brukare)? 655 801

Antalet brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) 80 83

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng av 17 mått, redovisas i %)? 55 65

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen (tusental kr/brukare)? 357 264

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) 92 91

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS-grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng av 10 mått, redovisas i %)? 76 82

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (%) 44 78

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet.  

Att utvärdera hur vi upplevs och att jämföra oss med andra kommuner 

är viktigt. Nu ingår vi för första gången i det nationella jämförelse-

projektet kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Med hjälp av resultaten 

kan vi se hur vi ligger till i jämförelse med andra. Vi kan också hitta 

goda exempel att ta efter. Vi är extra glada att se att vi har ett gott 

bemötande, vilket är kärnan i vår värdegrund.

Anders Pettersson, kommunchef
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Statistiska Centralbyrån, SCB

Medborgarundersökning
I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning har kommunens invånare fått tycka till 
om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och det finns 
därför stora möjligheter för jämförelser med andra kommuner. 
I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser 
med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med 
kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas 
även efter hur kvinnor respektive män har svarat. Forshaga kom-
mun har genomfört medborgarundersökning två gånger, hösten 
2012 och hösten 2015.

Resultatet visar vad vi är bra på, hur vi kan förbättra oss och 
vilka verksamheter som bör prioriteras. Resultaten visar också att 
Forshaga står sig mycket bra i jämförelse med de 138 kommuner 
som deltagit i mätningen det senaste året.

Det sammanfattande betygsomdömet 
Nöjd-Region-Index (NRI) blev 64 på en 
skala mellan 0 till 100. Genomsnittet för 
NRI låg på 60 för de 138 kommunerna.

För faktorerna rekommendation, kommu-
nikationer, utbildningsmöjligheter, fritids-
möjligheter, trygghet, kommersiellt utbud 
och arbetsmöjligheter har Forshaga kom-
mun säkerställt högre NRI än genomsnittet 
för alla kommuner. För faktor bostäder 
fanns det ingen säkerställd skillnad.

Hela 50 % av medborgarna i vår kommun 
kan starkt rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen (betyg 
8–10 på den 10-gradiga skalan). Faktorer 
som bör prioriteras för att få nöjdare med-
borgare i Forshaga kommun och som ger 
högre helhetsbetyget för NRI är bostäder 
och kommersiellt utbud.

Det sammanfattande betygsomdömet 
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 60 på en 
skala mellan 0 till 100. Genomsnittet för 
NMI låg på 54 för de 138 kommunerna.

För faktorerna bemötande och tillgänglig-
het, förskolan, grundskolan, gymnasiesko-
lan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, 
gång- och cykelvägar, gator och vägar, 
idrotts- och motionsanläggningar, renhåll-
ning och sophämtning och vatten och 
avlopp har Forshaga kommun säkerställt 
högre NMI än genomsnittet för alla kom-
muner. För faktorerna stöd för utsatta 
personer, kultur och miljöarbete fanns det 
ingen säkerställd skillnad.

Faktorer som bör prioriteras för att få 
nöjdare medborgare i Forshaga kommun 
och högre helhetsbetyg är grundskolan, 
gång- och cykelvägar, äldreomsorgen, stöd 
för utsatta personer och miljöarbete.

Det sammanfattande betygsomdömet 
Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till 
inflytande i Forshaga kommun blev 46 på 
en skala mellan 0 till 100. Genomsnittet 
för NII låg på 40 för de 138 kommuner som 
deltagit.

För faktorerna kontakt, information, på-
verkan och förtroende har Forshaga kom-
mun säkerställt högre NII än genomsnittet 
för alla kommuner.

För att medborgarna ska bli mer nöjda 
med inflytandet i Forshaga kommun och 
helhetsbetyget höjas bör faktorerna påver-
kan och förtroende uppmärksammas.

Medborgarundersökningen 2015 jämfört med 2012
Forshaga kommun har genomfört medborgarundersökningen 
tillsammans med SCB en gång tidigare, hösten 2012. Undersök-
ningen gick då till på samma sätt som 2015. Sedan förra 
mätningen har vi förbättrat betygsomdömet för 21 områden, 
tre områden ligger på samma nivå och för fem områden har 
betygen försämrats något.

Medborgarundersökningen 2015
Undersökningen genomfördes under hösten 2015 med urval på 600 
personer i åldrarna 18-84 år. Undersökningen omfattar tre delar:

Forshaga kommun som  
en plats att bo och leva på Kommunens verksamhet Inflytandet i kommunen

Är du intresserad av att veta mer? 
SCB:s rapport hittar du under rubriken 
Kvalitet, utveckling och uppföljning -
Medborgarundersökning på forshaga.se
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Den första veckan av simskolan ägnas helt 
åt vattenvana och att barnen ska känna 
sig trygga i vattnet. Man leker, hoppar 
som delfiner eller grodor, simmar under 
”broar” och plockar skatter under vattnet 
med simglasögon på sig. Allt för att få 
barnen att känna sig trygga med att vara 
i vattnet. Simskolans personal är med 
barnen i vattnet. Det är man för att kunna 
hjälpa till och finnas till hands men också 
för att lära känna barnen. 

Simskola för nybörjare
Utöver simskolan som sker i förskoleklass 
har man två grupper med simskola på 
kvällstid vår och höst. Även där börjar man 
med lite uppvärmning i vattnet, så som 
lekar och vattenövningar. Målet är att få 
vattenvana, för att bli tryggare och säkrare 
i vattnet och på så vis lära sig att simma.

Intensiv simskola för alla barn 
i kommunens förskoleklasser
I Deje simhall finns flera möjligheter till simskola. Den största simskolan är den för alla förskoleelever 
i kommunen. Deje simhall har en simskola som är näst intill unik. När barn i de flesta kommuner får 
simträning en gång i veckan så får Forshaga kommuns förskoleelever cirka 22 tillfällen i simhallen, 
22 skoldagar i rad! 

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

Simskolan hålls på måndagar och torsdagar 
under 10 veckor på hösten och på våren. 
Vårens simskolor är fullbokade men redan 
vecka 7 kan man börja anmäla sig till 
höstens simskola med start vecka 35. Det 
gör du via telefon på nummer: 0552-446 
70. Simskolan är till för nybörjare från 5 
år. Har man lite mer simkunskaper och kan 
simma 25 meter så får man istället komma 
till simhallen för att träna när det är öp-
pet för allmänheten. 

