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Efter tjugo år är det 
dags att lämna över 
ordförandeklubban i 
kommunstyrelsen till 
Benny Pedersén. Jag 
har blivit ombedd att 
skriva en sammanfatt-
ning av mina år som 
kommunalråd....inte 
så lätt. Det hinner 
liksom hända en hel 
del under tjugo år! 

Många människor har varit delaktiga i ut-
vecklingen. En del mer, andra mindre, men 
så är det ju också så att ingen kan göra allt 
men alla kan göra lite. 

Tillsammans har vi bland annat utvecklat 
Klarälvsbanan genom kommunen samt dess 
två broar, sportfiskecentret vid Klaräl-
vens strand, Lärcenter, Grossbolsskolan, 
Dejeskolan, Skivedsskolan, idrottshallar, 
centrum i Deje och i Forshaga, skatepark, 
multisportarena, stationsområdet i Deje, 
kraftstation i Deje, renoverat byggnader 
som Forshaga Akademien delvis hyr och 
byggt om en nedlagd vägstation till före-
tagshotellet Activum.

Satsningen på Kulturskolan, Kultur i skola, 
Lustenrundan, Kammarmusikdagarna, Kul-
turhuset i Deje (efter att Folkets Hus gick 
i konkurs) samt bidraget till Folkets Hus i 
Forshaga har ökat möjligheterna till kul-
turupplevelser i kommunen. Musik, bilder, 
litteratur, dans och andra kulturformer ak-
tiverar och underhåller oss. Hur skulle livet 
se ut utan kultur? Tråkigt och tyst.....

Kommunen startade upp, och drev under 
några år, företagsnätverket Klarälvorna. Vi 
hade entreprenörsprojekt i skolan och flera 
ungdomar fick smak på att utveckla före-
tagsidéer. Idag arbetar Ung Företagsamhet 
vidare med dagens elever. Vår kommun är 
en pendlarkommun. Majoriteten har sina 
jobb utanför kommungränsen. Därför är jag 
glad över dagens utbyggda kollektivtrafik.

Utan egen försörjning blir livet svårt. Nä-
ringslivsutveckling och entreprenörsut-
veckling i synnerhet, ökar dessutom möjlig-
heterna att behålla skola, vård och omsorg. 
Hur ska det annars betalas?

Min ledstjärna har varit att alltid pröva infall 
och uppslag som bubblat upp. Man ska ha 
ett öppet sinne. Likriktning leder bakåt och 
vi måste framåt. Idéer har utvecklats i sam-
verkan med människor boendes i kommunen 
men också genom EU projekt i bl.a. Spanien, 
Polen och Mongoliet. Vi såg till att ungdomar 
fick vara med så långt reglerna tillät. 

En stor förändring idag, mot när jag bör-
jade, är informationsverksamheten och 
därmed också möjligheten till större öp-
penhet. Då fanns bara den fasta telefonen. 
Man fick hålla sig på kontoret för att vara 
anträffbar. En tid hade jag förresten mot-
tagning på biblioteket i Deje för att fler 
skulle kunna framföra sina åsikter. Nu har 
vi mobiler, datorer och Ipads och är alltid 
nåbara. Invånarna förväntar sig uppdate-
rad information i olika sociala medier. Alla 
kommuner är idag beroende av duktiga 
kommunikatörer och informatörer.

Som sagt, det är inte lätt att kortfattat 
sammanfatta tjugo år. Det fick bli några ax-
plock. Jag tog vid efter socialdemokraten 
Reidar Nordlanders, moderaten Rolf Lund-
bergs och centerpartisten Lars Emilssons  
(borgerligt styre 1991 till 1994) insatser. 
Nu är det nya förtroendevalda som tar vid 
efter bland annat mig. 

Om ytterligare tjugo år kommer vår plats 
på jorden att vara annorlunda än den är 
idag. Min sista önskan som kommunalråd 
är, att vår plats på jorden ska präglas av 
trygghet, respekt för varandra och öppen-
het för mångfald.

Tack till er alla som stöttat mig, uppmunt-
rat mig och gett mig goda råd under åren! 
Nu ses och hörs vi i kommunfullmäktige 
istället!

Omslagsfoto: mostphotos.com
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Skidbackar
Dömle slalombacke i Deje
Här finns lift, snökanon, pistmaskin, 
belysning, och snowboardbana.
För mer information, kontakta Dömle 
Slalombacke, tel: 0552-413 80 eller 
www.dejealpinaklubb.nu.

Skridskor
Olevi, Olsäter
Här finns en ishockeyplan. 
Olevi ägs av Olsäters SK. 
För mer information, tel. 0552-311 65.

Ängevi i Forshaga
Här finns en ishall med en 
läktare för 1000 personer.
För mer information, tel. 054-87 21 86 
eller www.forshagahockey.se

Pulkabackar
I Forshaga finns backar med belysning på 
Stackbråtarna, Grossbol och Skivedstorp 
samt en backe utan belysning på Lunda-
gård. I Deje finns en backe med belysning 
i Tjusbol.

Längdskidor
Hembygdsgården i Skived
Här finns spårcentral med elljusspår 
och motionsspår.

SISU-gården i Forshaga
Här finns spårcentral med elljusspår, mo-
tionsspår samt hinderbana. 
För mer information, 
www5.idrottonline.se/SisuForshagaSK-Skidor

Skidstugan i Deje (Skivtjärn)
Här finns spårcentral med elljusspår och 
motionsspår.
För mer information, tel. 0552-108 65, 
eller www5.idrottonline.se/DejeSF

Spolade isplaner
Kommunen spolar själva inte upp isplaner. 
Istället får privatpersoner låna utrustning 
av kommunen för att spola upp planerna 
på en lämplig plats. Vill man spola upp en 
plan, ring vår växel 054-17 20 00 och be 
att få prata med någon på kommunteknik 
och service.

De vanligaste platserna de senaste åren där 
isplaner spolats upp av privatpersoner är 
”Stacken” högst upp på Bråtvägen, ”Anne-
berg” lekparken vid Ängbråtsgatan, Åsens 
lekpark, Enåsens lekpark, grönområdet 
mellan Virvelgatan och reningsverket och 
Laxgatans lekpark. I Deje är det vid lekpar-
kerna både vid västra och östra Dejefors 
och vid Mon och Tjusbol.
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Om undersökningen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) un-
dersöker sedan 2009 årligen kommunernas 
information till medborgaren. 12 verksam-
hetsområden undersöks och sammanlagt 
mer än 250 frågor och tjänster ska kunna 
besvaras/tillhandahållas. I år har undersök-
ningen skärpts och utökats, bland annat i 
områden som gäller näringslivsinformation 
ur ett företagarperspektiv, och utökade 
krav på sökfunktionen. Det innebär att det 
blivit svårare att uppnå samma resultat 
som tidigare år.

Fortsatt utvecklingsarbete
Att vi har bra resultat i undersökningen är 
positivt och visar att ansträngningar ger re-
sultat. Ett arbete som måste fortsätta om 
vi även i framtiden ska kunna erbjuda invå-
nare en bra service. Under vintern fortsät-
ter vi arbeta med att utveckla e-tjänster 
tillsammans med övriga kommuner i Värm-
land. Vi ser också över våra blanketter, till-
gängliganpassar, och byter ut.

Vår webbinformation är 
bland de bästa i Sverige
När Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersöker kommunernas 
webbinformation till medborgarna, hamnar Forshaga på plats 17 av 
Sveriges totalt 290 kommuner.

Några kortfakta om 
årets undersökning
• Resultatet 88 % (89% 2013) gör att vi 

förbättrade oss 2 placeringar i årets 
undersökning (från 19 till 17). 

• I tio av tolv undersökningsområden är 
vi bättre än genomsnittskommunen, 
i två områden ligger vi som genom-
snittskommunen (gymnasieskola och 
sök). 

• I tre av undersökta områden är vi bäst 
i Sverige (äldreomsorg, gator/vägar 
och miljö/renhållning och tillstånd/nä-
ringsliv/krisinformation). Vi har i dessa 
områden tillsammans med några andra 
kommuner full pott, 100%.

• Värmland som län ligger på riksgenom-
snitt. Bland de värmländska kommu-
nerna placerar sig vår webbplats på en 
tredjeplats efter Karlstad (2 nationellt) 
och Arvika (15 nationellt), vi gratulerar 
våra kollegor till ett gott arbete. 

Läs hela undersökningen på: 
skl.se/informationtillalla

Mattias Göthberg, informatör

Våra e-tjänster 
blir ännu enklare 
att använda 
Nu kan du logga in och signera dina 
ärenden med mobilt bank-id, något som 
länge varit efterfrågat.

Bank-id är den största e-legitimationen i 
Sverige. Cirka 6 miljoner privatpersoner 
i Sverige använder bank-id dagligen för 
att hantera bland annat e-tjänster och 
bankärenden.

