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Idag har alla politi-
ker, nya som gamla, 
kommit igång i olika 
nämnder och styrel-
ser – med ett enda 
uppdrag, nämligen 
att jobba för invånar-
na i Forshaga kom-
mun. Hur lyckas man 
med det uppdraget 
kanske du tänker, det 
låter svårt. Ja, det 

är det också. Vi är dryga hundra politiker 
i Forshaga kommun som delar upp oss 
proportionerligt efter de allmänna valen 
så som väljarna vill se kommunen styras. 
Till vår hjälp har vi tjänstemännen och 
alla medarbetare i vår kommun. 

Politikerna i kommunen skall ha ett över-
gripande perspektiv – vart vill vi? Det slås 
fast i mål och visioner. Tjänstemännen blir 
utförare och skall ha ett ”myr-perspektiv”, 
finna stigar och vägar i vardagen som gör 
att vi så småningom når målen och visio-
nerna. Vi är ett team och har olika roller. 

Både politiker och tjänstemän, har under 
januari och februari fått utbildning i kom-
munal nämndadministration med rubriken 

”Ta ditt ansvar som politiker, styr eller 
avgå” av Axel Danielsson, en uppskattad 
föreläsare i ämnet. Vi fick uppleva två 
välbesökta och uppskattade föreläsningar 
och nu vet alla att vi arbetar i ”demokra-
tibranschen”, och det är oerhört spän-
nande. 

Vi går nu in i ett skede där vi vill visa på 
allvar att vi jobbar för dig. Vi har en ambi-
tion att titta på ett antal frågor, bland an-
nat ett nytt och modernt äldreboende, en 
ny avfallsstation, parkeringsövervakning, 
bostadsplanering och näringslivsfrågor för 
att nämna några. 

Allt skall formuleras med mätbara mål, 
finna stöd i lagen och vara lämpligt och 
finansierat. 

Gå gärna in på Forshaga kommuns officiel-
la Facebooksida och tryck på gillaknappen, 
då kommer du automatiskt att få senaste 
informationen och hålla dig uppdaterad på 
hur vi fullföljer vårt ansvar. Det är dig vi 
jobbar för!

Nu kör vi!

Omslagsfoto: mostphotos.com

TEMA: Vi jobbar för dig
Kontaktens teman för 2015 är hämtade från den värdegrund som 
kommunfullmäktige beslutade anta i augusti 2013 och som är ge-
mensam för alla oss som arbetar i Forshaga kommun. 

Temat ”Vi jobbar för dig” är en förkort-
ning av värdegrundens titel som lyder ”Vi 
är till för invånarna i Forshaga kommun - 
Forshaga kommun ska vara en bra plats att 
bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för det.”

Kommunen har enligt lag ansvar för vissa 
verksamheter, andra kan ske på frivillig 
grund. Kommunallagen ger stort utrymme 
för kommunalt självstyre, vilket innebär 

att kommunerna har stor rätt att själva 
bestämma på vilket sätt de ska sköta sina 
arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina 
resurser. Det är ett stort och viktigt ansvar!

Resterande nummer 2015 kommer att ha te-
man satta utifrån värdegrundens fem under-
rubriker; ”Vi är stolta och engagerade”, ”Vi 
ser helheter och samarbetar”, ”Vi skapar 
goda möten”, ”Vi tar ansvar för framtiden” 
och ”Vi är modiga och beslutsamma”.
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Vi tar ett fortsatt stort ansvar 
för kulturen och fritidEN

fler är i behov av hemjänst 

- och kan få det

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2015 finner du i 
sin helhet och i en kort-
version på forshaga.se

Lena Backlund, ekonomichef

Så här ser vår budget ut

Var kommer pengarna ifrån?
81% av intäkterna, cirka 600 miljoner kronor, är skatter och generella statsbidrag 
och skatteutjämning. Resten kommer ifrån bidrag, taxor och avgifter, hyror och ar-
renden samt försäljningar. Kommunens totala budget är cirka 750 miljoner kronor. 

Fler invånare
Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse 
för kommunens ekonomi. Vi är fler invånare än under 2013. Den 1 november 2014 
var vi 11 356 invånare i kommunen och det är det antal som skatteintäkterna 
beräknas på. Skatteintäkterna förväntas bli 16,5 miljoner kronor högre och det 
generella statsbidraget och utjämningen 4,2 miljoner kronor högre.

2015 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.  

Budget 
i korthet

2015

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
46%

29%

7%

14%

1%

1%

0%
0%

2%

Så här fördelas skattepengarna
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 
580,5 miljoner kronor, som fördelas så här:

Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens 
pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2015.

Bättre hjälp till barn med sär-
skilda behov eller psykisk ohälsa

Vi ska ha en ”god ekonomisk hushållning”
God ekonomisk hushållning handlar inte bara om en ekonomi i balans. Enligt 
kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska fullmäktige sätta upp 
mål och riktlinjer för verksamheten. Balanskravet, som innebär att kommunens 
kostnader inte får överstiga intäkterna, klarade vi 2014 - men med liten marginal. 
Att arbeta för en god ekonomisk hushållning blir därför en utmaning 2015.

Investeringar
I budget 2015 finns investeringar för 36,3 miljoner kronor. Konvertering av 
oljepannor, återvinningscentral vid Kvarntorp, membranfilter i VA-verket 
och en reservvattentäkt finansieras delvis genom nya lån.
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2015

25 feBrUari Kl 10-14

Skiddag vid Forshaga 
hembygdsgård

Längdskidåkning vid motionsspåret, 
Skived. Idrottsskolan lånar ut skidor och 
pjäxor i storlek 26-40. Det finns även 
skidor att låna för de minsta barnen, där 
de använder sina egna skor/kängor.

Vi bjuder på grillad korv 
och skrabbelucker!

Drop-in! Aktiviteten genomförs  
om det finns skidspår. 

För mer information:
Kicki Lindfors, 054-17 22 72

Äntligen
   sportlov!

23 feBrUari Kl 9-15
24 feBrUari Kl 9-15 

Skiddagar i Dömle

Gratis buss och liftkort till Dömlebacken 
för dig i årskurs 4-6. 

Avresa:
9.00 Skivedskolan
9.10  parkeringen vid Lärcenter
9.20  parkeringen Grossbolsskolan
9.40.  bussfickan vid Dejeskolan 

Hemresa kl.15.00. Vi släpper av barnen vid 
samma ställe som vid påstigning.

Skid- och liftvana krävs, då detta inte är en 
skidskola. Medtag ordentlig matsäck!

Anmälan skickas till:
Pär Ekberg, 054-17 22 12
par.ekberg@forshaga.se

50 platser/dag, först till kvarn!