Svenska Livräddningssällskapet 
På våren håller Svenska Livräddningssäll-
skapet (SLS) en intensiv simkurs på helger. 
Under fem helger ses man både lördag och 
söndag. Mer information om helg-simskola 
kan du få via mail från Annika Svensson på 
SLS, avsv@spray.se. 
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Programmet är mer ett förhållningssätt 
än en metod. Förenklat kan man säga att 
det bygger på att ha ett positivt och lyhört 
förhållningssätt i bemötandet till barnen 
och varandra. Och att hitta ett positivt 
samspel med varandra. 

Från början var det ett föräldrastödspro-
gram, men nu används det också inom för-
skola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. 
Programmet används i många kommuner i 
Sverige och även andra länder. Ursprungli-
gen kommer det från Norge. 

Ett redskap i det dagliga arbetet
ICDP är till för personalen som ett red-
skap, man får samma förhållningssätt, 
och kan använda sig av det i det dagliga 
arbetet. Det är alltid viktigt med ett gott 
bemötande och förhållningssätt, än mer 
viktigt när man kommer till ett land där 
man inte kan språket.

Vägledande samspel
Familjecentrum i Forshaga har utbildningar i programmet ICDP 
-vägledande samspel. Det är ett hälsofrämjande program som 
bygger på modern forskning och FN:s barnkonvention. 

I Forshaga har förskolepersonal, skol och 
fritidspersonal, föräldrastöd med flera fått 
utbildningen. Senast i raden av utbildning-
ar är Fridhem HVB-boende för ensamkom-
mande ungdomar, där personalen nu får 
utbildningen. 

Vi har också föräldrakurser varje termin 
(se info här bredvid). Våren 2016 har vi 
en ny kurs som vänder sig till dig om har 
barn 6-12 år med svårigheter inom det 
neuropsykiatriska området (NPF). 

Vill ni veta mer eller anmäla er?

Barn 0-10 år
Emma Bryngfors-Nilsson, 054-17 21 06
emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

Barn 11-17 år
Veronica Kindbom, 054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se

Föräldrautbildningar
Utbildningarna ges vår och höst. Vi 
träffas sex kvällar om vardera två 
timmar för att samtala kring barn 
och föräldrarollen. 

Vi utgår från ICDP för att hitta ett 
positivt förhållningssätt i bemötan-
det med barnen.
• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt 

samspel med dina barn
• Du får redskap att förebygga 

konflikter 
• Du som förälder kan ta upp 

frågor kring ditt barn och för-
äldraskapet

Vi ser på filmer och diskutera i både 
mindre och större grupper. 

Våra kurser:
• För er som har barn 0-10 år
• För er som har barn 6-12 år 

med svårigheter inom det neuro- 
psykiatriska området (NPF) 

• För er som har barn 11-17 år

Välkommen

på föräldrakurs

Hitta ett positivt förhållningssätt 

i bemötandet med ditt barn eller 

tonåring och bli stärkt i din 

föräldraroll!

Emma Bryngfors Nilsson
Samordnare Familjecentrum



Kontakten Nr 1, 2016      11   

Ny hemsida med kösystem hos 
Forshagabostäder, FABO

Det nya kösystemet, som är helt web-
baserat, innebär att man som sökande 
själv måste registrera sig via hemsidan. 
Vid själva registreringen fyller man i sina 
personuppgifter samt de bostadsområden 
man är mest intresserad av. 

Då en lägenhet inkommer i valt område, 
skickas ett kännedomsmail, och man går 
själv in och söker lägenheten. Lägenheten 
plockas bort efter fem anmälningar eller 
då den varit publicerad i en vecka.

Vilka tre personer av dessa som sedan 
erbjuds visning av lägenheten beror på 
poängantalet. Som sökande får man ett 
poäng per dag.

Det är sedan viktigt att man svarar inom 
angivet datum för att inte missa erbjudan-
det om ett eventuellt kontrakt.

Den 14 december hade vi på Forshagabostäder premiär för vår nya hemsida. Något som möttes med 
många positiva reaktioner, inte minst då vi även valt att anta ett nytt kösystem för att söka lägenhet.

Innan kontraktsskrivning görs en kredit-
upplysning, inkomstförfrågan samt kontroll 
av eventuella referenser som tidigare, och 
uppfyller man inte kriterierna kommer 
lägenheten att gå vidare i kön.

Då man tecknat ett avtal försvinner tidi-
gare sparade poäng, och möjligheten att 
söka en ny bostad hos oss finns först efter 
ett års boende. 

För de som inte har dator eller tycker att 
systemet är krångligt, är man alltid väl-
kommen att kontakta oss för hjälp.

Hemsidan har nu även blivit mer infor-
mativ både för befintliga hyresgäster och 
övriga intressenter. Det finns boendein-
formationsfilmer på sex olika språk, och 
genom en knapptryckning översätts hela 
sidan via ”Google translate”.

För befintliga hyresgäster finns ”mina 
sidor” där man bla. hittar sina fakturor 
och kan söka parkeringsplatser, garage 
eller förråd. 

Vi hoppas att ni kommer att följa oss i vår 
nya informationskanal, det är väl värt ett 
besök! www.forshagabostader.se.

Ida Sjödin
Forshagabostäder AB
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Se upp i spåret!
Många frivilliga lägger mycket 
tid och pengar på att preparera 
spåren så att de ska vara per-
fekta för alla som vill åka skidor. 
Tyvärr blir skidspåren förstörda 
om man promenerar i dem.

I anlagda skidspår vid SISU-gården, Deje 
skidstuga och hembygdsgården i Forshaga 
får du bara åka skidor. Det gäller både 
själva skidspåren och området intill för 
skateåkning. På skatedelen vid hembygds-
gården är det tillåtet att åka skidor med 
hund. Tack för att du respekterar detta! 

SLÄCK!
eartH Hour 

Lördag 19 marS 20.30

wwf.se/earthhour

Tips för en extra mysig, rolig  
och minnesvärd Earth Hour-kväll

• Släck belysningen hemma och tänd några levande 
ljus. Bivaxljus är bäst ur miljösynpunkt, annars är 
stearinljus bättre än paraffin. 

• Bjud in till mörkerfest. Samla ihop ett gäng vänner 
eller familjen och laga klimatsmart mat.

• Ha en mindfulness-stund. Var en stund för dig själv, 
meditera om du känner för det. 