Genom att använda mobilt bank-id går 
det att uträtta sina ärenden direkt i sin 
smarta telefon eller via sin surfplatta. 
Någonting som vi hoppas gör att an-
vändandet av e-tjänster också kommer 
öka. Kommunens e-tjänster hittar du på 
https://e-tjanster.forshaga.se/

Införandet av mobilt bank-id gäller för 
alla värmländska kommuner, som sam-
verkar kring en gemensam plattform för 
e-tjänster. 

Nya öppettider på 
Deje bibliotek 
från årsskiftet
Från och med årsskiftet tidigarelägger 
vi öppettiderna en timma på måndagar 
då vi märkt att många besöker oss första 
delen av eftermiddagen. Tisdagar och 
torsdagar har vi öppet samma tider som 
innan. Välkoma!

Måndag  14-18
Tisdag  10-14
Torsdag  10-14



I början av november flyttade Kulturskolan i Deje in i nya lokaler. De 
har tidigare huserat i olika lokaler inne i Dejeskolan och konkurrerat 
om sina utrymmen med andra verksamheter.

- Kulturskolan i Deje omfattar alla elever i 
årskurs två och tre, eftersom det där ingår 
orkesterklass med fiol, samt alla de elever 
som valt att spela något instrument eller 
sjunga i Kulturskolans regi.  Det här är allt-
så något som alla barn i Deje kommer att 
ha glädje av, säger Marie Jonsson, musiklä-
rare på Kulturskolan.

Nu har de helt egna lokaler med närhet till 
både skolan och fritids.
- Fördelarna är många, framförallt att vi nu 
kan vara fler lärare åt gången vilket inne-
bär att fler elever kan spela samtidigt och 
vi kan göra ensemblespel. En annan stor 
fördel är att det nu är betydligt fräschare, 
fortsätter hon.

Maria Starrin, processledare AME

Kulturskolan
Kulturskolan vänder sig till barn och 
ungdomar som vill lära sig sång, spela ett 
instrument, dansa eller spela teater. Det 
finns också grupper för barn som vill lära 
sig mer om teknik och naturvetenskap.

Besök vår hemsida forshaga.se för  
information om utbud och anmälan.

Varmt välkommen!

- Vi känner att vi nu har en mycket mer 
samlad verksamhet då vi har större utrym-
men som ligger intill varandra. Undervis-
ningen kommer helt enkelt att kunna bli 
bättre, säger en mycket glad Marie.

Kulturskolan får 
 egna lokaler i Deje
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Lina Wiklundh, informatör

Bland elva nominerade bidrag röstades per-
sonalen på Gröna huset på Grossbolsskolan 
fram till vinnare av utmärkelsen. Nomine-
ringen var genomtänkt och hade en tydlig 
koppling till var och en av delarna i värde-
grunden.

Arbetslaget överraskades med tårta, 
diplom, värdskapsknappar och en biokväll.

I slutet av september uppvaktades personalen i Gröna huset 
på Grossbolsskolan som fått utmärkelsen Höstens värdeskapare 
i Forshaga kommun. 

Värdeskapare är en utmärkelse som ska 
lyfta goda exempel av värdeskapare i den 
egna organisationen. Syftet är att hålla liv 
i den satsning kommunen gjort de senas-
te åren på en gemensam värdegrund och 
värdskap som förhållningssätt. Den ger ett 
tillfälle att reflektera över sitt eget och an-
dras värdskap.

Utmärkelsen, som delades ut för första 
gången i våras, är tänkt att ges två gånger 
per år, vår och höst. Alla anställda kan no-
minera sitt eget eller ett annat arbetslag. 
En fokusgrupp för värdegrund och värdskap 
utser sedan vinnaren genom att se till vil-
ken nominering som bäst efterlever kom-
munens värdegrund.

Höstens värdeskapare

Utrag ur nomineringen...
”Vi får ofta höra att vi har ett härligt klimat som smittar av sig på vår omgivning. Vi tänker 
på att dagligen ge positiv feedback till elever, föräldrar och kollegor. Vi uppskattar att vi 
alla är olika och har olika kompetenser och personligheter. Genom vårt dagliga och viktiga 
arbete med barnen tar vi tillvara på deras kunnande, intressen, olikheter, svårigheter och 
personligheter. Vi stöttar, stärker och uppmuntrar alla. Alla är bra på någonting och alla har 
någonting man behöver träna mer på. Vi ställer upp och stöttar varandra när svårigheter 
dyker upp. Vi är trygga i vår yrkesroll, följer fattade beslut och vet alltid att arbetslaget 
ställer upp för varandra.”

Vad är trygghet för dig?

Vi frågar!

Leif Nilsson
Trygghet för mig är att det finns bra 
sjukvård och att det är upplyst och 
lugnt i Forshaga.

Kajsa Magnusson
Trygghet för mig i Forshaga är att allt 
finns här. Kommunen satsar mycket. 
Det är en bra barnkommun.

Ulla Henriksson
Trygghet för mig är att få ha 
en hygglig hälsa!



Kontakten Nr 6, 2014      7   

Var kommer ditt politiska intresse ifrån?
När jag var tre år flyttade vi in på nybyggda, 
fina Rud i Karlstad och där växte jag upp. 

Under högstadiet fanns det inte så mycket 
att göra för oss tonåringar där. Jag och mina 
kompisar tog saken i egna händer, skaffade 
en lokal som vi sedan drev under flera år. 

Under den tiden hade vi hunnit starta både 
Unga Örnar, arbetarrörelsens barn- och ung-
domsorganisation, och Sveriges socialdemo-
kratiska ungdomsförbund, SSU. Och det var 
där mitt politiska intresse startade.

Hur hamnade du i Forshaga?
Att Forshaga var en bra kommun, det hade 
jag ju hört men det var en ren slump att 
jag hamnade här. Jag fick se en annons om 
nybyggda villor på Lundagård. 

Det var ett trevligt område vi flyttade till 
och en härlig gemenskap bland grannarna. 
Och det var just en av dessa grannar som 
frågade om vi inte skulle engagera oss i den 
lokala politiken. 

Hur ser ditt politiska engagemang ut?
Med små barn hemma var det inom de frå-
gorna mitt engagemang startade, i barn- 
och utbildningsnämnden, vidare till arbets-
utskottet och sen som ordförande. 

Med tiden har uppdragen blivit fler, i kom-
munstyrelsen som 1:e vice ordförande, i 
dess arbetsutskott och som ordförande i 
överförmyndarnämnden. 

Hur ser planen ut nu när 
du ska bli kommunalråd?
Efter 20 år i politiken i Forshaga har jag 
haft en lång upplärningsperiod. Som co-
pilot lär du dig att känna varenda vind, 
varenda rörelse och du hör när motorn går 
ojämnt. Det är en annan sak att själv sitta 
vid rodret! 

Målet med resan är att göra Forshaga kom-
mun till en ännu bättre plats att leva på. 
Det kan många gånger vara kärvt för en li-
ten kommun men vi har en bra verksamhet! 
Vi måste hantera vår inkomst, skattepeng-
arna, med respekt. Vi behöver bli fler in-

vånare, fler företag och för att kunna växa 
krävs fler bostäder. 

Vilken är din hjärtefråga?
Jag tror på jämställdhet, allas lika värde, 
att alla ska få samma möjligheter. Fördo-
mar måste mötas med en kombination av 
kunskap, personliga erfarenheter och dia-
log. Jag vill inte att mina barn ska växa 
upp i ett samhälle där man gör skillnad på 
människor!

Hur är det att vara ny på jobbet?
Det känns jättespännande och utmanande! 
Jag vill göra politik av de frågor människor 
bär på och ge invånarna större möjlighet 
att påverka vilka beslut som fattas, dialo-
gen är viktig. 

Företagsbesöken och bebisuppvaktningarna 
är exempel på bra dialoger och guldkanten 
på mitt nya uppdrag och fler kommer!

Lina Wiklundh
Informatör

Benny Pedersén, 
nytt kommunalråd
i Forshaga kommun
Benny Pedersén är Forshaga kommuns nya kom-
munalråd. Han föddes i Åmål 1967 och växte upp i 
Karlstad. Han har jobbat inom verkstads- och bygg-
branschen, inom socialtjänsten och har en magis-
terexamen i rättsvetenskap. Benny bor i Forshaga 
sedan 21 år tillbaka och har varit engagerad inom 
lokalpolitiken för socialdemokraterna så gott som 
lika länge. Benny bor tillsammans med sambo och 
barn på Skivsta. 
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Läs gymnasie- och 
grundskolekurser 
som vuxen
I Forshaga kommun har vi en vuxenut-
bildning som gör det möjligt för dig som 
är över 20 år att studera kurser och ut-
bildningar på olika nivåer. Vill du t.ex. 
börja läsa på universitet eller högskola 
men saknar behörighetsgivande kurser 
kan du läsa dessa kurser i Forshaga och 
därmed bli behörig till studier på akade-
misk nivå. För dig som har behov av att 
studera kurser motsvarande de som ges 
i grundskolan så är du också välkommen 
till oss. Här kan du som vuxen läsa de 
kurser du saknar från grundskolan. 