Skiddagar

V. 9



Med reservation för ändringar. Mer info se www.forshaga.se

Åkning i Dömlebacken
Dömlebacken har öppet 10-16 varje dag under sportlovet.

allmänhetens åkning i Ängevi ishall
Måndagar kl. 15-16.20 med klubba

Onsdagar kl. 15-16.20 utan klubba

Lördagar kl. 18-19 utan klubba

24 feBrUari Kl 15

Sportlovsbio - frost
Forshaga Folkets hus visar filmen Frost. Från 7 år, fri entré!

Filmen handlar om prinsessan Anna som ger sig ut på en ma-
gisk resa tillsammans med bergsmannen Kristoffer och hans 
ren Sven, för att hitta hennes syster snödrottningen Elsa.

Elsa förvisade sig själv till bergen efter att hennes dolda 
krafter uppenbarade sig under kröningsceremonin, och nu 
måste Anna hitta henne för att rädda kungariket Arendal 
från en förbannelse om evig vinter. 

Mer evenemang i din vardag

Ha koll på vad som händer i Forshaga kommun. Vi publicerar evenemang på vår webbplats 
www.forshaga.se/evenemang. De publiceras dessutom på Värmlands evemenangssidor under 
visitvarmland.se och har möjlighet att visas på vår Facebooksida, facebook.com/forshagakommun

Psst. Behöver du sportutrustning? 
        Du vet väl att du kan låna på 
        Fritidsbanken!

Tänk dig ett bibliotek. Fast med sport- och fritidsprylar 
istället. Det är fritidsbanken i Deje. Där kan du låna det 
du behöver till dig och dina barn. www.fritidsbanken.se

27 feBrUari Kl 10

Sagostund på forshaga bibliotek
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. Är ni en  
större grupp som vill komma, anmäl er då till biblioteket. 

Sportlovsöppet på Deje simhall

Allmänhetens bad på Deje Simhall under sportlovet.

23 februari 10.00-14.00
24 februari 10.00-14.00
25 februari 10-00-13.00
26 februari 10.00-14.00
27 februari 10.00-14.00

Vi stänger insläppet en timme innan badtidens slut. 

För mer information om övriga 
aktiviteter exempelvis babysim, 
motionssim med mera se 
www.forshaga.se/simhall
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Vilken tycker du är kommu-
nens viktigaste uppgift?

Vi frågar!

Tobias Olsson
Att få folk att handla på orten så att 
vi kan få fler butiker och även andra 
företag.

Rolf Jonsson
Plogningen skulle kunna vara bättre 
här i Forshaga, det är aktuellt nu.

Lennart Östlund
Allt underhåll utomhus, att det man 
ser i kommunen ser snyggt ut.

Mattias Göthberg
Informatör

En förutsättning för att kunna bedriva ett 
bra arbete som förtroendevald, oavsett 
oppositions- eller majoritetstillhörighet, är 
att ha kunskap om vilket ansvar och vilka 
befogenheter som följer med uppdraget. 
Det kräver också kunskap om hur de for-
mella och informella spelreglerna ser ut i 
teori och praktik. 

Därför har alla våra förtroendevalda (som 
är strax över 100 stycken) erbjudits en 
tvådagarsutbildning som hölls av Axel 
Danielsson. Axel är författare till handbo-
ken Kommunal Nämndadministration och 
en mycket erfaren utbildare av anställda 
och förtroendevalda inom den kommunala 
sektorn. Utbildningen handlar bland annat 
om grundliga rättsliga förutsättningar, 
kommunal ekonomi, offentlighetsprinci-
pen, revisionen, och vem som ansvarar 
för vad. Det är viktigt att kunna skilja på 
det politiska uppdraget och det uppdrag 
tjänstemannen har. 
 
Kommunens verksamheter 
och värdegrund
Våra förtroendevalda fick i slutet av januari 

Politiker på skolbänken
en ny mandatperiod har inletts, och med den har vi också fått 
flera nya politiker. Under årets första veckor fick de tillsammans 
med våra omvalda politiker utbildning bland annat i kommunalla-
gen, kommunens värdegrund och hur verksamheterna i Forshaga 
kommun fungerar.

också möjlighet att delta i ytterligare 
ett utbildningstillfälle. Syftet var att de 
förtroendevalda skulle få en bild av de 
olika verksamheterna i Forshaga kommun 
och hur vi arbetar utifrån vår värdegrund. 
Förvaltningschefer medverkade i panel-
samtal som leddes av kommunstyrelsens 
ordförande. Samtal fördes om bland annat 
målarbete, personal- och ekonomifrågor 
och organisationens uppbyggnad.
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För att vår kommun ska vara en bra 
plats för invånarna att bo och leva på 
tas dagligen små och stora beslut om vår 
gemensamma plats, kommunens verk-
samheter men även i ärenden som rör 
den enskilde direkt. Ett myndighetsbeslut 
kan vara både positivt eller negativt för 
den som beslutet rör. Det handlar oftast 
om att kommunen, med stöd i lagen och 
kommunens regler, beslutar om en förmån, 
rättighet, skyldighet eller påföljd. 

- Vi jobbar för invånarna och våra beslut 
är till för att värna om dem, säger Anders 
Pettersson, kommunchef i Forshaga kom-
mun. Myndighetsutövning är ett brett 
spektra av insatser som kommunenens 
olika förvaltningar utför. Ibland kan kom-
munens beslut uppfattas som fyrkantiga. 
Vi ska därför, i de fall det är möjligt med 
hänsyn till sekretessen, kunna upplysa om 
på vilka grunder beslutet fattats. 

- Det är vår uppgift att förklara hur 
lagarna ser ut och hur vi tillämpar dem i 
beslutsprocessen. Det är viktigt att man 
förstår och kan respektera beslutet även 
om man inte är nöjd med det, säger 
Anders.

forshaga kommun arbetar för att alla invånare ska må bra, trivas och känna sig trygga. i vårt uppdrag 
ingår myndighetsutövning vilket innebär att kommunen enligt lag kan fatta beslut som rör en medbor-
gare, ett företag, förening eller annan som lagen kallar ”enskild”.

exempel på myndighetsbeslut
Miljö- och byggförvaltningen ger till 
exempel alkoholtillstånd till restauranger, 
tillstånd för att borra efter bergvärme 
eller tillstånd för bygglov. Det sker även 
kontroller av matbutiker och restauranger 
för att se att de följer de regler som finns 
för hantering av livsmedel. 
- Om en restarurang eller butik har för 
dåliga anläggningar är det viktigt att vi 
anmärker på detta för att invånarna ska 
kunna handla livsmedel som hanterats på 
ett bra sätt, säger Anders Pettersson.

När man beviljats plats i förskola eller 
familjedaghem för sitt barn är beslutet 
ett myndighetsbeslut. Vem som har rätt 
till förskola, och i vilken utsträckning, 
regleras i lagen.