• Gå ut och fotografera. Ta med dig kameran, kanske 
en vän och gå ut och ta före- och efterbilder. 

• Ha candle light dinner. Bjud någon eller några du 
älskar på en riktigt mysig middag.  

• Hitta en date.  Det sägs vara klimatsmart att bo ihop. 

• Spela högt. Samla ihop ett gäng och spela sällskapsspel.  

• Skåda stjärnor. Om det är en stjärnklar kväll, kan 
stjärnskådning vara en spännande aktivitet. Kontakta 
ett observatorium nära dig för att höra om de har öp-
pet, eller skåda på egen hand med en stjärnkarta.  

• Mys med berättarkväll framför brasan. Samla familj 
och vänner framför brasan och berätta historier. 

Earth Hour är världens största miljömani-
festation då miljontals människor över hela 
världen visar sitt engagemang för miljön 
genom att släcka ljuset under en timmes 
tid, var med du också.
Forshaga kommun deltar genom att släcka gatubelys-
ningen i de centrala delarna av Deje och Forshaga. 

Det som göms i snö
Som hundägare har man ansvar för sin 
hund så att den inte vållar störningar för 
andra. En sådan sak är att man plockar 
upp efter sin hund när den har uträttat 
sina behov, och att man slänger hund-
bajspåsen i en hundlatrin eller i sin  
egen soptunna.
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Vinnare Stefan Holm-stipendiet: 

Jesper Andersson
Med motiveringen: Jesper Andersson är 
en mycket ambitiös kille som tränar och 
sliter dag efter dag för att nå sina mål. 
Under SM tävlingarna 2015 så nådde 
Jesper imponerande resultat som också 
resulterade i en landslagsplats för Sverige 
i Special Olympics World Summer Games i 
Los Angeles.

SM-vinnare
Dessutom hyllades alla i kommunen som 
tagit en svensk mästartitel under året. 

Stort grattis till: 
Bjarne Olsén, Forshaga Jakt & 
Sportskytteklubb
Ida Holm, IK Sävehof
Jackob Höij, Deje Simsällskap

Vinnare av Kulturstipendiet: 

Ann Brüngel
Med motiveringen: Ann Brüngel är kultur-
samordnare för alla förskolor och skolor i 
Forshaga kommun och hon brinner för allas 
lika värde och skapar en samsyn. Genom 
hennes starka engagemang för estetiska lär-
processer har Forshaga kommuns elever och 
lärare fått möjlighet till fantastiska kultur-
upplevelser. Hon inspirerar och utmanar oss 
och har ett mycket stort varmt hjärta. 

Vinnare av Ungdomsledarstipendiet: 

Peter Berg
Med motiveringen: Med sitt stora enga-
gemang under 15 års tid har Peter Berg 
fostrat många duktiga målvakter inom 
Forshaga IF. Peter är enormt värdefull 
för alla målvakter i föreningen. Han har 
medverkat till att skapa målvakter som är 
fulla av självförtroende genom att ge dem 
kunskap de behöver för att utveckla sitt 
målvaktsspel. (Peter Berg kunde inte när-
vara vid stipendieutdelningen och kommer 
istället att uppvaktas vid en match.)

Och vinnarna är...
På skyltsöndagen delades de årliga stipendierna ut av Forshaga 
kommun. Man passade även på att uppvakta alla som tagit en svensk 
mästartitel under året.

Jesper Andersson och Ann Brüngel.

Ida Holm och Bjarne Olsén.

Parkerings-
övervakning
Nu inför vi övervakning av parkering på 
kommunal gatumark. För detta har vi 
anlitat ett externt företag, Securitas. 
Preliminärt börjar vi med övervak-
ningen i april men det kan också ske 
tidigare. I samband med att vi startar 
kommer vi att informera mer på vår 
webb och facebook samt annonsera.

Avgift
Den som bryter mot någon av de par-
keringsregler som finns kan få en avgift 
för felparkering utfärdad. Storleken på 
avgiften beror på typen av överträdelse.

1. 1000 kronor. Parkering utan 
tillstånd på parkeringsplats för 
rörelsehindrad.

2. 500 kronor. Parkering där det är 
förbjudet att stanna och parkera.

3. 300 kronor. Övriga överträdelser.

Till att börja med kommer vi att kon-
centrera övervakningen av områden vid 
skolor, trafikfarliga uppställningar samt 
områden där det är många klagomål. 

Tomgångskörning max en minut
Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge besvär med hälsan. Vintertid blir 
utsläppen extra stora eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Regeln om max en 
minuts tomgångskörning gäller därför i Forshaga kommun.

Det innebär att om du kör på tomgång längre än en minut kan du få böter. Ett enkelt 
tips är att använda motorvärmare så ofta du kan för att undvika att bilen är kall när du 
startar den. 

Regeln om max en minut gäller inte om du står i bilkö eller har motorn igång för att 
driva exempelvis en sopbil.

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör
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Teaterskola
Vill du spela teater? Du som går i årskurs 2-5 är varmt välkommen på teater-
kurs under sportlovet. Vi jobbar med roliga teaterövningar och vi kommer att 
göra en liten teaterföreställning som vi spelar upp för föräldrar och syskon 
som avslutning (tisdag kväll kl 18.00). Ta på dig bekväma, mjuka kläder och ta 
med en liten matsäck. Kursledare är Linn Sönstebö Mossberg från Eldhjärta – 
kultur med glöd.

Var:  Forshaga bibliotek  
När:  29 februari kl 09.30-13.30, 1 mars kl 09.30-13.30 + kl 17.00–19.00

Begränsat antal platser. Föranmälan till Forshaga bibliotek,  
tel 054-17 22 20, senast 22 februari. 