På vuxenutbildningen i Forshaga har vi 
gymnasiegemensamma kurser och vi har 
även kurser inom vård- och omsorgsut-
bildningen. Vår vård- och omsorgsutbild-
ning är även ett certifierat vård- och 
omsorgscollege. Detta innebär att vi har 
möjlighet att efter avslutade studier 
utfärda ett diplom. För att få diplomet 
krävs att du har läst 1550 poäng. 

Mer information 
Läs mer på forshaga.se/vux 
eller ring vår studie- och 
yrkesvägledare, 054-17 20 49

För ett säkert fyrverkeri är det viktigaste 
att förbereda det i god tid, vara nykter, 
aldrig hålla en tänd fyrverkeripjäs i han-
den, hålla säkerhetsavståndet samt vänta 
med att gå fram till en pjäs som inte fung-
erar. Tänk på att den som hanterar fyrver-
keripjäser ska vara minst 18 år.

Det är också viktigt att visa hänsyn både 
mot människor och djur som kan bli skräm-
da av fyrverkeriet. Enligt ordningslagen 
ska den som ordnar ett fyrverkeri ”göra en 

Säkert nyårsfirande
Visst är det härligt och fantastiskt med fyrverkeri på nyårsnatten! 
Men det kan också vara farligt och det finns en del att tänka på. 
Varje år skadas många av fyrverkerier och de flesta skador och 
bränder sker just i samband med nyår. 

bedömning om användning av fyrverkeri 
kan innebära risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom”. Om man är osäker är det bästa 
att kontakta polisen samt eventuellt söka 
tillstånd. 

På internet finns många tips om hur man 
ordnar ett säkert fyrverkeri. Titta till 
exempel på sidan www.dinsakerhet.se.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik

Läsårstider
Så här ser läsårstiderna ut för höst-
terminen 2014 och vårterminen 2015. 
Läsårstiderna omfattar allmän förskola 
3-5-åringar (15 timmar/vecka) och elever 
i förskoleklass och grundskola.

Vårterminen 2015
8 januari  - 12 juni
Lovdagar: 23-27 feb (sportlov v 9)
 7-10 apr (påsklov v 15)
 13-15 maj

Höstterminen 2014
Sträcker sig fram till 18 december

Förskoleverksamhet och fritidshem stänger för verksamhetsplanering/kompetensutveck-
ling 15 jun 2015. Ytterligare två stängningsdagar lokalt per skolområde tillkommer.



Kontakten Nr 6, 2014      9   

Barnen får kunskapen genom upprepning, 
vilket i sig bidrar till både lustfyllt lärande 
och trygghet. Barnen känner sig stolta över 
den kunskap de får och det i sig bidrar till 
en styrkt självkännedom och identitet. 
Barnen får en gemensam upplevelse av 
Babblarna och det leder till spontana dis-
kussioner, även bland de som inte har ett 
så utvecklat talspråk.

Vi har arbetat med materialet i tre år nu 
och det finns ingen ände på allt roligt och 
utmanande som kan knytas till Babblarna. 
Med enkla medel har vi fixat fina, lekinspi-
rerande, rum.  Miljön är en viktig förut-
sättning för kreativ lek. Det behöver inte 
kosta mycket, man kan göra en hel del med 
lite fantasi och engagemang. Vi har bland 
annat tagit med sandlådan in och skapat 
ett upplevelserum. Ett annat rum har vi in-
rett med skogen som tema.

Lustfyllt och tryggt lärande 
tillsammans med Babblarna

Vi har också tagit med Babblarna ut. När 
Bobbo ”hamnade” uppe i äppelträdet var det 
först ingen som såg honom, sedan kom ett 
förbipasserande barn och upptäckte honom 

Lisa Nordlöf
Förskollärare

och det blev succé. Efter mycket diskute-
rande om hur Bobbo hamnat i trädet, ville 
barnen hjälpa Bobbo ner. De fick själva 
komma på lösningar och med gemensam 
kraft kunde uppdraget slutföras.

I våras tittade vi efter vårtecken och tog 
Doddo med oss ut. Barnen hittade en mask i 
vår grönsakslåda och nu började äventyret. 
Med Doddos hjälp fick vi kunskap om växter 
och djur och hur masken är en viktig del i 
kretsloppet.  

I alla ”uppdragen” har vi haft en grundidé, 
men vad som händer på vägen och hur bar-
nen reagerar och löser problemet, är helt 
upp till barnen. Barnen styr verksamheten 
och vi är med och stöttar, lockar och flyter 
med i barnens fantasivärld. Många olika be-
grepp förvärvs och lösningarna fixar barnen.

Vi på förskolan Arbetsmyran i Olsäter skulle gärna vilja berätta om vår verksamhet kring materialet 
Babblarna. Babblarna är ett pedagogiskt material baserat på Karlstadmodellen och innebär lustfylld 
språkstimulering. Alla förskolor i Ulleruds skolområde använder sig av Babblarna i sina verksamheter.
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Till Nystarten kommer man genom en an-
visning från Arbetsförmedlingen, eller från 
någon av kommunens andra verksamheter. 
Alla anvisningarna går till kommunens prak-
tiksamordnare som sedan kontaktar ansva-
rig för Nystarten.

Att vara på Nystarten innebär att man del-
tar i någon form av individanpassad arbets-
rehabilitering eller arbetsprövning för att 
ens arbetsförmåga ska kunna förstärkas el-
ler klargöras.

Syftet med verksamheten är att personer 
ska få prova på arbetsuppgifter utifrån sin 
egen förmåga för att kanske få upp ett in-
tresse för en framtida sysselsättning, yr-
kesroll eller utbildning. Man utvecklar de 
goda sidor och meriter som oftast redan 
finns men som hindrats på vägen av t ex. 
sjukdom.

Det görs arbetsförmågebedömningar lö-
pande för alla på Nystarten för att kunna 
göra en bra framtida planering individuellt 

Vad är nystarten?
Arbetsmarknadsenheten (AME) är den enhet inom kommunen som 
samordnar och administrerar alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
En av verksamheterna inom AME är Nystarten, som har sina lokaler 
i Slottet. Arbetsuppgifterna där är individanpassade och alla arbetar 
efter sin egen förmåga.

anpassad för deltagaren. Varvat med de 
dagliga arbetsuppgifterna ingår även frisk-
vård efter egen utformning.

Arbetsuppgifterna som utförs är på uppdrag 
av olika enheter hos kommunen. Det är lö-
pande uppgifter i kommunens utemiljö som 
till exempel målning, skötsel av vandrings-
leder, badplatser, tennisbanor och multis-
portarenan. Nystarten hjälper även till att 
köra kommunens skräp till återvinningscen-
tralen och har hand om flyttar inom kom-
munens verksamheter.

Det finns även en skaparverkstad inom Ny-
starten. Nya saker tillverkas av skräp som 
Röda korset skänker. Tanken är att det ska 
bidra till ett miljötänk som påverkar oss 
alla och miljön i vår kommun.

Maria Starrin
Processledare, AME

Stora läste 
för små
Under läsveckan, vecka 43, genomför-
des på Lärcenter ett samarbete med 
några av Forshagas förskolor. Tio högsta-
dieelever från Kullaget läste barnböcker 
och spelade dockteater för förskolebarn 
i olika åldrar på Maskrosen, Åsmyren och 
Gula villan.

Det uppskattades mycket av både stora 
och små.
-Det här borde man göra oftare, säger 
Niclas Lill, som går i nian.
Nästa år lämnar Kullaget över stafett-
pinnen till OS-laget.

Aron Bergh, lärare

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

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

9 2 7
Den 28 november hade vi
1 927 gillare på vår sida.

1

Visste du att...
På forshaga.se kan du läsa protokoll 
från kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och
nämndernas sammanträden.
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Sophämtning 
jul och nyår

Vecka 52 (Forshaga) 
och vecka 1 (Deje) töm-
mer vi dina sopor på 
andra dagar än normalt.  
Ställ ut tunnan två dagar 
innan ordinarie dag och 
låt den stå till dess den 
är tömd.

God Jul  
och  

Gott Nytt År

Jonas från Deje 
gjorde en riktig 
drömresa under 
höstlovet
Jonas Olsson från Deje fick genom en 
målinriktad fotbollsträning ett stipen-
dium från Carlstad United. Stipendiet 
innebar att Jonas under höstlovet fick 
åka på träningsläger med Atalantas lag 
för 16-åringar i Italien. Jonas har spelat 
fotboll sedan han var 6 år, och går idag 
på fotbollsgymnasiet i Karlstad. 

Maria Starrin, processledare, AME

Säcken är fylld med 100.000 kronor och öron-
märkt åt verksamhet för kommunens ungdo-
mar. 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 kommu-
nens personal.

100.000 kr till 
ungdomars idéer

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

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

Vi vill med det här öka ungdomarnas driv-
kraft, 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. 