Kommunen utför även myndighetsutövande 
inom det sociala området. 
- Om vi får in anmälningar om att ett barn 
far illa så måste vi göra en bedömning uti-
från barnets bästa och sedan agera utefter 
det. Samma sak gäller vuxna i behov av 
stöd och trygghet, berättar Anders. Beslut 
om ekonomiskt bistånd, tidigare socialbi-
drag, är till exempel ett myndighetsbeslut.

Även biståndsbedömningar är en typ av 
myndighetsutövning. Biståndsbedömning 
innebär att kommunen bedömer vilka 
personer som har behov av, och rätt till 
insatser genom SoL (Socialtjänstlagen) 
såsom hemtjänstinsatser, plats på särskilt 
boende, stöd från socialpsykiatrin eller 
olika typer av insatser inom LSS (Lagen 
om Särskild Service till vissa funktionshin-
drade).

Vid myndighetsutövande är det viktigt 
att man förstår att besluten grundas på 
de lagar som finns och det finns inget 
egenintresse hos de som fattar beslut. 
Myndighetsutövning är också ett skydd mot 
miljön och sådant som påverkar kommu-
nen mer långsiktigt. 
- Vi gör det här för att skydda invånarna i 
kommunen och besluten som tas är utifrån 
den enskilde individen eller samhällets 
bästa. Vi vill att människor ska trivas i vår 
kommun och tycka att det är en bra kom-
mun att bo och leva i, säger Anders. 

Emma Olausson
Student, Information & PR

Karlstads universitet

Vad är myndighetsutövning?
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Är du spel-
beroende?
För många människor är spel om pengar 
ett lättsamt och underhållande nöje. 
För andra leder spelandet till negativa 
konsekvenser.

Är du orolig för ditt eget 
eller någon annans spelande?
Har du upplevt att du eller någon annan
• börjar få negativa konsekvenser  

av spelandet?
• ständigt tänker på spel?
• spelar för större summor än  

vad det var tänkt?
• ljuger för omgivningen om hur 

mycket det spelas för?
• försöker vinna tillbaks det som  

tidigare förlorats?

Kontakta oss för rådgivning   
Beroendemottagningen Trappan
054-17 22 79 eller 054-17 21 58  
(054-17 20 00 växel) 

Obs! vi har tystnadsplikt  

Beroendemottagningen Trappan är till 
för dig som är 20 år eller äldre och  
har en beroende- eller missbrukspro-
blematik avseende alkohol, droger el-
ler spel. Trappan erbjuder behandling 
och individuellt anpassat stöd till dig 
som vill förändra din situation. Vi er-
bjuder även stöd till dig som anhörig.

Skillnaden mellan 
politiker och tjänstemän

Kommunens politiker är folkvalda och väljs 
av dig som invånare vid de allmänna valen 
vart 4:e år. De är demokratiskt tillsatta, 
engagerade i ett parti, och ska återspegla 
invånarnas önskemål om hur kommunen ska 
styras och ledas. Politikerna är inte anställ-
da av kommunen, de avlönas genom olika 
typer av arvoden och ibland ersätts de för 
förlorad arbetsförtjänst.

För att genomföra politikernas beslut be-
hövs offentligt anställda som till exempel 
lärare, undersköterskor, förskollärare och 
många andra yrken. De är tjänstemän och 
alltså inte valda av folket utan är anställda. 
Kommunens tjänstemän utreder och förser 
också politikerna med beslutsunderlag.

Politiker (förtroendevalda) beslutar och tjänstemän bereder och 
verkställer. Det låter busenkelt, men vad är egentligen skillnaden?

Mattias Göthberg
Informatör

Visste du att...
På forshaga.se kan du läsa protokoll 
från kommunfullmäktiges, kom-
munstyrelsens och nämndernas 
sammanträden. Du finner också mål, 
budget, årsredovisning, utvärdering-
ar, kvalitetsredovisningar m.m.

Förenklat kan man säga att politikerna tar 
beslut om VAD som ska göras i kommunen. 
Tjänstemännen bestämmer sedan HUR man 
praktiskt ska göra för att uppnå de mål el-
ler resultat som politikerna tagit beslut om.

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

1 3 9
Den 8 februari 2015 hade vi 2 139 gillare 
på vår facebooksida.

2
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Annica arbetar som biståndsbedömare se-
dan 15 år tillbaka och arbetade dessförin-
nan som undersköterska inom akutvården. 

- I mitt arbete möter jag bland an-
nat människor genom vårdplanering på 
sjukhus, hembesök, varierande möten och 
telefonsamtal, berättar Annica. Ansökan 
kan till exempel gälla insatser såsom hjälp 
i hemmet, trygghetslarm, matdistribution, 
korttidsboenden, kontaktperson, ledsag-
ning, daglig verksamhet och personlig 
assistans. Som biståndsbedömare hjälper 
man den enskilde att få det stöd som 
behövs utifrån sitt behov. 

En biståndsbedömmare utreder behov och 
beslutar med stöd av lagar, riktlinjer och 
domar. 
- Som biståndsbedömare kommer vi ofta 
i kontakt med etiska dilemman, berät-
tar Annica. Bland annat då den enskilde 
upplevs vara i behov av stöd samtidigt 
som den enskildes självbestämmande är 

Personal-
   porträtt

mycket starkt. Det kan innebära svåra 
situationer och vi arbetar motiverande. 
Då är då ett stort stöd att samarbeta med 
olika professioner för att försöka att finna 
lösningar. 

Annika tycker också att det kan vara svårt 
då hon förstår en människas situation 
men inte kan bevilja den ansökta insatsen 
enligt de lagar som finns. 
- Vi försöker då förklara situationen och 
för det mesta uppstår det bra möten. Att 
besluten kan överklagas är positivt då det 
stärker den enskildes rättigheter och via 
domar får vi en vägledning för hur lagen 
ska tolkas.

En stor del i Annicas arbete är att samar-
beta med olika professioner och ofta är det 
en förutsättning för att kunna ge ett bra 
stöd och att den enskilde ska få sina behov 
tillfredsställda på bästa sätt. Sedan några 
år tillbaka har kravet på samarbete mellan 
olika yrkesroller stärkts genom att det finns 
inskrivit som en skyldighet enligt lag. 
- Det är positivt och en viktig del för att 
minska risken för att människor ska "ham-
na mellan stolarna", tycker Annica. Som 
biståndsbedömare samarbetar jag bland 
annat med distriktsköterska, sjuksköter-
ska, demenssjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, enhetschef, socialsekrete-
rare, skolan samt olika verksamheter inom 
landstinget.