Hubben 
Fredag 26/2, 17.00–22.30
Tacomys för åk 7-20 år på Kulturhuset, 20 kr

Lördag 27/2, 17.00–22.30
Tacomys för åk 7-20 år på Hubben, 20 kr

Söndag 28/2, 15.00–18.00
Spa- och styling med Ira från Cutie Pie  
på Kulturhuset, åk7-20 år

Tisdag 1/3
Trysilresa med Forshaga Ungdomsråd,  
13-25 år. Anmälan och mer information  
på Ungdomsrådets Facebooksida 

Onsdag 2/3, 12.00–14.00 
Öppen sporthall på Lärcenter sporthall  
Åk 7-20 år

Onsdag 2/3, 15.30–19.30 
Hubben öppen för åk 7-20 år

Torsdag 3/3, 12.00–14.00 
Öppen sporthall i Deje Sporthall. Åk 7-20 år

Torsdag 3/3, 15.30–19.30 
Kulturhuset öppet för åk 7-20 år

Fredag 4/3, 17.00–22.30
Kulturhuset med café öppet,  
belgiska våfflor 10 kr. Åk 7-20 år

Lördag 5/3, 17.00–22.30
Hubben och café öppet,  
belgiska våfflor 10 kr. Åk7-20

Öppettider biblioteken
Forshaga bibliotek
Måndag-torsdag 08.30-20.00
Fredag 10.00–16.00
Söndag 11.00–14.00

Pärlplattepyssel
Gör fina pärlplattor! För barn i alla åldrar.  
Drop-in, ingen föranmälan. 

Deje bibliotek  
29 februari klockan 15.00–17.00

Forshaga bibliotek  
3 mars klockan 15.00–17.00 

Öppettider simhallen 

29/2  måndag  10-14
1/3  tisdag  10-14 och 16-20
2/3  onsdag  10- 13 och 16-20
3/3  torsdag  10-14 och 16-20
4/3  fredag  10-14 och 16-20
5/3  lördag  10-14
6/3  söndag  13-17 

Deje bibliotek
Måndag 14.00–18.00
Tisdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00

ÄNTLIGEN
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Allmänhetens åkning på Ängevi
Måndag till och med torsdag:  
13.00 – 14.00 med klubba  
14.10 – 15.00 utan klubba
Lördag 18.00–19.20 utan klubba  

Dömlebacken 
Dömlebacken är öp-
pet sportlovets alla 
dagar 10.00–16.00.

Barnbacke,  
Familjebacke,  
park med hopp  
och rails.

Servering med  
enklare mat, godis 
och dricka. 

Gratis bio på Forshaga Folkets hus
Gratis bio när Folkets hus visar Lasse Majas detektivbyrå 
Stella Nostra. 

Torsdagen den 3/3 klockan 15.  

Sportlovsövernattning  
på Berghälla bygdegård
Pizzabak, lekar, tårtbakartävling och övernattning  
på Berghälla bygdegård.

Tid:  Onsdag 2 mars, 17.00 – torsdag 3 mars 13.00 
Ålder:  9-12 år 

Anmälan och information: Malin Larsson hallbergsmyren@
gmail.com eller 0702-146 146. Meddela om du äter någon 
specialkost eller om de har allergier.

Kostnad: 200 kronor betalas på plats kontant eller swish 

Låna årets sportlovsprylar
Tänk dig ett bibliotek. Fast med sport- och fritidsprylar. Det 
är Fritidsbanken i Deje. Där kan du låna det du behöver till 
hela familjen. 

Fritidsbankens öppettider under Sportlovet
Måndag, onsdag och torsdag  12-14
Tisdag och Fredag   15-18

www.fritidsbanken.se Konstworkshop
Under sportlovet kommer Kulturskolans bild- och konstlärare 
Niklas Bodin hålla en konstworkshop för barn och unga. Ta med 
oömma kläder och kanske ett mellanmål till eftermiddagen. 

När:  Måndag 29 februari till och med fredag 4 mars,  
 vi ses mellan kl 12 och 15 varje dag. 
Var:  Information om lokal kommer senare
Ålder:  10-15 år, max 10 deltagare

Anmälan: Skicka din anmälan till niklas.bodin@forshaga.se   
senast den 25 februari. 

Varsågod, ett gratisbad
Den här badbiljetten får alla elever som går i grundskolan  
i Forshaga kommun inför sportlovet 2016. Biljetten visas i  
kassan på Deje simhall och gäller för ett hushåll. Välkommen!  
Giltig: måndag  29 februari - fredag 4 mars. 

Elevens namn och klass:





16    Kontakten nr 1, 2016

För att hjälpa barnen att hitta ”sitt instrument” finns det möjlighet 
att komma och prova instrument två kvällar i april när Kulturskolan 
har öppet hus. 

Hur ser ett horn ut? Hur låter en bastuba? 
Är piano roligt? Hur känns det att hålla i 
en fiol? Vem undervisar i sång? Hur ser lo-
kalerna ut? Vad kostar det? Kan man hyra 
instrument? Finns det Dans? Teater?

Missa inte heller Kulturskolans vårkonsert. 
Fira in våren med Kulturskolans sång-, kör, 
piano- , fiol-, blås- och gitarrelever. 
När: tisdag 22 mars, 18.30 
Var: Torget på Lärcenter

Prova på!

Vår på Kulturskolan

Öppet hus

Onsdag 13 april, 17.30–19.30
Kulturskolans lokaler i Deje 
- Ekelund hyreshuset.

Torsdag 14 april, 17.30–19.30
Kulturskolans lokaler i Forshaga 
Lärcenter. Café Rasten har öppet.

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Facebook-
flöde på mikrobloggen Twitter på 
kontot @forshagakommun

5 6 1
Den 3 fabruari 2016 hade vi 2561 gillare 
på vår facebooksida.

2






Vuxenutbildningen
har utökat antalet 
intag 
Vuxenutbildningen i Forshaga har från 
våren 2016 fyra kursstarter per år för 
studier på distans. För närstudier är 
det två intag per år. 

Vill du veta mer? 
Gå gärna in på vår webbsida 
www.forshaga.se/vux eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare 054-17 20 49.

Välkommen till vuxenutbildningen!

Näringsriktiga 
måltider i skolan
Enligt skollagen ska måltider i skolan 
vara näringsriktiga. För att säkerställa 
detta utvärderar vi varje år maten och 
måltiderna. Vi använder ett verktyg från 
Skolmat Sverige som forskare vid Karo-
linska institutet utvecklat i samarbete 
med bland annat Sveriges Kommuner 
och Landsting, Folkhälsomyndigheten 
och Livsmedelsverket. Utvärderingen 
gör kostenheten tillsammans med rekto-
rer och politiker.