Andra klass i Lila Huset på Grossbolsskolan fick i ar-
betet ”Kompis med kroppen” göra ett besök på frukt- 
och grönsaksavdelningen på Ica i Forshaga. Inne på 
lagret väntade en tipspromenad, fruktsallad med 
yoghurt och möjlighet att titta in i mjölkkylen, fry-
sen och titta ut på lastbryggan. Vi var så nöjda och 
barnen berättade med stolthet om besöket för resten 
av kompisarna i gruppen. 

Tina Weitzel, klasslärare

Spännande studiebesök på Ica i Forshaga



12    Kontakten nr 6, 2014

Fallolyckor och andra typer av olyckor 
bland äldre har ofta en stark koppling till 
hälsa. Om både kroppen och knoppen mår 
bra är det förebyggande i sig. Folkhälso-
arbetet och säkerhetsarbetet går hand i 
hand. Det som är bra för folkhälsan i form 
av fysisk aktivitet, balansträning, bra kost 
och ett rikt socialt liv minskar olycksrisken.

Fallolyckor är den i särklass vanligaste ty-
pen av olycksfall, nästan tre av fyra som 
läggs in på sjukhus till följd av olyckshän-
delser har skadats i fallolyckor. I Sverige 
drabbas ca. 17 000 äldre per år av höft-
frakturer och minst 1 500 dör till följd av 
fallolyckor. 

Psykologiska konsekvenser av fallet kan 
vara lika förödande som fysiska skador. 
Rädsla för att falla igen kan leda till mins-
kad rörelse och sämre livskvalitet. Fallo-
lyckor är den olyckstyp som leder till flest 
dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus 
och flest antal besök på akutmottagningar. 
Det är också en av de olyckstyper som ökar 
snabbast. I den äldsta åldersgruppen, 80 
år eller äldre, orsakas nio av tio skador av 

Hälsa och trygghet på äldre dar
Säkerheten går hand i hand med livskvalitén. ”Man kan inte gå omkring och vara rädd hela tiden” 
tänker en del, och undviker taktfullt alla goda råd. Sedan finns det de som går omkring och faktiskt är 
rädda hela tiden, ofta i onödan eftersom man på så många områden kan minska riskerna för det som 
orsakar rädsla. 

(Källa för ovanstående samt fler tips: 
MSB, Seniorkollen - En checklista för hälsa 
och trygghet)

Anders Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ett fall. I de äldre åldersgrupperna är det 
vanligast att man snubblar/snavar, drabbas 
av yrsel, trampar fel eller tappar balansen.

Vilka är de största 
riskerna hemma hos dig?
Här följer några påståenden och enkla tips 
på vad man själv kan göra för att öka sin 
hälsa och känsla för trygghet i hemmet;

1. Jag motionerar regelbundet. Med trä-
ning kan man förbättra sin fysik oavsett 
ålder, och det är inte farligt att ta i lite 
– tvärtom! Hushålls- och trädgårdsarbete 
ger bra ”gratis-motion”. Gåstavar ökar 
enkelt effekten av promenaden. Glöm inte 
reflexer eller reflexväst när mörkret faller.

2. Jag gör balansövningar varje dag. Många 
får sämre balans med åren, men det går 
att träna upp den.

3. Jag har bra belysning i hemmet. I takt 
med att ögonen behöver mer ljus kan man 
behöva anpassa belysningen i bostaden. En 
liten nattlampa kan också vara bra att ha.
4. Jag har halkskydd i badkaret, i duschen 

och på badrumsgolvet. Badrummet är en 
av de platser i våra hem där flest olyckor 
händer. Numera finns det halkskydd i alla 
möjliga färger och former – somliga ”smäl-
ter in”, andra blir en fin dekoration.

5. Jag har fäst sladdar som man annars 
kan snubbla på. Större sladdsamlingar kan 
samlas ihop i en sladdgömma.
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Nyligen publicerade socialstyrelsen sin riks-
täckande enkätundersökning ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?”. Det är en 
nationell undersökning där alla äldre över 
65 som har hemtjänst eller särskilt boende 
fått tycka till om kvaliteten på den omsorg 
de får. Undersökningen visar att många 
över lag är nöjda med sin äldreomsorg, så 
även hos oss! 

Personalens bemötande
På frågan om personalens bemötande läm-
nar 100 % positiva omdömen, både inom 
hemtjänsten och särskilt boende. Med 
betydligt sämre resultat på samma fråga 
för något år sedan bestämde vi oss för att 
jobba aktivt med bemötandefrågor. Genom 
att jobba med bland annat värdegrund, 
värdighetsgarantier, etikinspiratörer och 
värdskapsföreläsningar har vi nått resultat!
Mötet mellan vår personal och den äldre är 
grunden i all vård och omsorg. Vi är där-
för mycket glada och stolta över att de 
som svarat på enkäten i vår kommun är 
så nöjda. Vad ett gott bemötande innebär 
i praktiken är något vi jobbat aktivt med 

Äldreomsorgens personal 
får toppbetyg för sitt bemötande
Forshaga kommuns personal inom äldreomsorgen får 100% positiva omdömen för sitt bemötande. 
Detta i socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om sin omsorg.

inom Forshaga kommun de senaste åren. 
Resultatet av detta ser vi nu!

Trygghet och förtroende
De flesta äldre känner sig trygga med hem-
tjänst och att bo på ett särskilt boende. Tryg-
gast är de som bor på särskilt boende där 
de äldre på både Ullerudsgården i Deje och 
Lintjärn i Forshaga lämnat 100% positiva svar. 

De äldre på särskilda boenden uppger att 
de är nöjda med det stöd de får. Persona-
len brukar oftast komma på avtalad tid. 
Däremot ser vi att vi kan vi bli bättre på 
att meddela tillfälliga. Trots alla rapporter 
genom åren om tidsbrist, framförallt i hem-
tjänsten, anser de flesta att personalen ha 
tillräckligt med tid för att utföra sina ar-
betsuppgifter. Det känns bra!

Ensamhet
Socialstyrelsen skriver i sin sammanfattning 
att resultaten tyder på att ensamheten har 
betydelse både för den egenupplevda häl-
san och för hur den äldre upplever äldre-
omsorgen.

Många äldre uppger att de känner sig en-
samma och det är något vi ska titta när-
mare på. Vad beror det på och vad kan vi 
göra för att minska känslan av ensamhet? 

Påverkan
De flesta upplever att personalen lyssnar 
på, och tar hänsyn till, deras åsikter. Majo-
riteten av de som har hemtjänst upplever 
att handläggarens beslut är anpassat efter 
deras behov.

Många av de som bor på äldreboende tyck-
er att möjligheterna att vistas utomhus är 
dåliga. Personalen inom vår verksamhet 
upplever å andra sidan att det kan vara 
svårt att motivera den äldre att komma ut. 
Vi arbetar aktivt med att ta reda på hur vi 
ska lösa frågan.

Ing-Marie Fritzson
Utvecklingsledare, vård och omsorg
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Inom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LLS) finns det nio stöd- 
och serviceinsatser, personlig assistans är 
en av de insatserna. Personer med funk-
tionsnedsättning kan beviljas assistans av 
kommunen eller Försäkringskassan. 

Det finns fem grundbehov 
som krävs för att bli 
beviljad assistans:
• hjälp med hygien
• hjälp med på- och avklädning
• hjälp med måltider
• hjälp att kommunicera med andra
• eller annan hjälp som kräver förkunskaper  

om personens funktionshinder

Personen med funktionsnedsättning har 
rätt att välja vem han eller hon vill ha som 
personlig assistent. 

Att arbeta som personlig assistent är ett 
omväxlande yrke med varierande arbets-
uppgifter som skiljer sig beroende på vem 

man är assistent till. Arbetar du med en 
person med intellektuell funktionsnedsätt-
ning kan du som assistent hjälpa till vid ex-
empelvis matlagning. Men om personen har 
en fysisk funktionsnedsättning behöver du 
även hjälpa till med matning. Även arbets-
platsen varierar. Ofta sker arbetet i den 
funktionshindrade personens hem, men 
arbetet kan också innebära att vara med 
som stöd i skolan, på arbetet eller på en 
fritidsaktivitet. 

Som personlig assistent har du kunskap och 
förståelse för olika funktionshinder. I arbe-
ten med människor är det viktigt att kom-
ma ihåg att allt kan hända. Exempelvis så 
kan personer med funktionshinder lättare 
bli akut sjuka. Därför är det viktigt att du 
som personlig assistent är flexibel och kan 
agera utifrån situationen. 

För att arbeta som personlig assistent i 
Forshaga kommun måste du ha en relevant 
utbildning eller arbetserfarenhet. Detta är 

Det sägs att en personlig assistent är armar, ben och tal till en person med funktionsnedsättning. 
Men att vara personlig assistent innebär mycket mer.

Personlig assistans ger trygghet 
i många människors vardag

en trygghet för både personer med funk-
tionsnedsättning och deras anhöriga, efter-
som de då kan vara säkra på att assisten-
terna har den kompetens som behövs för 
att utföra arbetet. Innan du börjar arbeta 
får du gå en introduktion med ordinarie 
personal hos personen du ska vara personlig 
assistent åt.  Vid behov och bedömd lämp-
lighet kan du få delegering av en områdes-
ansvarig sköterska, det innebär att du får 
överlämna och hantera läkemedel. Att vara 
personlig assistent är ett givande yrke som 
ökar livskvaliteten hos personer med funk-
tionsnedsättning. 

Emma Olausson
Student, Information & PR

Karlstads Universitet
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Kanske behöver ditt hem anpassas för att 
du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig 
mellan olika rum eller använda badrummet 
och köket. 

Vem kan få bidrag?
Bidraget är avsett för personer med alla 
typer av funktionsnedsättningar, till exem-
pel rörelsehinder, nedsatt syn eller utveck-
lingsstörning. Behovet ska vara långvarigt 
eller bestående. Du kan söka bidrag om du 
hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget 
hus. Om du bor i hyresrätt måste fastig-
hetsägaren godkänna ombyggnaden. Ofta 
gäller det även bostadsrätt. 

Om du är berättigad till bidrag eller inte 
bedöms enligt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag. Det kostar inget att söka och 
det är kommunens handläggare eller ar-
betsterapeuter som bedömer om du har 
rätt till bidraget.

Vad kan jag söka bidrag för?
Exempel på bostadsanpassning inomhus kan 
vara att ta bort trösklar, montera stödhand-
tag, ordna en duschplats istället för badkar, 
bredda dörrar eller förstärka fast belysning 
i kök och badrum.

Utomhus kan det handla om att sätta upp 
räcken och ledstänger, bygga ramper eller 
montera trall på balkongen.

Vart vänder jag mig?
Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa 
dig att precisera önskemålen inför din an-
sökan och upprätta förslag på åtgärder. Du 
skickar din ansökan till miljö- och bygg-
förvaltningen. Det är också där som kom-
munens handläggare för bostadsanpassning 
sitter.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa bostadens 
grundläggande funktioner efter dina behov, så kallad bostadsanpassning.

Att kunna bo kvar i ditt hem även 
om du behöver hjälp är en trygghet

Hanna Johansson
Handläggare, miljö- och byggförvaltningen

Du når både handläggare för 
bostadsanpassning och kommunens 
arbetsterapeuter via kommunens växel, 
telefon 054-17 20 00. 

Blanketter för att ansöka 
finns på www.forshaga.se
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EU medborgare som försörjer sig på tiggeri 
har fri rörlighet inom EU men utlänningsla-
gen reglerar att man då får vara i Sverige 
tre månader utan uppehållstillstånd.  Kra-
vet är att man kan försörja sig själv och 
inte och att man inte utgör en orimlig be-
lastning för biståndssystemet inom social-
tjänsten. 

Få tiggare ansöker själva om stöd från 
socialtjänsten. Den vanligaste formen 
av stöd från kommunerna är akut stöd i 
form av hjälp resa till ambassaden eller 
till hemlandet. Annat bistånd som kan bli 
aktuellt är pengar till mat.

Socialtjänsten har även ett särskilt ansvar 
för barn. Även om en familj inte själv sö-
ker sig till socialtjänsten har socialtjänsten 
genom bl.a. den uppsökande verksamheten 
ett ansvar att försäkra sig om att det inte 
finns barn som far illa.

Tiggare - en vanligare syn även här
Tiggare utanför affärerna har på senaste tiden blivit en vanlig syn, även i vår kommun. Främst är det 
medborgare från Bulgarien och Rumänien, tillhörande den etniska gruppen romer, som kommer till 
Sverige. De kommer hit från svåra livsvillkor, diskriminering och fattigdom i hemlandet för att tigga ihop 
pengar till sina familjer som är kvar i hemlandet. Undersökningar visar att det inte finns något som tyder 
på organiserad brottslighet.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, be-
dömer att de EU medborgare som vistas i 
Sverige som tiggare är en utsatt grupp och 
att antalet tiggare ökat. SKL har därför ini-
tierat en dialog med regeringen för att få 
en tydligare handlingsplan om vilket stöd 
som ska lämnas och även önskemål om 
dialog med hemländerna för att förbättra 
livsvillkoren där. 

SKL kommer även inleda dialog med frivil-
ligorganisationer och andra aktörer för att 
förbättra tiggarnas situation på sikt.  

Linda Söderberg
Enhetschef, vuxengruppen IFO

Frivilliga hjälpinsatser
Staffan Hellström arbetar som pastor 
inom pingstkyrkan i Forshaga. Han bjöd in 
tiggarna i Forshaga att bo i sitt hem under 
cirka en månads tid.

-Vi mötte dem där de satt, det var kallt 
och vi visste att de inte hade någonstans 
att bo, berättar Staffan. 

Men han förstod att de inte var en lång-
siktig lösning. Röda korset, kyrkorna och 
andra frivilliga har nu tillsammans hjälpts 
åt att skaffa en husvagn att bo i och andra 
förnödenheter. 

-Jag tycker att det är viktigt att vi möter 
dem med respekt och ser dem som männ-
iskor, säger Staffan. Ge dem ett leende 
och ett hej när du går förbi, även om du 
inte lämnar pengar. Anta inte hur det är, 
fråga dem varför de sitter där och slå hål 
på ryktena. Det är inte så enkelt som att 
dra alla över en kam!

Staffan menar att det är en komplex fråga 
som bör behandlas på regeringsnivå.
-Men nu när de är här måste vi möta dem, 
avslutar han.
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Konsument-
rådgivning
Konsument är den som köper en vara el-
ler en tjänst av ett företg. Här är ett 
urval av de lagar som skyddar dig som 
konsument och vad du kan göra när fö-
retag bryter mot reglerna.

Konsumentköplagen - beskriver vilka 
rättigheter du har som konsument.

Konsumenttjänstlagen - gäller vid köp 
av bland annat hantverkstjänster.

Lag om distansavtal - gäller när du 
handlar på till exempel internet.

Marknadsföringslagen - skyddar dig 
mot vilseledande reklam.

Rådrummet
Vänd dig till Rådrummet om du behöver 
hjälp! Forshaga kommun, liksom flera 
andra Värmländska kommuner, har avtal 
med Rådrummet i Karlstad för invånar-
nas konsumentfrågor. 

Konsumentrådgivningen ger dig som 
konsument förköpsrådgivning, förebyg-
gande konsumentrådgivning och hjälp 
till självhjälp vid reklamationer och 
tvistlösning. Rådgivningen är opartisk 
och gratis. Rådrummets konsumentrådgi-
vare arbetar för att få bort oschyssta me-
toder på marknaden. Här får du råd och 
hjälp vid reklamationer och tvister som 
kan uppstå.

Kontakt
Rådrummet, Bibliotekshuset
Västra Torggatan 26, Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: konsument@karlstad.se

Avhandlingen visar bland annat att de 
trygghetslarm som äldre har erfarenhet 
av uppfattas som begränsande då larmets 
korta räckvidd ger orsak till minskad frihet, 
otrygghet, oro och rädsla. Enligt studierna 
kan äldre personer tänka sig att övervakas 
med olika metoder, och därmed ge avkall 
på sin integritet, om detta leder till ökad 
trygghet för dem. 

Resultaten visar också att när en äldre per-
son flyttar till särskilt boende, vilket ofta 
innebär att de stegvis överlämnar sitt liv 
och sin kontroll till omsorgspersonal, ökar 
känslan av säkerhet, men inte nödvändigt-
vis känslan av trygghet. 

De faktorer som stärker trygghet är att ha 
kunskap och kontroll i vardagen gällande 

Trygghet för äldre förekommer inte nödvändigtvis på de äldres 
villkor. I en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar 
Martina Boström hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov 
uppfattar och upplever trygghet.

Trygghet på 
vems villkor?

exempelvis vanor och rutiner på särskilt 
boende, men också om det trygghetslarm 
man använder. Att omges av goda relatio-
ner till personalen stärker också de äldres 
trygghet.

För att stärka trygghet måste vi ta oss tid 
att lyssna till den äldre personen egna ord 
och låta dem ta mer plats och utrymme för 
att skapa trygghet på den äldre personens 
villkor. Det låter enkelt, men stora utma-
ningar vilar just i det enkla och självklara, 
säger Martina Boström.

Martina Boström; Trygghet - på vems villkor? Dok-
torsavhandling (2014), Högskolan i Jönköping 
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Sedan räddningstjänstförbundet (Karlstad, 
Kil, Forshaga, Grums, Hammarö och Munk-
fors) bildades den 1 januari 2000 har arbetet 
med att ha en modern och ändamålsenlig 
vagnpark med standardiserade fordon på-
gått. Fordon som för förbundet är rätt stra-
tegiskt placerade för att kunna genomföra 
effektiva räddningsinsatser. Under åren har 
vagnparken minskats med ett tiotal fordon 
samt att ett antal omflyttningar skett.

Med Munkfors inträde i förbundet den 1 ja-
nuari 2011 tillkom en station i förbundet. I 
samband med detta åker stationerna Deje 
och Munkfors på förstärkning mot varandra 
norr om Deje. Till korset i Olsäter är man 
på plats i stort sett samtidigt. 

I samband med att ny station invigs i Deje 
flyttas tankbilen till Forshaga, vilket gör 

Ny brandstation i Deje
5 december flyttade Räddningstjänsten in i nya lokaler i Deje. En satsning 
som bidrar till trygghet i Deje och hela Karlstadsregionen. 

Verksamheter förändras och behoven lika-
så. Den gamla brandstationen i Deje stod 
inför omfattande renoveringsarbeten, både 
vad gäller Räddningstjänstens verksam-
hets- och personalkrav samt miljö- och en-
ergikrav. Renoveringen skulle bli kostsam. 

Lösningen hittades istället i att outnyttjade 
lokaler i gamla vårdcentralen fräschades 
upp och togs i bruk, och att en ny vagnhall 
byggdes till. Driftskostnaderna blir lägre 
och miljöpåverkan mindre (gamla brand-
station var oljeuppvärmd och dåligt isole-

rad). Den nya brandstationen är anpassad 
för en modern räddningstjänst, där både 
män och kvinnor kan arbeta på lika villkor. 

Mattias Göthberg, informatör

Fordonsförflyttningar inom Räddningstjänsten
att den kommer att vara bättre strategiskt 
placerad för förstärkningar inom förbundet. 
Det betyder att tankbilsförstärkning till 
Deje kommer från både Forshaga och Munk-
fors. Det korta avståndet mellan stationerna 
Forshaga och Deje (9,5 km) gör att förstärk-
ning kommer snabbt. I förbundet tillämpas 
tvåstationslarm på bränder i byggnad, större 
trafikolyckor, drunkningar men även på au-
tomatlarm med särskild risk.

Äldre släck/terrängbil (25 år) avyttras från 
stationen i Forshaga och ersätts med fyr-
hjulig terrängmotorcykel med kärra som 
sedan tidigare införts som standard i för-
bundet.

Nils Weslien, räddningschef
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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Lina Wiklundh
Informatör

Balkis Faili, integrationssamordnare i Fors-
haga kommun, är nyligen hemkommen 
efter en studieresa till Jordanien. Dit flyr 
i nuläget många syrier, irakier och pales-
tinier. I Jordanien är 70 % av befolkningen 
palestinska flyktingar. En del fortsätter sin 
flyktresa vidare till Sverige och Forshaga.

Syftet var att lära mer om flyktingström-
mar, etniska och religiösa minoriteter och 
den politiska utvecklingen i regionen. Ma-
joriteten av de flyktingar som bor i Fors-
haga kommer just härifrån. Med bättre 
kunskap kan man också erbjuda ett bättre 
integrationsarbete här i Sverige. Med på 
resan fanns representanter från landsting, 
länsstyrelser, migrationsverket, försäk-
ringskassan och andra kommuner.
- Det är värdefullt att byta tankar, idéer 
och erfarenheter med andra som jobbar 
med integrationsfrågor, säger Balkis Faili. 

Studieresan gick bland annat till ett Pa-
lestinskt flyktingläger med flyktingar från 
Gaza. Det byggdes 1968 som en tillfällig 

tillflyktsort av de flyktingar som tvingades 
fly från Gazaremsan på grund av sexdagars-
kriget 1967. Lägret har sedan utvecklats 
till ett bostadsområde och växer hela tiden 
med nya människor som tillkommer. 

FN:s flyktingorgan, UNRWA, finns på plats i 
flyktinglägret där de driver skolor, social-
kontor, vuxenutbildning och vårdcentraler 
med läkarvård, förlossning- och barnhälso-
vård, vaccinationsprogram med mera.

Ett av besöken under studieresan var hos 
en familj med fyra barn som fått uppehålls-
tillstånd i Sverige som s.k. kvotflyktingar* 
och nu väntar på en kommunplacering av 

51 miljoner människor är just nu på flykt undan krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter runt 
om i världen. Mitt i eländet finns en vardag, det som saknas är hoppat hos människorna, berättar Balkis 
Faili, nyligen hemkommen från en studieresa till Jordanien.

Kunskap för bättre integration

Migrationsverket. Familjen har bott i flyk-
tinglägret i runt ett år. Innan dess var de på 
flykt i sitt hemland Syrien lika länge.
- De frågade vad de ska tänka på och vad 
som förväntas av dem i Sverige, berättar 
Balkis. Mitt råd var att ge barnen en chans 
att anpassas, låta dem tänka fritt och leva 
som de svenska barnen. Och det viktigaste; 
se framåt och inte bakåt!

Våren 2015 kommer Värmland att ta emot 
kvotflyktingar* genom projektet SMAK 
(stärkt mottagande av kvotflyktingar), ett 
nationellt samarbete mellan länsstyrelsen 
och migrationsverket. I Forshaga kommun 
kommer vi troligtvis att ta emot runt fem 
personer.

* De allra flesta flyktingar som kommer till 
Sverige tar sig hit själva. En liten del är så 
kallade kvotflyktingar. Det innebär att UNHCR 
bedömer vilka personer som är i behov av ett 
nytt hemland och Sverige beslutar om att lämna 
uppehållstillstånd.
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Badpriser
Bad 14-17 år*2-13 år Pensionär Vuxen Familj

Enkel 20:-20:- 35:- 45:-

Termin 250:-200:-

Årskort 400:-300:-

* även studerande och värnpl. med ID-kort. Barn under 2 år badar gratis 
  i sällskap med badande vuxen.

Motionslokal/termin ö 16 år 700:-/termin 200:-/mån 45:-/gång

Babysim

Betalda avgifter återbetalas ej!

300:- 400:- 700:-

450:- 650:- 1300:-

1400:-/år

Avvikande öppettider
Extra öppettider för allmänheten

Jullov 2/1, 5/1 10-14 och 7/1 10-13

Sportlov Vecka 9, mån, tis, tor och 
fre kl. 10 – 14 samt ons kl 10 - 13.  

Påsklov Vecka 15, tis, tors och fre 
kl. 10 -14 samt ons kl 10 - 13.

Stängt 6/1 Trettondagen (Anders 
Olsson cup) samt från 2/4 kl. 16 
t.o.m. 6/4 (påsk)

Öppettider simhallen
Måndagar   Motionssim* 16-18  
 Rehab-bad (lilla) 16-19
 Rehab-bad (stora) 18-19

Tisdagar Allmänhetens bad 16-20
 Motionssim* 20-21 

Onsdagar   Pensionärsbad 13.15-16  
  Allmänhetens bad 16-20  
  Motionssim* 20-21

Torsdagar Allmänhetens bad 16-20
 Motionssim* 20-21  

Fredagar   Motionssim* 06-08  
  Babysim 14-16  
  Allmänhetens bad 16-20 

Lördagar Allmänhetens bad 10-14

Söndagar   Babysim 10.30-13  
  Allmänhetens bad 13-17

* Åldersgräns 14 år.

Motionslokal
Måndag - torsdag 07.30-21
Fredagar  06-20
Lördagar  10-14
Söndagar   10.30-17

(ej öppet röda dagar) 
Åldersgräns motionslokal 16 år 

simhall  
Vårterminen 2015

Deje

Vi blir fler!
Forshaga kommuns invånarantal fortsätter att öka! Sedan årsskiftet 
har vi blivit 95 personer fler. Det har fötts många nya bebisar och 
många människor har valt att att bosätta sig här.

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare
Tel: 054-17 20 87
victoria.gothberg@forshaga .se

Statistiska centralbyrån har presenterat befolk-
ningsstatistiken för tredje kvartalet 2014. Näst 
efter Karlstad och Sunne är vi den kommun som 
ökar antalet invånare mest i Värmland!

Forshaga kommun har ökat antalet invånare med 
95 personer hittills i år! Förutom 85 nya bebisar 
har 461 personer valt att flytta till och bosätta 
sig i vår vackra kommun! Välkomna!

Fakta:
Invånarantal Forshaga kommun: 11 387  
Förändring: +95

Invånarantal Värmland: 274 582  
Förändring: +767

Är du nyinflyttad:
Du som är nyinflyttad får gärna höra av dig om du har frågor eller kanske några idéer 
du vill dela med dig av! Vi vill att du ska trivas och få den information du behöver.
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Reflexer syns långt
Personer som går ser en bil mycket bättre än 
vad bilföraren ser dem. Det gäller även i tät-
ort med gatubelysning. Sikten blir sämre på 
vintern och när det är halt har en bil dessut-
om längre bromssträcka. Utan reflexer och 
med mörka kläder syns en person som går på 
25 meter. Har personen reflexer syns den på 
125 meter för en bil med halvljus. 

Välj en reflex som är minst 15 kvadratcen-
timeter, CE-märkt och certifierad. Använd 
gärna reflexer som syns från alla håll; re-
flexväst är perfekt. Reflexer syns bäst om 
de är i rörelse, till exempel i ett snöre el-
ler som band runt hand- och fotleder. Som 
komplement kan det vara bra att ta med 
en liten ficklampa när man är ute och går!

Belysningen på cykeln
Om en cykel används i mörker måste den 
enligt lag vara utrustad med reflexer och 
belysning. Bak ska det finnas en röd reflex 
samt en lampa med rött ljus. Fram ska det 
finnas en vit reflex samt en strålkastare 
med ett vitt eller gult sken. Åt sidan ska 
det finnas reflexer som är orangegula.

Säker i mörker, halka och hemma
Vintersolståndet närmar sig och nu är det som allra mörkast. Inne tänder vi ljus för att hålla mörkret 
borta. Att släcka ljusen, använda reflexer och belysning på cykeln samt att ta det lugnt i trafiken är 
något som alla behöver tänka på.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service

Snö och plogning
När det snöat börjar vi ploga vid ungefär 4 
cm snö på gång- och cykelvägar och 6-8 cm 
på gator. Det tar cirka tio timmar att ploga 
allt – det kan alltså dröja till vi kommer till 
din gata. Först plogar vi genomfartsgator 
och de större gång- och cykelvägarna. Ofta 
sandar vi när vi plogat färdigt. 

Privatpersoner kan hämta sand i hinkar 
eller andra mindre kärl utanför kommun-
förråden i Deje och Forshaga. Sanden i de 
gröna lådor som står på olika ställen i kom-
munen, är i första hand till för att sanda i 
närheten av där de står.

Halkskydd
Alla kan halka på is och snö. Tänk på att 
även om det är sandat kan det finnas hala 
fläckar. Använd därför rejäla skor, skor med 
inbyggda dobbar eller lösa halkskydd som 
man trär över skorna. Det är också bra med 
gåstavar som extra stöd. 

Förebygg bränder
Under den mörka årstiden är trista fakta 
att det sker flest bostadsbränder. Det är 

då vi tänder massor med ljus. Tända ljus 
är mysigt men det är lätt hänt att glömma 
att släcka.

Tips för att undvika brand
• Kolla så att brandvarnaren fungerar 

och ha gärna fler brandvarnare som är 
seriekopplade.

• Ställ ljusstakar fritt från allt brännbart 
och använd inte dekorationer som kan 
fatta eld.

• Släck levande ljus när du lämnar  
rummet. Utse gärna en ljusvakt!

• Ta bort brännbart material nära öppna 
spisen och allt som står på teven. 

• Dra ur kontakten till kaffebryggare  
och brödrost. 

• Använd glödlampor med rätt wattal 
och se till att inga skarvsladdar ligger 
i kläm.

• Byt trasiga vägguttag och  
skruva åt lösa.

• Rengör köksfläkten och dammsug 
bakom kyl och frys.

• Elda måttligt i öppna spisar  
och braskaminer.
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Hallå där!
Ingla Edlundh som driver 
Sund Hälsa i Deje.

Du är en av dem som är med i 
Almis mentorprogram, kan du 
berätta om dig själv och vad du 
tycker om det?
-Jag driver Sund Hälsa sedan 2009, 
där jobbar jag med förebygga 
ohälsa genom traditionell kinesisk 
medicin och har bl.a. akupunktur 
som behandlingsform. Jag har nya 
idéer och ambitioner att utveckla 
min verksamhet och där passade 
Almis mentorprogram bra för mig. 
Med hjälp av dem har jag fått rätt 
matchning av mentor.

Hur hjälper mentorn dig konkret?
-Främst genom att se på mig och 
mina ambitioner genom andra glasö-
gon. Och att strategiskt hjälpa mig 
med att ta mig framåt i mina planer.

Några råd att ge de som funderar 
på att skaffa sig en mentor?
-Jag tycker man ska skaffa sig en 
mentor efter sitt första år som 
företagare, olika mentorer i olika 
skeden. 

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. Vi har till 
uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan verka 
och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Näringslivs-

SVEPET

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Rollen som adept
Vill du utveckla dig själv, din affärsidé och 
ditt företag och beredd att avsätta tid och 
engagemang? 

Du kan vara i olika faser i företagsutveck-
lingen. Du kanske är på gång att starta, du 
har nyligen startat, du vill bredda företaget 
eller du vill börja exportera till ett annat 
land? 

Som adept får du en personlig samtals-
partner med erfarenhet. Det ger dig ökad 
kunskap, strukturerad affärsidé, bättre 
lönsamhet, nya kontakter med mera.

Mentorskap
Tillsammans med Almi erbjuder Forshaga kommun dig att ingå i ett 
mentorprogram. Som mentor eller adept bidrar ni tillsammans till 
en utveckling av Sveriges företagare och får egna nyttiga erfarenhe-
ter och kunskaper.

Adeptkriterier
• Du ska vara ägare eller delägare.
• Verksamheten ska vara 

huvudsysselsättningen
• Du ska vara förändringsbenägen
• Du ska ha en affärsidé med  

utvecklingspotential

Är du intresserad av Almis 
mentorprogram, hör av dig till:
Linda-Marie Fors, företagslots
Telefon: 054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Linda-Marie Fors
Företagslots

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se
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Syftet med mässan är att så väl nya som gamla invånare ska få en 
chans att upptäcka vad kommunen har att erbjuda i vardagslivet 
både ett rikt förenings- och näringsliv.

Mässan invigdes av Kulturskolans elever genom en sambakaravan. 
Det fanns över 70 utställare på plats, där det gavs möjlighet för 
samtal, handel, lotter, fika, vara med på föreläsning eller delta i 
workshops. Ca 1200 personer valde att besöka mässan.

Vi vill passa på att tacka alla utställare och besökare som gjorde 
årets mässa till en succé.

Linda-Marie Fors &Joachim Audé
Kultur, fritid och näringslivsenheten

Var Dags Liv 2014
För andra året i rad ordnades mässan som visar 
upp Forshaga kommun i miniformat.

Bakom Madde och Annbritt syns sjukhussäng-
ar, madrasser och lådor med sjukhusmaterial. 
Vi hade också 65 rullstolar, 350 kryckor, 25 
startpaket för bebisar, skolbänkar, stolar mm. 

Yones fick startpaket som innehöll blöjor, två-
lar, salvor, stickade plagg samt hjärtefilt. 

En av de gungdjur som Nystarten i Forshaga 
målat. Här på plats i lekparken Zoo i Sidi ifni.

Ett axplock av vad 
vi gjorde på plats:
Gav filtar, kläder och omläggningsmaterial 
till vakter, en vid lekparken och en vid 
kommunförrådet.

Besökte fyra hem där sängliggande tanter 
och farbröder låg på dåliga madrasser på 
golvet. Vi lämnade sjukhusmadrassr, blö-
jor och rullstolar, tv, toastol samt sanitära 
hjälpmedel mm.

En man fick mot läkarintyg och kvitto 
hjälp med ett par glasögon vilket gör att 
han kan fortsätta jobba och försörja sin 
familj.

Rullstolarna fås mot intyg av läkare som 
uppvisas hos kommunchefen som skriver 
ut ett kvitto som i sin tur lämnas hos för-
rådsvakten och arkiveras. Lite omständ-
ligt, men fungerar bra.

De 20 symaskinerna vi hade med står än 
så länge i säkert förvar. 

Mottagande kommun är Sidi ifni som ligger 20 
mil rakt söderut från Agadir. Biståndsgruppen 
som består av sex personer flög till Agadir och 
åkte sedan med hyrbil till Sidi ifni. 

Den stora 40 fots containern kom med båt 
till Agadir och kördes sedan ner på last-
bil. Containern kom fram, men med några 
dagars fördröjning. Detta på grund av att 
tullens kontor var stängt under helgen. 
Men containern var intakt vilket gladde oss 
mycket. 

Hjälp till Marocko
Hjälporganisationen Karavanens i Forshaga reste i mitten av 
november till Sidi Ifni i Marocko med en biståndstransport: 
en container packad med 40 kubik insamlade förnödenheter!

Med hjälp av härliga kommunarbetare lasta-
de vi ur allt material till kommunens förråd. 

Föreningen Karavanen har sedan år 2000 ett 
samarbete med kommunen. Ett exempel på 
det är loppisen i slottskällarn som till stor 
del drivs av Nystarten, Forshaga kommun. 

För mer info kontakta 
Inger 054-172351 eller Pia 0552-44789
Facebook: Karavanen hjälporganisation
www.karavanen.nu
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Ny brandstation i Deje

Femte december flyttade Räddningstjänsten 
in i nya lokaler i Deje. 
Det gör att det blir tryggare i Deje 
och i hela Karlstadsregionen. 

Den gamla brandstationen i Deje 
behövde lagas vilket skulle bli mycket dyrt.

Istället hittade man lokaler 
i gamla vårdcentralen 
som målades om och byggdes om.
Man byggde också en ny vagnhall.
De här nya lokalerna blir billigare att värma upp
och ger plats för en modern räddningstjänst, 
där både män och kvinnor kan arbeta. 

Nu när en ny station öppnar i Deje 
flyttas tankbilen till Forshaga. 
Den kommer då att stå bättre till för alla. 
Det betyder att förstärkning med tankbil till Deje 
kommer från både Forshaga och Munkfors. 
Det korta avståndet mellan stationerna 
i Forshaga och Deje 
gör att förstärkning kommer snabbt. 

Äntligen egna lokaler i Deje 
för Kulturskolan

I början av november 
flyttade Kulturskolan i Deje 
in i nya lokaler. 

De har tidigare funnits i olika lokaler 
inne i Dejeskolan och fått dela
sina rum med andra. 

Nu har de helt egna lokaler med närhet till både 
skolan och fritids.

Forshaga kommun 
får allt fler invånare!

Det har fötts många nya bebisar 
och många människor har valt 
att bosätta sig här. 
Näst efter Karlstad och Sunne 
är vi den kommun som ökar antalet invånare 
mest i Värmland! 
Förutom 85 nya bebisar 
har 461 personer valt att flytta till och bosätta 
sig i vår vackra kommun! 
Välkomna!

Du som är nyinflyttad 
får gärna höra av dig 
om du har frågor 
eller kanske några idéer du vill dela med dig av! 
Vi vill att du ska trivas 
och få den information du behöver.

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare, 
telefonnummer: 054-17 20 87, 
E-post: victoria.gothberg@forshaga.se

Så här ser den nya brandstationen i Deje ut.
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Säker i mörker, hemma 
och när det är halt

Nu är det som allra mörkast i Sverige.
Bilarna har svårt att se 
dem som går och cyklar på vägarna.
Dessutom är det halt, 
så det tar längre tid för en bil att stanna. 

Ha därför reflexer på dig!
Då syns du bättre i mörkret.
Ha gärna en reflex som är 
minst 15 kvadratcentimeter, 
CE-märkt och certifierad. 
Använd gärna reflexer som syns från alla håll; 
reflexväst är perfekt. 
Det kan också vara bra att ha en ficklampa med sig.

Belysningen på cykeln
Om du använder en cykel i mörker 
måste cykeln ha reflexer och lampor. 
Bak ska det finnas en röd reflex 
och en lampa med rött ljus. 

Fram ska det finnas en vit reflex 
och en strålkastare med ett vitt eller gult sken. 
Både på framhjulet och på bakhjulet 
ska det finnas reflexer som är orangegula.

Snö och plogning
När det har snöat 
börjar kommunen ploga bort snön
vid ungefär 4 centimeter snö 
på gångvägar och cykelvägar.
På gatorna börjar vi ploga bort snön
när det mellan 6 till 8 centimeter. 

Det tar ungefär tio timmar att ploga allt i kommunen. 
Det kan alltså ta tid 
innan vi kommer till din gata. 
Ofta sandar vi när vi plogat färdigt. 

Du kan hämta sand i hinkar 
utanför kommunförråden i Deje och Forshaga. 
Sanden i de gröna lådor 
som står på olika ställen i kommunen, 
är till för att sanda i närheten av där de står.

Halkskydd
Alla kan halka på is och snö. 
Tänk på att även om det är sandat 
kan det finnas hala fläckar. 
Använd därför bra skor, 
skor med dobbar 
eller lösa halkskydd som man sätter över skorna. 
Det är också bra med gåstavar som extra stöd. 

Stoppa bränder
Under den mörka tiden sker flest bränder i bostäder. 
Det är då vi tänder massor med ljus. 
Kolla så att brandvarnaren fungerar 
och ha gärna fler brandvarnare.
Ställ ljusstakar fritt från allt som kan börja brinna.
Släck levande ljus när du lämnar rummet. 

Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Använd gärna en reflexväst!
Då syns du bättre i mörkret.



26    Kontakten nr 6, 2014

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

Torsdag 13 November - Måndag 15 december
Utställning akvareller
Torbjörn Göransson ställer ut akvareller på 
biblioteket i Deje.

Lördag 13 December
Kröning av Forshagas Lucia 2014
Forshaga Kyrka 18.00 

Lördag 13 December
Hockey: Växjö-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus 18.30 Elitseriematch

Lördag 13 December
Handboll: HK Brukspöjkera - IFK Karlsborg
Deje sporthall 16.00 Herrar Division 3

Lördag 13 December
Dans till Streaplers. Forshaga Folkets hus 
21.00 - 01.00. Välkommen att dansa loss.

Söndag 14 December
Bio: Jul i Flåklypa
Forshaga Folkets hus 16.00 Solan, Ludvig och 
Reodor från Flåklypa är tillbaka.

Söndag 14 December
Bio: Hobbit: Femhäraslaget
Forshaga Folkets hus 19.00 Avslutningen 
i Bilbo Baggers äventyr.

Onsdag 17 December
Bio : Gentlemen
Forshaga Folkets hus 14.00 Krönikan om Henry 
Morgans fascinerande liv och äventyr.

Lördag 20 December
Sjung in julen
Forshaga Kyrka 18.00 Allsångskväll 
med körer, musiker och solist.

Lördag 27 December
Dans till Jenny Saléns
Forshaga Folkets hus 21.00 - 01.00 
Välkommen att dansa loss.

Söndag 28 December
Bio : Sune i Fjällen
Forshaga Folkets hus 16.00 
Hela familjen Andersson åker till fjällen.

Söndag 28 December
Bio : Micke & Veronica
Forshaga Folkets hus 19.00 Snickaren Micke och 
läkaren Veronica är båda runt 40 och nykära.

Med reservation för ändringar

Bibliotekens 
julöppettider 
Forshaga bibliotek 
23 december   10-15
24-28 december  stängt
29 december  10-18
30 december  10-15
31 december – 1 januari stängt
2 januari   10-16
3-4 januari  stängt
5 januari   10-15
6 januari   stängt

Deje bibliotek 
23 december   10-14
24 december - 6 januari stängt

Kulturskolans 
Julkonserter
11 December
”Julgodis” 
Konsert med Kulturskolans elever och 
lärare kl.18.30 i Forshaga kyrka.

15 December 
”Jul i Dömle” 
Konsert med Kulturskolans elever 
och lärare kl. 18.30 i Dömlekyrkan. 
Fika finns att köpa efteråt på Dömle 
Herrgård.

Tisdag 30 December
Hockey: Leksand-FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus 19.00 Elitseriematch

Söndag 4 Januari
Bio : Pingvinerna från Madagaskar
Forshaga Folkets hus 16.00 
Pingvinerna är äntligen tillbaka.

Onsdag 7 Januari
Bio : Två dagar, en natt
Forshaga Folkets hus 14.00 Sandra har en helg 
på sig att söka upp alla sina kollegor och över-
tala dem att offra sina bonusar.

Lördag 17 Januari
Handboll HK Brukspöjkera - IFK Hammarö
Deje sporthall 16.00 Herrar Division 3

Lördag 17 Januari
Handboll: HK Brukspöjkera - IFK Hammarö
Deje sporthall 14.00 Damer Division 2

Onsdag 21 Januari
Bio : Bröllopskaos
Forshaga Folkets hus 14.00 Claude och 
Marie Verneuil är ett traditionellt och 
katolskt överklasspar med fyra döttrar.

Lördag 31 Januari
Handboll: HK Brukspöjkera - IFK Kristinehamn
Deje sporthall 16.00 Herrar Division 3

Lördag 31 Januari
Handboll: HK Brukspöjkera - HK Lidköping A
Deje sporthall 14.00 Damer Division 2

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!

Vi vill allra helst att du använder formuläret på forshaga.se för att förmedla 
evenemang till oss. Du hittar det på startsidan, klicka på Föreslå evenemang 
långt ner till höger i den blå rutan som heter Evenemang.

Vad händer när jag skickat in mitt evenemangsförslag?
Om alla uppgifter finns med ser vi till att lägga in informationen i Värmlands 
turismdatabas Turid inom 2 arbetsdagar. Evenemanget ligger sedan ute på 
forshaga.se. Om evenemanget bedöms vara av regionalt och nationellt in-
tresse publiceras det också på visitkarlstad.se och visitvarmland.se. Då be-
höver du skicka med en bild.

Det är också ur denna databas som vi hämtar evenemang hit till Kontakten, 
och till den digitala informationsskylten vid Lyckan, riksväg 62.
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare.  
Kommunalrådet Angelica Rage hälsar på för att fira familjens  
nytillskott och för att överlämna kommunens maskot. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna

Arvid AronssonAlbin Larsson Alvin Lundman Amanda Andersson

Celine Persson Charlie Hird Emanuel Chongera Eskil
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Lorik Hyseni Lucas Häggbom Luna Holmberg Sköld Selma Björkman Eriksson

Silas Jakobsen Eide

Hannes Frick

Siri Jansson Jernberg

Jamie Lindh

Wille Eriksson

Linus Karlberg Livia Birkeland

Förälder! 
Du vet väl om att du kan beställa en förstoring  
av bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93.