Det finns ett internationellt bedömnings-
material som heter ICF, internationell 
classification of functioning, som alltmer 
kommer att införas i kommunerna. I 
Forshaga kommer införandet börja inom 
äldreomsorgen och heter Äldres behov i 
centrum, (ÄBIC). 
- Det innebär att behov ska utredas utifrån 
behov och inte utifrån de stödinsatser 
som finns, förklarar Annica. Målsättningen 
är att det ska stärka kvalitén genom ett 
gemensamt utredningsinstrument samt att 
det också innebär ett enklare och säkrare 
sätt att jämföra utredningsprocessen och 
ta fram statistik.

- Möten med människor är det mest intres-
santa och givande i mitt arbete, avslutar 
Annica. Målsättningen är att den enskilde 
ska få ett bra bemötande och att jag ska 
utföra utredningen så rättssäkert som 
möjligt!

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Annica Harrison arbetar som biståndsbedömare, 

både inom Socialtjänstlagen (SOL) och lagen för vissa 
funktionshindrade (lSS). Hon tycker att det är ett 

mycket varierat och intressant arbete där hon 
möter människor i alla olika åldrar. 

Namn: Annica Harrison 

Yrke: Biståndsbedömare
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Anledningen till minskningen tros bero på 
att alla som jobbar med arbetsmarknads-
frågor har lagt fokus på just ungdomsar-
betslösheten när den varit alarmerande 
hög. Nu ser vi resultatet av vad kommunens 
och arbetsförmedlingens intensiva arbete.

Arbetet kommer inte sluta bara för detta, 
utan fokus kommer fortfarande ligga på 
ungdomsarbetslösheten från flera håll. Ar-
betsförmedlingen har fått extra medel från 
Europeiska Socialfonden (ESF) för att kunna 
arbeta intensivt med våra ungdomar.

Forshaga kommun är med i en länsomfat-
tande projektansökan för att kunna få 
extra resurser till att jobba med ungdoms-
arbetslösheten.

Klarälvdalens Samordning förbund har 
också fått pengar från ESF för att kartlägga 
ungdomarnas syn på arbetslösheten. De 
resultat som förstudien Juventus fått fram 
kommer att leda till en projektansökan som 
ska fokusera på ungdomsarbetslösheten i 
Forshaga, Munkfors och Hagfors kommuner. Maria Starrin, processledare, AME

Säcken är fylld med 100.000 kronor och 
öronmärkt åt verksamhet för kommu-
nens ungdomar. Vi har pengarna – ni 
står för idéerna!

Tanken är enkel; idéerna ska komma 
från ungdomar i Forshaga och gynna 
samma målgrupp, det ska mynna ut i 
offentliga arrangemang för unga. Hela 
processen ska sedan genomföras av dem 
själva. Det kan handla om både små och 
stora projekt men kravet är att det är 
ungdomarna som från början till slutet 
ska driva och verkställa idén. Självklart 
med stöttning av kommunens personal.

Vi vill med det här öka ungdomarnas 
drivkraft, entreprenörskap och fånga 
upp deras intressen. Antingen blir det 
flera mindre projekt eller några få 
stora, det hänger helt på vilka idéer 
som kommer in. Det kan vara allt från 
arrangemang, studiecirklar, workshops 
till utställningar och tävlingar. 

100.000 kr till 
ungdomars idéer

Det finns inga begränsningar!
Har man en idé tar man kontakt 
med någon av våra ungdoms-
samordnare:

Pär Ekberg, 054-17 22 12
Joachim Aude, 0552-446 63 

Ungdomsarbetslösheten 
i fokus
Glädjande att höra är att ungdomsarbetslösheten i Forshaga minskar. 
Ännu mer glädjande är att den minskar mest i hela länet. enligt 
arbetsförmedlingen har den minskat med cirka nio procent.

Resultaten från förstudien kommer att 
presenteras på öppna föreläsningar under 
mars månad. Håll ögonen öppna om ni är 
intresserade av våra ungdomars framtida 
yrkesliv.

Anders Stenberg
Projektledare Juventus
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Svenska Migrationscentret (tidigare Sve-
rige Amerika Centret) är ett kunskapscen-
trum för migration och integration i en 
riksomfattande verksamhet. Svenska Mig-
rationscentret är en ideell förening, med 
huvudkontor i Karlstad, där Landshövding-
en är ordförande.

Gemensamt för alla lokalkontoren är att 
det ska vara en anpassad arbetsplats för 
personer som av olika anledningar står 
långt från arbetsmarknaden.
Tomas Secher, som är platschef på konto-
ret i Forshaga, säger att det här finns stora 
möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna 
utifrån varje individs behov. Man jobbar 

Maria Starrin
Processledare, AME

Svenska 
Migrationscentret

inte under tidspress eller deadlines utan 
allt arbete får ske i den takt som funkar 
bäst för personen som utför uppgiften. 
Han säger även att det är också den störs-
ta utmaningen, att se till allas enskilda 
behov.

På kontoret här i Forshaga jobbar man 
huvudsakligen med ett uppdrag åt Svens-
ka Riksarkivet där man lägger upp gamla 
kyrkböcker från 1930-års folkräkning. 
Kyrkböckerna läses av och skrivs sedan in 
manuellt i databaser för att kunna vara 
sökbara register för allmänheten i till ex-
empel släktforskning. Man vill på det här 
sättet bevara gammal kulturhistoria.

I Forshaga är man idag 17 anställda, in-
klusive platschefen, men det ska bli totalt 
20 heltidstjänster plus fem platser som är 
praktik- och arbetsträningsplatser. Flera 
av dem som nu får en anställning började 
där med en praktikplats. Det är ett tätt 
samarbete med kommunen där personer 
som länge gått utan arbete ska kunna tes-
ta sin förmåga och kapacitet.

Rekryteringarna sker genom Arbetsför-
medlingen och kommunen i samarbete 
med Svenska Migrationscentret.

för snart ett år sedan öppnade Svenska Migrations-
centret ett kontor i Forshaga. Det var då det första i 
raden av 50 planerade lokalkontor med målsättningen 
att ha minst ett i varje län. Med cirka 20 anställda vid 
varje kontor ger det 1000 nya jobb!

Föreläsningen var otroligt bra, gripande och 
inspirerande! Caroline berättade om att man 
ska ha drömmar och hur man ska sätta upp 
mål för att nå dem. 

Caroline berättar att det fanns ett liv som 
tvåbent och sedan ett liv som enbent. Hon 
berättar om hur hon mentalt förberedde 
sig på hur övergången mellan de två liven 
skulle bli. Nu skulle hon inte vilja byta 
tillbaka till livet före operationen, för hon 
har utvecklas så mycket som människa och 
träffat så många personer som hon aldrig 
skulle träffat annars.