2015 års utvärdering är klar och rappor-
ter från varje skola finns att läsa på vår 
webbplats, forshaga.se. 
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Jag heter Britt Carlsson och arbetar som 
studie- och yrkesvägledare vid Vuxen-
utbildningen Forshaga. Direkt efter gymna-
siet började jag på Karlstads universitet 
och utbildade mig till fritidspedagog. När 
jag fått min examen vikarierade jag inom 
Forshaga-, Munkfors- och Karlstad kommun 
som fritidspedagog i ett år sedan sökte jag 
arbete vid Värmlandskollektivet. Där ansåg 
de att jag var för ung för en tjänst men att 
jag kunde börja som ungdomspraktikant. 
Det innebar att jag gjorde ett utbildnings-
år på kollektivet tillsammans med de ung-
domar som var placerade där utifrån sin 
problematik. Det blev ett lärorikt år som 
påverkat mig och mitt yrkesliv mycket. Att 
arbeta som behandlingsassistent innebär 
att jobba nära människor i deras vardag. 

Omväxlig förnöjer
Det har funnits perioder när jag haft 
en längtan efter att göra annat, som 
till exempel gjort att jag valde att köra 
länstrafik under en period. Det blev 
många turer Karlstad–Slottsbron under 
den tiden men också någon avstickare till 
Ekshärad. Körde man sista turen norrut 
på 62:an och första söderut på morgo-
nen, fick man övernatta på Hedegårdens 
pensionat i Hara. En annan avstickare från 
mitt vanliga yrke gjorde jag 1990 då jag 
tillbringade1 år som hästskötare på Lindy 
Farm i USA. 

Personal-
   porträtt

Fritidsintressen
Mitt hästintresse har funnits med hela 
livet. Tidigt började jag rida på Genbäck-
ens ridskola och ganska snabbt fick jag en 
egen häst. I hästvärlden har jag provat 
olika inriktningar, hoppning lockade när 
jag var tonåring, senare blev det dressyr-
träning och någon enklare tävling. Numer 
är hästen som finns i mitt liv en travare. 
Drömmar om stora framgångar finns men 
har lyst med sin frånvaro. Jag har två 
barn och barnens intresse tar mig till olika 
ishallar på vintern och fotbollsplaner på 
sommaren. Dömle slalombacke är ett an-
nat utflyktsmål som vi ofta besöker. 

Erfarenheter från olika yrken
Efter Värmlandskollektivet arbetade 
jag under en kortare period åt Hassela 
solidaritet med folkrörelsearbete innan 
jag fick en anställning på Mölnbacka 
Ungdomshem. Jag trivdes utmärkt med 
mitt arbete som behandlingsassistent 
men ville förändra mina arbetstider vilket 
gjorde att jag sökte mig till skolans värld. 
Där har jag arbetat som specialpedagog, 
yrkeshögskolelärare och nu som studie- 
och yrkesvägledare. Jag har byggt på min 
fritidspedagogutbildning med en special-
pedagogexamen och är nästan färdig med 
utbildningen till studie- och yrkesvägledare. 

En vanlig dag på jobbet
En vanlig dag på jobbet innebär att möta 
elever som går på vuxenutbildningen i 
samtal kring deras individuella studiepla-
ner, att möta människor som står i valet 
och kvalet kring studier och karriärval i 
korta eller längre samtal med uppgift att 
stödja dem i deras val. Jag arbetar också 
med uppsökande verksamhet för att visa 
vilka möjligheter till studier det finns om 
man är boende i Forshaga kommun. Min 
yrkesroll som studie- och yrkesvägledarens 
kräver kompetens i samtalsmetodik, peda-
gogik och psykologi.  

Det bästa med jobbet
Det bästa med mitt jobb idag är att möta 
människor som står inför nya utmaningar. 
Ingen dag är den andra lik. Ibland träffar 
jag personer som saknar gymnasieutbild-
ning och som bär på stor osäkerhet när det 
gäller studier och då behövs information, 
motivationsarbete och vägledning. Andra 
personer som söker sig till vägledningen 
vill ha hjälp med att planera för högsko-
lestudier, se över behörighetskrav eller 
diskutera karriärval och situationen på 
arbetsmarknaden.  

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Britt Carlsson arbetar som studie- och yrkesvägledare vid 
vuxenutbildningen i Forshaga där hon hjälper människor 
att hitta rätt studie- och karriärsval. Hon tycker att det 
bästa med jobbet är att möta människor som står inför 

nya utmaningar. Och att ingen dag är den andra lik. 

Namn: Britt Carlsson

Yrke: Studie- och yrkesvägledare
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I år kommer tävlingen att pågå mellan 
lördagen den 30 april och lördagen den 1 
oktober. Förutom huvudkartorna i Deje och 
Forshaga så släpps som vanligt fyra andra 
kartor med ungefär en månads intervall. 

Summering av 2015
2015 var ett succéår för Friska Forshaga. 
Man ökade antalet deltagare som regist-
rerat stolpar med 28 procent. Hela 23 905 
stolpar registerarades av de 465 delta-
garna. 41 personer registrerade samtliga 
180 ordinarie stolpar.  

Summering 2015

Friska Forshaga

Jaga stolpar i lag
Ett tips inför årets stolpjakt är att delta 
som ett lag. Anne-Marie Ek från Folktand-
vården var lagledare för laget Pumorna och 
ville efter förra året tipsa om hur de gjort: 

Hej! 

Vi har gått i mål! tre fjärdedelar av laget 
Pumorna har registrerat alla stolparna, 
180 stycken. en fjärdedel av laget valda 
att registrera alla i Deje, 90 stycken. 
Så detta har vi firat med en hälsofika 
på jobbet, bestående av hembakat hårt 
bröd, ost, frukt och smoothies. Det var 
mycket uppskattat, hoppas detta sprider 
ringar på vattnet till nästa år. 

Hälsningar lagledare Anne-Marie

Just nu förbereder Forshaga kommun, Deje SF och Sisu Forshaga 
årets upplaga av friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga.

Häng med1 mars öppnar webbplatsen  
www.friskaforshaga.se med ny  

information så att du kan  hålla dig uppdaterad. 

För fjortonde året anordnas antik- och 
kuriosamässan i Ängevi ishall, Forshaga.
Drygt 1000 besökare strosade runt 
bland antikt, kuriosa, samlarsaker, 
mynt, glas, porslin, figurner, böcker, 
leksaker, vykort, frimärken, vinyl och 
vintage förra året.

Datum: Torsdag 5 maj
Tid:  Klockan 10-15
Plats:  Ängevi ishall, Forshaga

FORSHAGA-
MÄSSAN

ANTIKT &
KURIOSA

Gillar du
handarbete?
Välkomna på handarbetseftermiddagar 
med länshemslöjdskonsulent Carina 
Olsson. Ta med ditt handarbete, vi 
träffas, småpratar och delar med oss av 
våra kunskaper. Ingen föranmälan.

Linnéa Flodkvist, kommunikatör

Datum: 15, 17, 22 och 24 februari
Tid: Klockan 14.00
Plats: Forshaga bibliotek
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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!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

18 februari 2016
Hockey: Modo-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 19:00, Elitseriematch 

22 februari 2016
Handarbete
Forshaga bibliotek, 14:00. Välkommen på hand-
arbetseftermiddagar med länshemslöjdskonsu-
lent Carina Olsson. Ta med ditt handarbete, vi 
träffas, småpratar och delar med oss av våra 
kunskaper. 

23 februari 2016
Litteraturquiz
Forshaga bibliotek, 18:00. Ta en fika i Café 
Rasten och testa dina kunskaper i en frågesport 
om högt och lågt från böckernas värld. 

24 februari 2016
Handarbete
Forshaga bibliotek, 14:00. Se 22/2 

25 februari 2016
Hockey: HV71-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 19:00, Elitseriematch 

27 februari 2016
Hockey: Skellefteå-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus, 16:00. Elitseriematch 

Innebandy: GS86 AIF Herr
Forshaga sporthall, 13:00. Division 2 Herr 
GS86-Skoghall IBF 

Dans till Kindbergs
Forshaga Folkets hus, 20:00. 
Kindbergs bjuder upp till dans. 

28 februari 2016
Bio: Zootropolis
Forshaga Folkets hus, 16:00. Den moderna 
däggdjursmetropolen Zootropolis är en stad 
som inte liknar någon annan. 

29 februari 2016
Teaterskola
Forshaga bibliotek. Gillar du att spela teater? 
Kom och spela teater ett par dagar på 
sportlovet. För barn 8-12 år. 

Pärlplattepyssel
Kulturhuset, 15:00 - 17:00. Gör fina pärlplattor 
på sportlovet! För barn i alla åldrar. 

2 mars 2016
Bio: Youth
Forshaga Folkets hus, 18:30. Det är vår i 
Alperna och de två goda vännerna Fred 
och Mick firar semester tillsammans på en 
av ortens elegantaste hotell. 

Bio: Youth
Forshaga Folkets hus, 14:00. Se 2/3 

Teaterskola
Forshaga bibliotek. Se 29/2 
3 mars 2016

Pärlplattepyssel
Forshaga bibliotek, 15:00 - 17:00. Gör fina
 pärlplattor på sportlovet! För barn i alla åldrar. 

6 mars 2016
Innebandy: GS86 AIF Dam
Forshaga sporthall, 13:00. Division 2 dam 
GS86 AIF-Lesjöfors/Filipstad IBK 

10 mars 2016
Boken vs filmen för unga
Forshaga bibliotek, 15:00. Går du på mellan-
stadiet och gillar att läsa och se film? Anmäl 
dig då till bibliotekets bok- och filmcirkel. 

11 mars 2016
Sagostund
Forshaga bibliotek, 10:00. Se 26/2 

12 mars 2016
Dans till Matz-Bladhs
Forshaga Folkets hus, 20:00. 
Matz-Bladhs bjuder upp till dans. 

14 mars 2016
Teknikeftermiddagar
Forsgården, 14:00. Bibliotekets teknikeftermid-
dagar flyttar till Forsgården. Den 14 mars infor-
merar banken om sina tjänster på internet och 
den 21 mars berättar biblioteket om talböcker, 
e-böcker och it-handledning.  

15 mars 2016
Boken vs filmen för vuxna
Forshaga bibliotek, 18:00. Är boken bättre än 
filmen? Bibliotekets bok- och filmcirkel träffas 
två tisdagskvällar och diskuterar Fortfarande 
Alice av Lisa Genova. 

Bokcirkel för vuxna
Forshaga bibliotek, 18:00. Bibliotekets bokcirkel 
träffas fyra gånger under våren för att diskutera 
böcker och läsning. 

16 mars 2016
Hållbart äventyr
Forshaga bibliotek, 18:00. En resa i ord och 
bild med Anders Sporsén Eriksson. Följ med 
till Marrakech, Atlasbergen, Lofoten och det 
långsamma äventyret däremellan. 

17 mars 2016
Boken vs filmen för unga
Forshaga bibliotek, 15:00. Se 10/3 

19 mars 2016
Släktforskningens dag
Forshaga bibliotek, 11:00 - 14:00. Nyfiken på 
släktforskning? Nybörjare eller rutinerad, ta 
med dina frågor och kom till biblioteket på 
släktforskningens dag. 

21 mars 2016
Teknikeftermiddagar
Forsgården, 14:00. Se 14/3 

22 mars 2016
Boken vs filmen för vuxna
Forshaga bibliotek, 18:00. Se 15/3 

27 mars 2016
Dans till Claes Lövgrens
Forshaga Folkets hus, 20:00. Claes Lövgrens 
bjuder upp till dans. 

29 mars 2016
Trollerishow
Forshaga Lärcenter, 13:00. Trollerishow med 
Robert’o Magic för alla påsklovslediga barn. 
I slutet av showen får publiken lära sig några 
trolleritricks. 

30 mars 2016
Speldag, Forshaga bibliotek, 13:00 - 18:00. 
Utmana varandra i spel som Fia med knuff, 
Fyra i rad, Othello med mera. Fina priser 
utlovas. För barn och vuxna i alla åldrar. 

31 mars 2016
Barnteater: När Findus var liten och försvann
Forshaga Folkets hus, 10:00. Pettson känner sig 
mycket ensam. En dag kommer Beda på besök, 
med sig har hon en kartong. Findus gröna ärtor 
står det på den. I kartongen ligger en liten 
kattunge. 

1 april 2016
Sagostund
Forshaga bibliotek, 10:00. Se 26/2 

2 april 2016
Mr & Mrs Wells World Wide Tour in Wermland
Forshaga Folkets hus, 18:00. Jubileumsföreställ-
ning i ett nära möte. 

4 april 2016
Läsa skapa i bild
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. För boende 
inom LSS. Dramapedagogen Solveig Gottfriedz 
läser, berättar och målar tillsammans med er. 

9 april 2016
Dans till Sandins
Forshaga Folkets hus, 20:00. Sandins bjuder 
upp till dans. 