Enastående inspirationsföreläsning 
av Caroline Larsson
I mitten av december besöktes Forshaga lärcenter av golfaren och före detta eleven Caroline Lars-
son. Caroline pratade om mod, drömmar, vilja och om att sätta upp mål. Drygt 300 elever i årskurs 6-9 
lyssnade till hennes livshistoria där hon, bland annat, berättar om hur hon efter en canserdiagnos blev 
tvungen att amputera sitt högra ben och hur hon åter hittade kraft och kom tillbaka ut på golfbanan.

Anna-Karin Mattsson
Lärare, Forshaga lärcenter

Carolines tips!
”En uppgift jag uppmuntrar alla att göra 
är att skriva ner sina mål och dröm-
mar, sedan skriva ner hur du skall gå till 
väga, det är först då som skolan och alla 
förändringar får mening. Det är då de 
förvandlas från ”tidsfördriv” till en viktig 
punkt i livscykeln för att kunna uppnå 
dina  framtida drömmar”.
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Information från Näringslivsenheten

Näringslivsenheten
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 oss!

Näringslivs-

SVePeT

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Linda-Marie Fors
Företagslots

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

Vi tycker det är viktigt att vara nära våra 
företagare i Forshaga, hitta olika typer av 
arenor att mötas på. Men framför allt ta 
del av den vardag som våra företagare har. 
Detta för att skapa en större förståelse 
och kunskap om företagarens vardag. 

Hela 60 företagsbesök har kommunalråd 
Benny Pedersén och kommunchef Anders 
Pettersson planerat att genomföra under 
2015, tillsammans med företagslots Linda-
Marie Fors. 

- Syftet är att utveckla näringslivet i Fors-
haga kommun, säger Anders Pettersson, 
kommunchef. Vi vill komma ut och träffa 
företagarna och ta reda på deras förut-
sättningar. Vi tror på ett ömsesidigt utbyte 
av kunskap och erfarenheter mellan kom-
mun och näringsliv.

Utifrån behov och intresse kommer 
också kommunens olika nämndordförande 
och förvaltningschefer följa med ut på 
besöken. Linda-Marie tycker att en liten 
kommun som Forshaga ska dra nytta av de 
korta kontaktvägarna och den personliga 
kontakten. 

Communicare, Ung Idé Värmland

Den 13 mars 2015 är du varmt 
välkommen på 100°KarlSTaD 
– näringslivsforum med mässa, 
möten, mingel och fest!

Med 100°KARLSTAD vill vi skapa en 
kreativ mötesplats för nya idéer,
lärorika erfarenheter förutsättningar 
för starkare nätverk och bättre
affärer. Under temat ”Vinnande visio-
ner” arrangeras flera inspirerande
seminarier och mässa. 

På kvällen slår vi på stort med en guld-
kantad gala med middag, underhållning 
och prisutdelningar där olika branscher, 
företag, personer, föreningar och orga-
nisationer får sin plats i rampljuset.

Vill du vara en del av 100°KarlSTaD?
Förutom att vara med som gäst under 
dagen och kvällen kan du som
företagare i regionen också vara med 
som sponsor/samarbetspartner
eller utställare på 100°KARLSTAD.

läs mer på 
www.100graderkarlstad.se
facebook.com/hundragraderkarlstad
twitter.com/100graderksd

100°KARLSTAD är ett samarbete mellan 
Karlstads kommun, Visit Karlstad och 
näringslivet och arrangeras på Karlstad CCC.

Besök hos 
företagen

-Det är viktigt att ta sig tid att mötas. Vi 
vill och kan vara nära, bara ett samtal bort!

-De företag vi har idag ska känna att de 
mår bra i vår kommun och att de kan 
utvecklas och växa här. De är också våra 
bästa ambassadörer för att vi ska få fler 
företagare som vill satsa här, säger Benny 
Pedersén, kommunalråd.

Benny provar träningsnyheten 
jumping hos HälsoHuset.

Snart kommer Communicare tillbaka med rådgivning/coachning i Forshaga en gång i 
veckan. Projektet heter Ung Idé Värmland och kommer fokusera på att fånga unga med 
ideér. Målgruppen är unga personer mellan 16-35 år som har en idé. Till idélotsen kan 
man komma i ett tidigt skede, du behöver ingen färdig idé och ingen idé är för liten.

Årets hetaste dag

Önskar du företags besök, kontakta
Linda-Marie Fors, 054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se
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råvatten från Visten
För de flesta av oss som bor eller verkar i 
kommunen är sjön Visten oerhört viktigt. 
Därifrån får vi det råvatten som i vat-
tenverket renas i olika processer så att det 
blir drickbart.

Tyvärr har sjövattnet fått sämre kvalitet 
de senaste åren vilket bland annat påver-
kat färgen på vattnet. Orsaken är troligen 
att det regnar mer och då förs mer 
växtmaterial ut i Visten från omgivande 
vattendrag. När detta organiska material 
förmultnar bildas humus som gör vattnet 
gulaktigt. Den teknik vi hittills använt i 
vattenverket för att rena vattnet klarar 
inte att ta bort all färg.

Nanofilter gör vattnet klart
För att lösa problemet med det färgade 
vatten, installerar vi nu en ny processlös-
ning med  nanofilter. Tekniken kräver inga 
kemikalier för reningen. Vattnet pressas i 
stället genom det täta filtret och oönskat 
material ner till storlek av en atom kan 
inte passera.

Arbetet med att anpassa vattenverket och 
installera den nya tekniken pågår fram till 

Earth Hour 2015: 

Släck för en 
ljusare framtid!
Lördag 28 mars 20.30-21.30 inträffar 
Earth Hour. Forshaga kommun deltar 
genom att släcka gatubelysningen i de 
centrala delarna av Deje och Forshaga. 

Earth Hour är världens största miljö-
manifestation då miljontals människor 
över hela världen visar sitt engagemang 
för miljön genom att släcka ljuset un-
der en timmes tid, var med du också. 

Energirådgivningen i Forshaga uppmärk-
sammar Earth Hour genom att ge tips 
och råd om saker att tänka på om du 
ofrivilligt skulle drabbas av ett el- och 
värmeavbrott i din bostad. De här frå-
gorna och mycket mer kan vi diskutera 
vid ditt besök.
• Hur behåller du värmen  

på bästa sätt?
• Hur hanterar du vattenförsörjning 

och matlagning?
• Vilka saker är bra att ha hemma  

i förebyggande syfte?