11 april 2016
Läsa skapa i bild
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. Se 4/4 

12 april 2016
Bokcirkel för vuxna
Forshaga bibliotek, 18:00. Se 15/3 

15 april 2016
Sagostund
Forshaga bibliotek, 10:00. Se 26/2 

18 april 2016
Läsa skapa i bild
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. Se 4/4 

Med reservation för ändringar

Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som du 
vill tipsa om? Skicka in det till 
oss så hjälps vi åt att sprida allt 
spännande, viktigt och kul som 
händer i vår kommun! 

Använd formuläret på forshaga.se.

26 februari, 11 mars, 1 april, 15 april

Sagostund
Välkommen till bibliotekets sago-
hörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år. 
Forshaga bibliotek, 10.00.
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Information från Näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Företagsamhet 
på schemat

Ung Företagsamhet är en ideell och obun-
den utbildningsorganisation med syftet att 
tillsammans med skolan införa entrepre-
nörskap och ett engagerat näringsliv i 
utbildningssystemet.

Ung Företagsamhet i Värmland har under 
många år jobbat med att bistå skolan i 
arbetet med att rusta ungdomar för fram-
tiden. Genom utbildningen måste eleverna 
göra saker de är lite rädda för, som att ta 
kontakt med kunder, ringa leverantörer, 
nätverka, träna på att kommunicera och 
bygga nya relationer. Erfarenhet och sta-
tistik visar att de elever som är duktiga på 
att ta kontakt med nya människor utanför 
sitt eget nätverk växer både inom sitt UF-
företagande och som individer.

Forshaga kommun har totalt  
97 registrerade UF-elever.  
På forshagaakademin finns 51 UF-elever. 

Under våren kommer vi följa två UF- 
företag på deras resa. Denna gång får 
vi en presentation.

X som i dyslexi UF
Jag heter Evelina Sundfeldt, är 17 
år och driver UF-företaget X som i 
dyslexi. Jag erbjuder föreläsningar 
och workshops om dyslexi. Jag har 
själv dyslexi.

Jag startade X som i Dyslexi för att 
jag vill dela med mig av mina erfa-
renheter, hjälpa andra och att öka 
förståelse kring dyslexi. 

Evelina Sundfeldt
Ålder: 17 år
Bor: Forshaga
Skola: Forshaga Akademin
Utbildning: Sporthandel

Kontaktuppgifter: 
xsomidyslexi@gmail.com eller
X som i dyslexi på facebook.com

Blackspot UF
Vi är tre tjejer som går sista året på 
Sundstagymnasiet och driver ett UF-
företag som säljer porklämmare.

En porklämmare är ett bra och 
lättvindigt verktyg när det gäller 
att klämma porer och finnar. Det är 
mycket renare att använda verktyget 
med tanke på bakterier som kommer 
på huden när man klämmer med 
fingrarna.

Jennie Jansson och Malin Rinde-
strand från Deje och Amanda Olsson 
från Karlstad
Ålder: 18 år
Bor: Karlstad
Skola: Sundstagymnasiet
Utbildning: Samhällskunskap  
inriktning beteende

Kontaktuppgifter: 
Blackspot UF på facebook.com

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna 
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenör-
skap. Syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap 

och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.
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Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Ung i framtiden 
Svenskt Näringsliv 
tillsammans med Ung 
Företagsamhet har initierat ett 
projekt med syftet att skapa en 
samverkan mellan grundskolan 
och det lokala näringslivet.

Forshaga har valts ut som en av fyra 
pilotkommuner. Därför kommer vi anordna 
ett möte där ni företagare ges chansen att 
vara med och hjälpa ungdomar i Forshaga 
till en första arbetslivskontakt. 

Ert åtagande i projektet är ett möte i 
skolan 1-2 timmar och ett återbesök på 
ditt företag.

Låter det intressant?
Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare
Telefon: 054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Välkommen till 
rekryteringsträff
I samarbete med Arbetsförmedlingen bjuder vi in arbetsgivare 
och arbetssökande till rekryteringsträff på Forshaga Lärcenter

Arbetsförmedlingen vill sammanföra företag som har aktuella eller framtida rekryte-
ringsbehov med arbetssökande som vill knyta nya företagskontakter. Mellan klockan 
10-12.30 den 10 mars möts företag och arbetssökande från olika branscher, med olika 
erfarenheter och behov. Ta chansen att utöka ditt nätverk och marknadsföra dig själv 
eller ditt företag. Vi ses på Torget i Forshaga Lärcenter!

Arbetssökandeeller i behov avatt rekrytera?10 mars 2016 klockan 10-12.30Torget, Forshaga Lärcenter
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Fritidsbanken är ett socialt entreprenörskap som föddes på 
initiativ av Svenska Kyrkan, Forshaga kommun och folkbildnings-
projektet Ett Öppnare Värmland. Här kan alla låna utrustning 
för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snow-
boards och mycket mer.

Viktigt i konceptet är att alla kan låna och allt är gratis. Fri-
tidsbanken bidrar till integration, ökad spontanidrott, hälsa och 
välbefinnande. Genom smart återbruk bidrar initiativet till ett 
hållbart samhälle för kommande generationer. Fritidsbanken 
erbjuder även, i samverkan med kommunen, arbetsprövnings-
platser för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten i Forshaga kommun hjälper till med att 
underhålla, laga och transportera inkomna saker. 

Fritidsbanken i Deje är pionjär för Fritidsbanken. Sedan starten 
2013 har över 3500 sport- och fritidsartiklar samlats in och man 
har redan passerat 3900 utlån, vilket motsvarar mer än ett lån till 
varje invånare.

Sedan Fritidsbanken Värmland bildats som paraplyorganisation 
har det startats Fritidsbanker i 10 nya kommuner. 
Fritidsbanken fick hederspris på Återvinningsgalan 2013, i kon-
kurrens med etablerade storföretag. Sommaren 2015 erhöll man 
även Svenska Barnidrottspriset.

Forshaga.se har fått nytt utseende och nya funktioner. Här är 
några skillnader jämfört med gamla webbplatsen:
• Övre menyn har anpassats efter Funkas riktlinjer  

för tillgänglig webb
• Tydligare struktur på förstasida
• Ökad storlek (bredd) på webbplatsen för att bättre  

utnyttja skärmbredd på platta och desktop
• Enklare att dela information via Facebook,  

Twitter eller e-post
• Förbättrad struktur och sökbarhet i nyhetsarkivet. Nyheter 

arkiveras kronologiskt års- och månadsvis. Äldre nyheter 
(1 år) går inte att finna genom sökfunktionen = mindre risk 
att ”gammal” nyhet tas för nypublicerad.