    Datum: Torsdagen den 26 Mars
    Tid:  Klockan 16.00-18.00
    Plats:  Utanför ICA i Forshaga

 
Kontakt till energirådgivare för Kil, 
Forshaga, Grums och Munkfors: 
Anna Jansson, 0554-193 83   
Ulrika Thoren, 0554-194 11   
   
Besök gärna WWF:s hemsida: 
www.wwf.se/earthhour

Vatten är livet
Visst är det fantastiskt! ett av våra viktigaste livsmedel levererar 
kommunen direkt hem i din vattenkran. Det kalla dricksvattnet är 
gott och billigt samtidigt som det är miljövänligt jämfört med vatten 
på flaska. Du kan alltid lita på att dricksvattnet är säkert – det är 
vårt mest kontrollerade livsmedel. Skulle det bli problem, berättar 
vi det och ger råd att koka vattnet. 

mitt av mars. Från den 16 mars driftsätter 
vi nanofiltret och då ska du inom unge-
fär en vecka kunna se att vattnet blivit 
märkbart klarare. Jämför till exempel i ett 
vitt handfat.

Reservvattentäkt
Omkring 10.000 människor i kommunen får 
sitt dricksvatten från Visten. Skulle det bli 
problem på ett eller annat sätt med sjön 
eller ledningarna från sjön behöver vi en 
reservvattentäkt. Pengar finns i budgeten 
för 2015 och vi utreder nu den bästa lös-
ningen för en sådan. Det vi tittar på är att 
använda Klarälven som reservvattentäkt. 
Vattnet i Klarälven har ett mycket högre 
färgtal än vattnet från Visten men det kan 
ändå bli klart tack vare den nya renings-
processen med nanofilter. 

Kontakt
Vill du vet mer om vår vattenverksamhet 
är du välkommen att kontakta driftchef 
Kjell-Ove Lövgren, telefon 054-17 20 34.

Anne Hellström
Kommunikatör

Hanna Johansson
Miljö- och byggförvaltningen 

Varje dygn 
använder varje person 
i genomsnitt cirka 160 

liter vatten

30 liter för disk
20 liter för tvätt

10 liter för dryck och mat
30 liter för toalettspolning
60 liter för personlig hygien
10 liter för övrig användning

Fakta från  
www.svensktvatten.se
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Tomgångskörning max en minut

Forshaga och Munkfors kommun deltar ge-
mensamt i projektet tillsammans med tio 
andra värmlandskommuner och kommer 
att kombinera sin ordinära tillsyn på skolor 
och förskolor med detta projekt som läg-
ger sitt fokus på ventilation och städning 
samt egenkontroll av dessa. 

Vi kommer även i samband med kontrollen 
att informera om hur man kemikaliebantar 
sin verksamhet vad gäller till exempel lek-
saker, textilier eller elektronik. Informa-
tion kring detta har kommunen fått från 
ett tidigare projekt som drevs under 2014 
av Svenska Naturskyddsföreningen.

Är du somliga?
En av tretton män i Sverige uppger att 
de har köpt sex, enligt regeringens 
utvärdering. Somliga tror att det är 
ett lätt sätt att tjäna pengar på, men 
verkligheten är en annan.

Visste du att...
• det är olagligt att köpa sex och 

det kan straffas med böter eller 
fängelse

• 1,5 % (1,2% av tjejer och 1,7% av kil-
lar) i årskurs tre på gymnasiet anger 
att de fått ersättning för sex.

• psykiska problem är vanliga bland 
personer som säljer sex.

• att sälja sex är ett sätt att dämpa 
ångesten och tillsammans med 
alkohol och droger gör det personen 
extra utsatt. 

(Källa: www.somligatror.nu)

läs mer på www.somligatror.nu

Bakom kampanjen Somliga tror står 
Samhällsråd Värmland med Länsstyrelsen 
Värmland, Landstinget Värmland, Region 
Värmland samt Polisen.

Projekt om inomhus-
miljön i våra skolor
Inomhusmiljön i många skolor i Sverige har brister vilket även har 
uppmärksammats mycket i media på senare tid. Dessa brister kan 
orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av bristfällig städning 
och ventilation. Därför driver nu folkhälsomyndigheten ett natio-
nellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolor 2014-2015.

Vill du veta mer om projekten kan 
du besöka följande webbplatser

Forshaga kommun
www.forshaga.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Svenska Naturskyddsföreningen  
www.snf.se

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Katrin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Britt-Marie Olsson
kommunekolog

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.
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Ditt avfall 
kommer till nytta

Återvinna
Avfall kan innehålla både farliga och 
värdefulla ämnen. Många material går att 
återvinna eller att använda igen. Alla i 
Sverige är skyldiga enligt lag att sortera 
ut förpackningar, elavfall, batterier, retur-
papper och grovsopor och lämna detta till 
de insamlingssystem som finns: återvin-
ningscentral och återvinningsstation. 

Återbruk
Återbruk är att använda saker igen. Det 
du inte behöver kan någon annan an-
vända. Återbruk är också att göra nytt av 
gamla saker; ge saker en ny funktion eller 
bara snygga till dem.

Varför?
Att återvinna och återbruka är bra för 
miljön, det sparar energi, vatten, minskar 
mängden farliga ämnen och förhindrar att 
de kommer ut i naturen. Det är viktigt att 
hushålla med de material vi tar från natu-
ren eftersom de kan ta slut eller så tar det 
lång tid för dem att bildas.

Viste du att!
• En konservburk som återvinns spar 

energi som räcker till sju timmars tv-
tittande

• En återvunnen aluminiumburk spar en-
ergi som räcker till ett dygn vid datorn

• Du kan koka 38 koppar kaffe på din 
dagstidning

• En påse matavfall kan bli biogas som 
räcker till 2,5 kilometers bilkörning

• Återvinn cykeln så sparas lika mycket 
koldioxid som om du kört bil mellan 
Karlstad och Kumla: tolv mil

• Tidningar kan användas upp till sju 
gånger, plåt kan smältas ner och använ-
das igen. Glas och metallförpackningar 
kan återvinnas hur många gånger som 
helst.

• Om vi skulle lämna alla kapsyler till 
återvinning, skulle Saab och Volvo 
kunna tillverka 2 200 nya bilkarosser 
varje år. 

Fakta från www.sopor.nu

Varje människa producerar en mängd avfall under sin 
livstid. enligt uppgift från Naturvårdsverket slänger varje 
svensk årligen i genomsnitt cirka 450 kg avfall (2012). Lever 
man i 80 år så blir det hela 36 ton!  I Sverige sorterar vi allt 
flitigare men mer går att göra. Vi kan laga grejer som går sönder, 
låna i stället för att köpa eller köpa begagnat.