Fortsatt utveckling av forshaga.se
Kommunens webbplats är byggd utifrån användarnas behov och 
arbetet med att förbättra webbplatsen fortsätter. Under 2016 
fortsätter arbetet med att bland annat ytterligare förenkla 
strukturen och utveckla fler E-tjänster.

Fritidsbanken Välkommen till 
uppdaterade
forshaga.se

Fritidsbanken i Deje är som ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar. Människor skänker 
fritidsprylar som de inte längre använder och 
Fritidsbanken tar tillvara och lånar ut. 

Vi har arbetat med en modernare layout och 
förbättrad struktur för ökad tillgänglighet. Vi 
hoppas att du snabbt och smidigt ska hitta det 
du söker på uppdaterade forshaga.se.

David Mathiasson
Projektledare för spridning av Fritidsbanken

Mattias Göthberg
Kommunikatör
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Stefan Agnemyr, verksamhetssamordnare, 
på Arbetsförmedlingen sitter på de aktuel-
la siffrorna gällande arbetslösheten i vårt 
län. Man kan konstatera att arbetslösheten 
har minskat, i synnerhet bland ungdomar.
 
Länets största minskning av ungdomsar-
betslösheten står Munkfors för. Men även 
Hagfors, Storfors och Forshaga har sänkts 
arbetslösheten rejält det senaste året. 

Kan man se regionala skillnader i länet?
- Vi ser att arbetslösheten i Klarälvdalen 
är större än i Fryksdalen. Vad det beror på 
vet man ännu inte. Det kan vara flera fak-
torer som påverkar. Men det ligger ändå en 
väldig resa bakom vad det gäller Klarälv-
dalssidan. Munkfors, Hagfors och Forshaga 
har sänkt arbetslösheten rejält det senaste 
året. Och det är ungdomsarbetslösheten 
som sjunkit mest, men även den totala har 
också gått ned.

Vad kan det bero på?
- En förklaring är svår att komma på, 
men skillnaden mellan Klarälvdalen och 
Fryksdalen kan vara att vi har tre gamla 
bruksorter på Klarälvdalssidan, förklarar 
Stefan Agnemyr, verksamhetssamordnare 
på Arbetsförmedlingen.

17,4 procent av arbetskraften 18-24 år i 
Värmland saknade jobb i december 2015. 
Det innebär att 955 ungdomar i Värmland 

var öppet arbetslösa, vilket är 45 färre 
jämfört med december 2014 och en minsk-
ning med 2,1 procentenheter. Riksgenom-
snittet var 13,1 procents arbetslöshet 
bland unga och en minskning med 1,7 
procent.

Forshaga kommun står bättre rustad
Idag är förutsättningarna annorlunda än 
för ett år sedan. Idag finns en hel del på-
gående insatser som kan vara en av många 
förklaringar till att trenden nu har vänt. 
Möjliga orsakerna kan vara att Arbetsför-
medlingen upplever att man att man har 
god kännedom om ungdomarna i kommu-
nen genom att man gör en kartläggning. 
Man ser över vilket stöd och behov som 
kan erbjudas.

- Vi har ett mycket bra samarbete med 
Forshaga kommun, skolor och inte minst 
arbetsgivare. Det leder till att vi har blivit 
mer träffsäkra på att se ungdomarnas 
behov. Vi ser också att när vi lägger mer 
tid på ungdomarna, så blir de själva mer 
intresserad av att förändra sin situation 
och hitta lösningar i form av studier eller 
arbete, berättar Louise Lidman, sektions-
chef på Arbetsförmedlingen i Hagfors, 
Forshaga och Munkfors kommun.

Hos socialtjänsten märker man också av 
förändringen. Här har nämligen utbetalda 
belopp av ekonomiskt bistånd till ungdo-

mar mellan 18-24 år minskat jämfört med 
2014. Enligt Linda Söderberg, enhetschef 
på förvaltningen för lärande och arbete, 
sökte i snitt 34 ungdomar per månad 
ekonomiskt bistånd under 2015, vilket är 
en sänkning med motsvarande siffa 2014. 
Då sökte 45,5 ungdomar mellan 18-24 år 
ekonomiskt bistånd varje månad. 

Vad tror du minskningen beror på?
- Jag tror att minskningen kommer sig 
av att Forshaga har haft en jättehög 
ungdomsarbetslöshet och utifrån det har 
detta varit ett fokuserat område både 
inom arbetsförmedlingen och kommunen. 
Man har satt till insatser just för mål-
gruppen och vi har fått en fungerande 
samverkan mellan oss. Detta i kombination 
till arbetsmarknaden verkat lätta något, 
svarar Linda Söderberg, enhetschef.

Störst fokus ligger också på ungdomars 
arbetslöshet i form av olika socialfonds-
projekt i kommunen och länet. Men även 
om det ser ljusare ut på arbetsmarknaden 
med färre antal arbetslösa ungdomar i 
länet, så talar nu signalerna för att arbets-
lösheten kommer att stagnera och vad det 
beror på kan man inte riktigt svara på. 
Helt klart är att fler ungdomar har behov 
av sysselsättningar och vi måste finna fler 
vägar in på arbetsmarknaden.

Augusti 2014 var prognoserna över arbetslösheten dystra för Forshaga kommun. Media uppmärk-
sammade kommunen med att svartmåla det lilla brukssamhället. Hit skulle man inte flytta om man 
ville ha ett arbete. Här var det sämst chans att få jobb som ung, enligt journalisten Peter Kadhammar, 
på Aftonbladet. Ett år senare har trenden vänt.

Arbetslösheten 
har minskat

Annelie Nilsson
Processledare
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Juni Teigen Oscar Nilsson

Saga Linder Vangen

Elmer Falch

Sigrid Skotte

Emmie Lundkvist

Loelle Al-Rufeye

Valter Schubert Vincent Gröndahl

Frans Henriksson

Olle Hagelin Holmström

Jamie Murphy

Adrian Fougstedt Hugosson

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna en nalle som är 
kommunens maskot.

Besök hos de 
nyfödda invånarna
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