FORSHAGA

Röda Korset second hand
Röda Korset tar emot bra saker och 
kläder, dock inte möbler. Verksam-
heten Sweet Redesign syr om och syr 
nytt. Överskottet går främst till social 
verksamhet i Forshaga, men även till 
projekt i andra länder.
Öppet mån-fre 10-16, lör 10-13
Adress Skivstagatan 3 Tel. 054-87 00 60

FORSHAGA

Karavanen
Hos Karavanen kan du lämna allt som 
går att sälja dock inte för skrymmande 
saker. Överskottet går till transport av 
biståndsmaterial, katastrofhjälp och 
återförening av invandrarfamiljer.
Öppet tis och tor 12.30-15.30
Adress Slottsvägen 9 Tel. 054-17 23 51

DEJE

Hjärtegåvan
Tar emot allt som går att sälja, även 
möbler. Överskottet går till dagcenter 
för barn i Bolivia för att de inte ska bli 
gatubarn.
Öppet ons 16-18 och lör 10-13
Adress Brogatan 4 Tel. 070-216 48 59

Anne Hellström, kommunikatör
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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

Lördag 21 Februari
Handboll: HK Brukspöjkera - Melleruds IF
Deje sporthall 14:00 Damer Division 2

Handboll: HK Brukspöjkera - Skara HK
Deje sporthall 16:00 Herrar Division 3

Dans till Matz Bladhs
Forshaga Folkets hus 21:00 - 01:00 
Matz Bladhs bjuder upp till dans.

Söndag 22 Februari
Bio: Cirkeln
Forshaga Folkets hus 19:00 Action, fantasy.

Bio: Fåret Shaun
Forshaga Folkets hus 16:00 Tecknad

Kultursöndag: Teknikverkstad
Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 
Kom och ha kul med Kicki och Pär!

Måndag 23-25 Februari
Teaterskola
Forshaga bibliotek Nyfiken på teater? 
Kom och spela teater några dagar under lovet!

Torsdag 26 Februari
Filmklubb
Hvilan  18:30 Lokalföreningen Myran av 
IOGT-NTO har filmklubb en gång per månad.

Fredag 27 Februari
Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år.

Söndag 1 Mars
Kultursöndag: Barnfilm
Forshaga bibliotek 11:00 Biomys för de yngsta i 
bibliotekets sagohörna.

Lördag 7 Mars
Handboll: HK Brukspöjkera - Lysekils HK
Deje sporthall 14:00 Damer Division 2

Handboll: HK Brukspöjkera - HK Lidköping
Deje sporthall 16:00 Herrar Division 3

Dans till Donnez
Forshaga Folkets hus 21:00 - 01:00 
Donnez bjuder upp till dans.

Söndag 8 Mars
Kultursöndag: Pärla
Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 Kom och pärla 
fina armband, halsband, med mera!

Måndag 9 Mars
Läsecirkel på biblioteket
Forshaga bibliotek 14:45 Går du på mellanstadiet 
och gillar att läsa böcker?

Pyssel
Kulturhuset 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Kulturhuset!

Onsdag 11 Mars
Ismael Ataria: Bokstavsängeln, från tönt till poet
Forshaga bibliotek 18:00 En humoristisk, vild, 
varm och självutlämnande föreställning om livet 
med ADHD. Ismael Ataria är författare, poet och 
artist. Han har sina rötter i Hagfors.

Pyssel
Forshaga bibliotek 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Forshaga bibliotek!

Fredag 13 Mars
Musikquiz
Forshaga Folkets hus 19:00 
Välkommen att tävla i musikfrågor.

Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år.

Lördag 14 Mars
La Donna del Lago (Rosini)
Forshaga Folkets hus 18:00 Rossinis romantiska 
opera i direktsändning från Metropolitan i New 
York visas på bioduken.

Söndag 15 Mars
Kultursöndag: Lego
Forshaga bibliotek 11:00 - 14:00 Kom och bygg 
lego med oss! Använd fantasin och skapa fritt.

Måndag 16 Mars
Pyssel
Kulturhuset 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Kulturhuset!

Tisdag 17 Mars
Boken vs filmen
Forshaga bibliotek 18:00 Är boken bättre än fil-
men? Vi träffas två tisdagskvällar och diskuterar 
”Boktjuven” av Markus Zusak. Till första gången 
har vi läst boken, andra gången ser vi filmen.

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

Onsdag 18 Mars
Pyssel
Forshaga bibliotek 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Forshaga bibliotek!

Torsdag 19 Mars
Filmklubb
Hvilan  18:30 Lokalföreningen Myran av 
IOGT-NTO har filmklubb en gång per månad.

Barnteater: Mamma borta
Forshaga Folkets hus 10:00 Åh, nej! Lilla Ugglan 
har ramlat ner från sitt bo och kommit bort 
från mamma. Väl nere på marken är ingenting 
sig riktigt likt. Men....Som tur är finns vänner i 
skogen, redo att hjälpa till.

Lördag 21 Mars
Handboll: HK Brukspöjkera - Skara HF U
Deje sporthall 16:00 Damer Division 2

Stars Cup
Deje sporthall 09:00 - 18:00 
Innebandycup för korpenspelare.

Dans till Sandins
Forshaga Folkets hus 21:00 - 01:00 
Sandins bjuder upp till dans.

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!

Söndag 22 Mars
Handboll: HK Brukspöjkera - Torsby IF
Deje sporthall 14:00 Herrar Division 3

Måndag 23 Mars
Pyssel
Kulturhuset 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Kulturhuset!

Tisdag 24 Mars
Boken vs filmen
Forshaga bibliotek 18:00 Se 17/3

Onsdag 25 Mars
Pyssel
Forshaga bibliotek 15:00 - 17:00 
Pyssla med Kicki på Forshaga bibliotek!

Med reservation för ändringar

Fredag 27 Mars
Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år.

Söndag 29 Mars
Kultursöndag: Påskpyssel
Forshaga bibliotek 11:00 - 13:00 
Pyssla till påsk i ull.

Tisdag 7 april
Skrivarkurs
Forshaga bibliotek 09:00 - 15:00 Alla skrivsugna 
barn mellan 9-13 år är välkomna att anmäla sig 
till en skrivarkurs.

Onsdag 8 april
Speldag
Forshaga bibliotek 13:00 - 18:00 Utmana varan-
dra i spel som Fia med knuff, Fyra i rad, Othello, 
med mera. Fina priser utlovas.

fredag 10 april
Musikquiz
Forshaga Folkets hus 19:00 
Välkommen att tävla i musikfrågor.

Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år.

Tisdag 14 april
Bokcirkel för vuxna
Forshaga bibliotek 18:00 Se 17/3

Torsdag 16 april
Filmklubb
Hvilan  18:30 Lokalföreningen Myran av 
IOGT-NTO har filmklubb en gång per månad.

lördag 18 april
Dans till Fernandoz
Forshaga Folkets hus 21:00 - 01:00 
Fernandoz bjuder upp till dans.

Tisdag 21 april
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.

Torsdag 23 april
Världsbokdagen
Forshaga bibliotek 08:30 - 20:00 Biblioteket firar 
världsbokdagen med tipspromenader för barn 
och vuxna.

fredag 24 april
Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3-6 år.

lördag 25 april
Cavalleria Rusticana/Pajazzo (Mascagni/Leon-
cavallo) Forshaga Folkets hus 18:30 Direktsänd 
opera från Metropolitan i New York visas på 
bioduken.

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.
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Nu förbereder Forshaga kommun, Deje 
SF och Sisu Forshaga SK årets upplaga av 
friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga.

Nya spännande kartområden
Skived debuterar som kartområde i Friska 
Forshaga. Många har önskat sig det, i 
år blir det verklighet. Friska Forshaga 
kommer också till vackra och intressanta 
Dömle. Vi lämnar dock inte centrala Deje 
och Forshaga. Nya kontroller sätts ut fem 
gånger under perioden 9 maj till 26 sep-
tember, med cirka en månads mellanrum.

För tretonde 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.

Fritidsbanken är ett socialt entreprenör-
skap som föddes på initiativ av Svenska 
Kyrkan, Forshaga kommun och integra-
tionsprojektet Ett Öppnare Värmland. 
Här kan alla låna utrustning för en aktiv 
fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, 
snowboards och mycket mer. 

Fritidsbanken

Viktigt i konceptet är att alla kan låna 
och allt är gratis. Fritidsbanken 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 kommu-
nen, arbetsprövningsplatser för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Ar-
betsmarknadsenheten i Forshaga kommun 
hjälper till med att underhålla, laga och 
transportera inkomna saker.

Fritidsbanken i Deje är pionjär för Fritids-
banken. Sedan starten 2013 har över 2500 
sport- och fritidsartiklar samlats in och man 
har redan passerat 1500 utlån, vilket mot-
svarar ett lån till var tredje innevånare. 

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

David Mathiasson
Projektledare för spridning av Fritidsbanken

Sedan dess har Fritidsbanker startat i 
Grums och Lidköping och snart även i 
Örebro och Årjäng. Just nu genomförs 
en förstudie, för att kartlägga intresset 
för fler Fritidsbanker i regionen, samt 
undersöka vilka organisationer som vill 
stå bakom Fritidsbanken i dess utveckling. 
Resultaten har varit överväldigande. En 
rad olika aktörer vill starta Fritidsbanker, 
eller på något sätt etablera ett samarbete 
eller stödja verksamheten. 

Fritidsbanken fick hederspris på Återvin-
ningsgalan 2013, i konkurrens med etable-
rade storföretag.

Succén Friska Forshaga 
återkommer

Summering av 2014
Totalt registrerades 20 032 stolpar, 32 
stolpjägare hittade alla 180 stolparna.
Av de 360 registrerade deltagarna 2014 var:
- 35 st under 18 år
- 143 st över 65 år
- 53% kvinnor.

Vi hoppas att du är med 2015 och regist-
rerar alla stolpar du besöker! I nästa num-
mer av Kontakten får du mer information. 
Följ oss på www.friskaforshaga.se så är du 
hela tiden uppdaterad med det senaste.

Datum: Torsdag 14 maj
Tid:  Klockan 10-15
Plats:  Ängevi ishall, Forshaga

FORSHAGA-
MÄSSAN

ANTIKT &
KURIOSA
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Miljön inne i skolor

Många skolor i Sverige har brister i miljön. 
Städningen kan till exempel vara dålig.
Det gör att elever och personal kan
få problem med sin hälsa.  

Därför har Folkhälsomyndigheten ett 
projekt om inomhusmiljön i skolor 2014-2015.
Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och 
Munkfors kommun är med i projektet. 

Tillsammans med tio andra kommuner i 
Värmland ska Forshaga och Munkfors arbeta 
extra mycket med miljön i skolan.
Städning och ventilation ska till exempel 
kontrolleras extra noga. 
Ventilation är hur luft kommer in i huset 
och ut från huset.    

Kommunen kommer också att informera om 
hur vi kan minska på saker 
som innehåller kemikalier, 
till exempel leksaker, textilier eller elektronik.
Det kallas att kemikaliebanta.   

Besök på företag

Kommunalråd Benny Pedersén 
och kommunchef Anders Pettersson 
planerar att besöka 60 olika  
företag i kommunen år 2015.
Även företagslots Linda-Marie Fors är med på 
företagsbesöken. 

De tycker att det är viktigt att besöka företag 
för att få mer kunskap om hur det är att vara 
företagare i Forshaga.

De vill att företagen ska trivas i kommunen
och att de kan utvecklas och bli större. 
När företagen har det bra i Forshaga, 
så kanske ännu fler företagare kommer hit. 

Miljön i skolan är viktig för att eleverna ska må bra.

Benny Pedersén besökte företaget HälsoHuset
och provade att träna.
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fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Politiker på utbildning 

Vi har fått flera nya politiker i kommunen. 
Under de första veckorna år 2015 fick de 
utbildning bland annat om kommunallagen 
och om hur Forshaga kommun fungerar.

Det är viktigt för politiker att ha kunskaper 
om till exempel kommunens ekonomi och 
vem som ansvarar för vad i kommunen.   

Alla politiker som fick ett uppdrag efter valet 
i september fick gå en utbildning i två dagar.
Axel Danielsson var lärare på utbildningen. 

Kommunens verksamheter 
Politikerna fick också möjlighet att gå 
en utbildning i slutet av januari.
Det var för att få veta mer om kommunen, 
som hur vi arbetar med vår värdegrund. 
Flera chefer var sedan med i ett samtal om 
personalfrågor och annat i kommunen. 

Arbetslösa ungdomar

Arbetslösheten bland ungdomar 
i Forshaga minskar. 
Arbetsförmedlingens siffor visar 
att den har minskat med cirka 9 procent.  
Det betyder att ungdomsarbetslösheten i Forshaga 
minskar mest i hela Värmlands län. 

Både kommunen och arbetsförmedlingen 
har arbetat mycket för att fler unga ska få jobb. 
Arbetsförmedlingen har nu fått extra pengar från 
Europeiska Socialfonden (ESF) 
för att kunna fortsätta 
arbetet med att ordna jobb
till kommunens ungdomar.  

Klarälvdalens Samordning förbund har också fått 
pengar från ESF.

Pengarna ska användas till ett projekt för att prata 
med ungdomar om arbetslöshet. 
Resultatet kommer att presenteras i mars månad.  

Benny Pedersén besökte företaget HälsoHuset
och provade att träna.

Axel Danielsson utbildar politikerna.

Fler ungdomar i Forshaga kommun har fått jobb.
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Moa Lindberg Molly Svensson Nicki Eliasson Saga Hagström

Salar Bustan Kolali

Alvin Palmquist

Selma Lindskog

Elliot Sefton

Signe Johansson

Johannes Engvall Melvin Ståhlklo

Alfred Rosvall

Vidar Nyqvist

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna kommunens maskot.
Förälder! Du vet väl om att du kan beställa en förstoring av bilden  
från bebisuppvaktningen? Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna


