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Detta nummer av 
Kontakten behand-
lar olika former av 
dialog.
Vad är då en dialog? 
Ja, det borde vara ett 
ödmjukt utbyte av 
idéer och tankar.
En framgångsrik dia-
log ökar din förståelse 
för hur andra tänker. 

Detta i sin tur borde betyda, att olika be-
slut, som vi fattar under livets gång, blir lite 
klokare om vi har tagit in olika perspektiv.
 
Vi har nyligen avslutat en valrörelse. Den 
15 oktober träffas för första gången de 41 
nya ledamöterna i kommunens fullmäktige.
Jag hoppas att det, under de kommande 
fyra åren, kommer att föras mera av sam-
tal än debatter i den församlingen. Debat-
ter förutsätter en vinnare och en förlorare. 
Dialoger behöver visserligen inte betyda 

att man i slutändan tycker och tänker lika, 
men fler kan förhoppningsvis, efter en dia-
log förstå/acceptera, varför majoriteten 
beslutade på ett visst sätt.
 
Jag föredrar helt klart dialoger 
före debatter.
 
Vår kommun har deltagit i ett medborgar-
dialogprojekt som organisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting har hållit i. Det 
har varit lärorikt på många sätt. Jag hoppas 
att vi kan vidareutveckla erfarenheterna.
 
Att lyssna, se och säga sin mening leder 
framåt. Om jag får önska något, så hop-
pas jag att samtalstonen de kommande 
fyra åren blir vänligare på facebooksidor, 
e-post, brev och insändare. Tilltala andra, 
på det sätt som du själv vill bli tilltalad på!

Omslagsfoto: mostphotos.com

Men vi nöjer oss inte riktigt med det! Vi vill 
också att våra invånare och potentiella in-
vånare ska känna sig lite extra välkomna hos 
oss. Ibland kan man behöva någon att bolla 
funderingarna med. Vilka skolor finns det 
där jag funderar på att köpa hus? Vilket ut-
bud finns det inom förenings- och näringsliv? 
Är man arbetsinvandrare kanske man behö-
ver stöttning i det svenska systemet kring 
skatter, bidrag och helt allmänt hur saker 
och ting fungerar. Vi tror att man känner sig 
mer välkommen om vi erbjuder en väg in.

Du är varmt välkommen att kontakta mig 
om du har funderingar kring vår plats att 
bo, leva och verka på!

Till dig som nyinflyttad!
Den 8 november, i samband med mässan 
VAR DAGS LIV på Forshaga Lärcenter, 
anordnar vi en träff för de som flyttat in 
under året. Separat inbjudan kommer i 
din brevlåda!Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare

victoria.gothberg@forshaga.se, 054-17 20 87

Inflyttarlots - vad är det?
Vi vill att våra invånare ska vara välinformerade och delaktiga. 
Som nyinflyttad eller potentiell inflyttare hittar du 
mycket information på vår webbplats.



Attraktionskraft - en nyckelfaktor 
för tillväxt och utveckling
"Attraktionskraft har i en globaliserad 
ekonomi kommit att bli en nyckelfaktor 
för tillväxt och utveckling på alla nivåer. 
Mycket finns att vinna för dem som stärker 
sin attraktionskraft, men hur det ska gö-
ras är allt annat än självklart. Möjligheter 
och utmaningar löper parallellt." Så skriver 
regeringen i sin studie "Attraktionskraft 
- en nyckelfaktor för tillväxt och utveck-
ling". Man skiljer också på funktionell och 
emotionell attraktionskraft. Funktionell 
attraktionskraft (möjligheter till arbete, 
utbud av offentlig och privat service, in-
frastruktur m.m.) stärks ofta via insatser 
på nationell och regional nivå. Emotio-
nell attraktionskraft (mjuka områden som 
identitet, natur, kultur och socialt kapital) 
kan stärkas genom insatser på lokal nivå.  

Forshaga, liksom Värmland, behöver attrahera fler invånare för att behålla samhällsservicen i framtiden.
I vår strategi för tillväxt, Forshaga - en attraktiv kommun, lyfter vi området dialog som ett av de områ-
den vi behöver fokusera på för ökad attraktionskraft.

Studien förklarar vidare att "människor väl-
jer att bosätta sig i emotionellt attraktiva 
miljöer inom väl fungerande funktionella 
regioner".

De mjuka områden som vi valt 
att lyfta in i vår tillväxtstrategi:
- Dialog
- Värdegrund och värdskap
- Attraktiva inre och yttre miljöer
- Mötesplatser och evenemang

 
Vi behöver ditt engagemang!
Vi ser dialogen med dig som invånare som 
en viktig del för ökad attraktionskraft. Vår 
litenhet är en styrka för att vara en kom-
mun som är ”nära” sina invånare. Genom 
att vara delaktig och berätta för oss bidrar 
man till utvecklingsarbetet i Forshaga kom-
mun. Regeringen lyfter också fram vikten 

av lokala aktörer i sin studie: "Fungerande 
nätverk och eldsjälar ger bränsle åt arbetet 
med stärkt attraktionskraft. Allra tydligast 
blir detta på lokal nivå där dessa faktorer 
har direkt effekt på förmågan att initiera 
och driva arbetet med attraktionskraft. 
Det blir en viktig uppgift för de offentliga 
aktörerna att ta tillvara detta engagemang, 
då det rätt utnyttjat har stor positiv bety-
delse. Dialogen får avgörande betydelse."
 
Att Forshaga kommun bidrar till att skapa 
mötesplatser och evenemang är alltså en 
medveten satsning. Att vi arbetar med 
ungdomsråd, småföretagarråd och råd för 
pensionärer och funktionshindrade likaså.

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Dialog 
och tillväxt 
- hur hänger det ihop?
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41 ledamöter i fullmäktige
Länsstyrelsen fastställde den 24 september 
resultatet för val till kommunfullmäktige 
som är Forshagas högsta beslutande organ. 
Centerpartiet och Miljöpartiet ökade med 
ett mandat var och Sverigedemokraterna 
ökade två mandat. Arbetarepartiet Soci-
aldemokraterna förlorade sin majoritet, 
minskade med tre mandat och har nu 19. 
Folkpartiet och Moderaterna tappade varsitt 
mandat. Det nya partiet Kommunens Bästa 
fick 130 röster vilket räckte till ett mandat. 
Av ledamöterna är tretton nya och bland er-
sättarna fjorton stycken.

Valberedning
Ledamöterna i den nya fullmäktige sam-
manträdde första gången den 15 okto-
ber. Då valde de presidium, det vill säga 
ordförande och två vice ordförande samt 
valberedning (sju personer, sju ersättare). 

Tretton nya ledamöter i fullmäktige

Nya kommunfullmäktige i Forshaga kommun

Valberedningens uppgift är bland annat att 
föreslå ledamöter till nämnderna. Fullmäk-
tige beslutar om ledamöter i nämnderna 
den 25 november och de nya nämnderna 
inleder sitt arbete den 1 januari 2015.

Fler röstade 
Röstberättigade i kommunvalet var 8 907 

Den 14 september röstade vi om hur de kommande fyra åren ska se ut i riksdag, kommun och landsting. 
Här i Forshaga kommun röstade fler än tidigare, hela 86 procent. Den 15 oktober samlades ledamöterna i 
det nya fullmäktige för första gången.

Anne Hellström
Valsamordnare

personer. Av dessa röstade 7 671 vilket är 
86,12 procent. Vid valet 2010 var valdelta-
gandet 85,06 procent. I alla val efter 2002 
har valdeltagandet ökat, vilket är positivt 
och viktigt för demokratin. 

Så här fördelades rösterna i kommunvalet i Forshaga
Parti Röster Andel i % +/- % Mandat +/- antal

M 1104 14,56 -1,52 6 -1
C 1007 13,28 +2,34 5 +1
FP 206 2,72 -1,40 1 -1
KD 211 2,78 -0,12 1 
S 3582 47,26 -7,73 19 -3
V 311 4,10 +0,08 2 
MP 290 3,83 0,86 2 +1
SD 698 9,21 +5,39 4 +2
KomBä 130 1,72 +1,72 1 +1
Övriga 41 0,54 +0,39  

  100,00  41 

Ledamöter Ersättare
M Thomas Nilsson (personvald) Carl Hallström 

M Per Hallström Carl Sjöstedt 

M Karin Andersson Annika Jarl Ljungsten 

M Anders Ljungsten

M Lars Ericsson

M Annie Lindberg  

C Göran Adrian (personvald) Lars Emilson

C Stefan Ögren (personvald) Eva Nilsson 

C Sten Myreback (personvald) Lars Göran Carlsson

C Maria Lindquist

C Yvonne Thorén  

FP Fredrik Erlandsson Maud Jennemo Olsson

FP Gunnar Sundström

KD Gunnar Lindgren Alf Andersson 

KD Magnus Karlsson

S Per Lawén (personvald) Magnus Olsson 

S Veronica Oldne (personvald) Linn Sönstebö Mossberg 

S Benny Pedersén (personvald) Jörgen Matsson

S Maria Norell Therese Andersson 

S Jenny Eriksson Lars-Ove Carlsson

S Bertil Hagelin Frida Johnsson 

S Marian Gustavsson Anders Eriksson 

Ledamöter Ersättare
S Hans Magnusson Ulrika Rodin 

S Anneli Bodin Mikael Andersson

S Aakash Budathoki Eva-Mi Tapper

S Angelica Rage

S Kenneth Eriksson

S Lillemor Magnusson

S Sven-Erik Persson 

S Sara Dhaher 

S Gert Björnvall

S Ingrid Holmberg

S Mats Lundberg 

S Myrna Labusan Jönsson  

V Ragnhild Sjöblom Ann-Christin Elfsmo

V My Funcke  Cecilia Kruse

MP Lars-Ola Westerlund Håkan Adolfsson 

MP Marja Rönnholm  Malin Brand

SD Magnus Hedström (personvald)

SD Jonas Chongera (personvald)

SD Helena Birkeland 

SD Ingrid Forssten   

KomBä Peter Lingman  Göran Olsson

KomBä Magnus W Heikenberg 

Namn som visas i blått är nya i fullmäktige.

Synpunkten



Kontakten Nr 5, 2014      5   

Kommunala råd
I kommunen finns tre råd som kontinuerligt 
för in synpunkter och förslag till våra poli-
tiker. Det är småföretagarrådet, rådet för 
pensionärer och funktionssatta (KRPF), och 
Forshaga ungdomsråd (FUR). Det senare är 
ett av resultaten från SKL:s ungdomsdia-
logprojekt som vi deltog i, och som pågick 
mellan 2008 och 2010. 

Medborgardialog som styrmedel
Under de tre senaste åren har vi deltagit 
i projektet ”Medborgardialog som styrme-
del i beslutsprocessen”. Projektets mål är 
bland annat att systematisera dialogen och 
att bli bättre på att ta in invånarens syn-
punkter inför beslut. Vad har då hänt under 
projekttidens gång?

Medborgarundersökning
Under hösten 2012 genomförde vi SCB:s 
medborgarundersökning som bland annat 
ställer frågor kring kommunal information 
och inflytande. I undersökningen hade Fors-
haga kommun ett nöjd-inflytande-index 

Vi utvecklar vår dialog 
genom nätverkande
Forshaga kommun har under de senare åren deltagit i två av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 
nätverksprojekt som handlat om dialog. Att utbyta erfarenheter kring olika sätt att föra dialog utveck-
lar vårt arbete med inflytandefrågor. 

(NII) på 46, vilket var högre än genomsnitt 
riket (NNI 39). De områden som pekas ut 
som viktiga för att ytterligare förbättra 
resultatet vid uppföljande undersökning är 
påverkan och förtroende. 

Politiker på plats 
För att möjliggöra för fler invånare att 
möta sina förtroendevalda startade vi ifjol 
upp "Politiker på plats". Detta har genom-
förts vid tre tillfällen så långt, där politiker 
under Lustenrundan 2013 pratade om kul-
turfrågor, under mässan VAR DAGS LIV 2013 
pratade om attraktionskraft och under vå-
ren fanns politiker på plats under en mässa 
om framtidens äldreomsorg. Många invåna-
re har visat uppskattning i att få möta sina 
förtroendevalda på detta sätt.

Dialog på webben
2013 införde vi felanmälan som komplette-
ring till synpunkt och klagomålsformuläret 
på webben. Vi har utvecklat vårt arbete 
med att föra dialog i sociala medier, fram-
förallt genom Facebook. För några veckor 

Mattias Göthberg
Informatör

sedan publicerade vi också vårt förtroen-
demannaregister på webben. Där kan du 
på ett enkelt sätt ta reda på vilka politiker 
som beslutar i olika frågor, partitillhörig-
het, och också hur du enklast får kontakt 
(http://forshaga.tromanpublik.se/). 
 
Utbildning
Genom projektet har vi fått möjlighet till 
utbildning inom dialogområdet. Hur dialo-
gen kan föras, hur den kommuniceras, ut-
värderas, återkopplas m.m. Utbildningar 
som både politiker och tjänstemän fått ta 
del av. 

Genom projektet har vi också utvecklat 
kontakten med kollegor i andra kommu-
ner, landsting och regioner som också är 
intresserade av att förbättra medborgar-
dialogen. Vi kommer fortsätta att arbeta 
för ännu bättre dialog mellan politiker och 
medborgare.

Forshaga 
ungdomsråd Medborgar-

dialog

Rådet för pensionärer 
och funktionsnedsat ta

Småföretagar-
rådet

Påverkan

Förtroende

Politiker 
på plats

Synpunkten Felanmälan

Facebook

Nätverk
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Madeleine Berglund
Förskolechef/rektor, Skolområde Skived

Förskolan är med och lägger grunden för den första delen av det 
lärande som fortsätter resten av livet. I förskolan får barnen en peda-
gogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen får möjlig-
het att uppleva och lära sig saker genom att leka, skapa och utforska 
– på egen hand, i grupp och tillsammans med goda pedagoger. 

Förskolan är en egen skolform. Läropla-
nen, som innehåller mål och riktlinjer, 
skollagen och diskrimineringslagen måste 
alla förskolor följa. Våra dagar utformas så 
att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. Barnen får uppleva bland annat 
naturkunskap/teknik, matematik, svenska, 
rörelse, drama och musik, allt detta med 
lekfullhet och glädje. Leken är den största 
vägen för att erövra ny kunskap och den är 
oerhört viktig för barns lärande och utveck-
ling. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och 
lösa problem.

Språk och lärande hänger ihop, liksom 
språk- och identitetsutveckling. Därför läg-
ger vi stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling. Vi arbetar bland annat 
med Bornholmsmodellen och Babblarna. 
Bornholmsmodellen är framtagen efter en 
vetenskaplig studie och den främjar och 
lägger grund för en god språkutveckling 
och för läs- och skrivinlärningen. Babblarna 
bygger på Karlstadmodellen som grundades 
av professor Iréne Johansson och den har 
fortsatt att utvecklas i samarbete mellan 
föräldrar, personal och forskare. Högläsning 
av sagor, rim och ramsor, sånger och språk-
lekar är alla exempel på språkstimulerande 
aktiviteter. 

Enligt läroplanen har vi ett ansvar ”att alla 
barn får ett reellt inflytande på arbets-
sätt och verksamhetens innehåll”. Ett sätt 
är att ta tillvara på barnens intressen och 
arbeta tematiskt. På detta sätt ges barnen 
inflytande och får en förståelse för vad 
demokrati är. Om barnen till exempel är 
intresserade av djur kan temat för avdel-
ningen vara ”grodor”. Barnens lärande blir 
mångsidigt och sammanhängande genom 
att man tillsammans fördjupar sig genom 
barnens frågor. Här vävs svenska, matema-
tik och naturkunskap ihop på ett naturligt 
sätt.

Flera avdelningar arbetar med temat ”Vän-
nerna i Kungaskogen”. En saga som handlar 
om vänskap, olikheter och hur man ska vara 
mot varandra. "Verksamheten i förskolan 
ska syfta till att barnens förmåga till em-
pati och omtanke om andra utvecklas, samt 
viljan att hjälpa andra" säger läroplanen.

En rolig, trygg 
och lärorik förskola

Ni är alltid välkomna att besöka oss! 

Kontakta respektive förskola eller 
förskolechef. Ni når oss via 
kommunens växel 054 17 20 00.

Hälsotema på 
Grossbolsskolan
Varje läsår har Grossbolsskolan ett större 
tema. Detta läsår fördjupar vi oss i häl-
sofrämjande aktiviteter. Vi hoppas så ett 
frö om hur eleverna kan utveckla sin kun-
skap om vad som främjar en god hälsa. 
Hur kan jag hjälpa min kropp att må bra?

Kick off
Temats kickoff blev i samband med den 
årliga Skoljoggen. Efter en gemensam 
uppvärmning till musik gav sig uppemot 
300 elever och personal iväg på spåret. 
Vi hade en banan- och vätskestation där 
det gick att fylla på med energi. Det 
fanns även lite fakta om bananer.

Cirkus 
Några dagar senare fick vi besök av Duo-
danzeros. Det utlovades en föreställning 
med rörelse och pirr i magen, vilket 
stämde! Här fanns mycket rörelseglädje 
och skratt som hjälper oss att må bra. 
Alla elever i årskurs tre och fyra fick se-
dan prova på att göra cirkuskonster. 

Vad händer framöver?
Grossbolsskolan är med i undersökning-
en Grönsaksförsöket som utförs av bl.a. 
Livsmedelsverket. Man vill ta reda på 
hur mycket frukt och grönt unga äter, 
vilka sorter etc. Annat smått och gott 
under hösten är bland annat en frukt-
buffé och rastskoj och extra aktiviteter, 
lekar och rörelse till musik på rasterna. 
    

Sara Lindskog
  Idrottslärare
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I Fronter kommunicerar, informerar och pu-
blicerar elever och lärare i en digital miljö. 
Allt är lagrat på en säker plats och man har 
tillgång till Fronter dygnet runt från vilken 
plats som helst, det som behövs är en dator 
med internetanslutning. 

Verktyg för att samarbeta 
och lära via internet
Med olika verktyg lär och samarbetar elev-
er och lärare i Fronter. Man får enkelt till-
gång till sin personliga arbetsmiljö och ge-
mensamt studiematerial, personligt arkiv, 
kalender och kan kommunicera med andra 
deltagare och användare. Olika verktyg 
finns tillgängliga, till exempel diskussions-
forum, e-post och inlämningsmappar. 

Fronter - en digital skola

Fronter möjliggör kommunikation mellan 
elev/elev, elev/lärare och lärare/vård-
nadshavare. 

Engagerade föräldrar påverkar 
utbildningsresultaten positivt!
För dig som vårdnadshavare kommer detta 
innebära en mer delaktighet och större 
engagemang i ditt barns utbildning. Du får 
tillgång till ditt barns portfolio och frånva-
roinformation samtidigt som du håller dig 
uppdaterad om vad som händer på skolan. 

Inom skolan i Forshaga kommun använder vi lärplattformen Fronter. 
Fronter består av ett antal verktyg för samarbete och lärande via 
internet. Det fungerar som en digital skolbyggnad med rum för 
undervisning och personal.

Föräldrasamverkan
Barnomsorg och skolbarn-
omsorg är en pedagogisk 
verksamhet för ditt barn. Det 
är viktigt att du som förälder 
känner att du är delaktig. 

Dina åsikter, frågor och tankar är viktiga 
för oss. Vi tycker om nyfikna föräldrar 
som vill veta hur barnet har det hos oss. 
Vi berättar gärna vad vi gör och varför. 

Vi har utvecklingssamtal med ditt barn 
varje termin som genomförs mellan 
personal, barn och vårdnadshavare och 
du har möjlighet att få ta del av mate-
rialet i förväg. 

Om du vill ha mer information så är du 
välkommen att kontakta personalen, 
förskolechefen eller rektorn på respek-
tive skolområde.

Du når samtlig personal genom 
kommunens växel, 054-17 20 00.

Varmt välkommen med dina 
frågor och synpunkter!

Jenny Jacobsen
Systemförvaltare

På Utterns förskola startade man upp det 
nya läsåret med en gemensam ”Toddlar-
kväll”. Ordet toddlare  kommer från engel-
skan och betyder ”den som tultar och går”. 
Alla barn och föräldrar var inbjudna till lek-
parken på Östra Dejefors där ”Babblarna” 
bjöd på lite uppvärmning. Det fanns sex 

Toddlarkväll på Utterns förskola
olika stationer med olika aktiviteter som 
alla som ville fick pröva på. Som avslutning 
fikades det i gröngräset i den härliga sen-
sommarsolen!!

Lena Thoren
Utterns förskola 
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Gemensam nämnd och e-tjänsteplattform
Forshaga kommun ingår sedan april 2010 i 
en gemensam drift- och servicenämnd med 
övriga värmlandskommuner. Vi var först 
i Sverige med att bilda en gemensam IT-
nämnd för ett län. Genom samordning skul-
le våra invånare erbjudas bättre service, 
handläggningen bli enklare och inte minst 
utnyttja ekonomiska resurser på bästa sätt. 

Februari 2013 lanserades gemensam e-
tjänsteplattform, vilket för Forshagas del 
innebar att 24 e-tjänster erbjöds. Tack 
vare samarbetet med en gemensam e-
plattform sparar Forshaga kommun nästan 
160 000 kronor årligen i drifts- och förvalt-
ningskostnad mot att vi skulle arbetat med 
e-tjänsterna i egen regi. 

…och en fortsättning
Under hösten pågår ett arbete med att 
flytta över våra blanketter till e-tjänste-

E-tjänster och annan självservice

portalen. I samband med flytten skapas en 
tydlig struktur och blanketterna uppdate-
ras och förbättras. All självservice kommer 
under senhösten att gå att finna på ett och 
samma ställe, i e-tjänsteportalen. 

Då många vill kunna utföra sina ärenden i 
surfplatta eller mobil arbetar e-kontoret 
med responsiv design (webbsidan anpassar 
sig efter vilken skärm du surfar ifrån), som 
väntas vara klart vinter/vår 2015. Då vore 
det bra att det går att använda ett mobilt 
BankID också, någonting som vi  arbetar på, 
och hoppas kunna vara möjligt innan jul. 

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

Mattias Göthberg
Informatör

Möjligheten att utföra dina ärenden den tid det passar dig bäst har 
aldrig varit större! Utbudet av e-tjänster och blanketter förbättras 
och utökas kontinuerligt.

Äventyr i 
skolskogen
Norrgårdens elever på Skivedsskolan har 
under hösten jobbat med Äventyrspeda-
gogik, en pedagogik där man mestadels 
är ute i skogen. I naturen får alla sinnen 
vara med och rörelse och samarbete är 
en viktig del.

Äventyret bygger på en berättelse om 
två kompisar, Gvindor och Dinova som 
lever i den goda sagovärlden. En dag 
fångar de onda Blåroffarna Dinova, su-
ger ut hennes goda kompisegenskaper 
och förvandlar henne till en Blåroffare.

Elevernas uppdrag blir att hjälpa Gvin-
dor att finna dessa egenskaper och be-
fria alla som blivit berövade desamma. 
För att klara uppdragen har eleverna 
tränat och jobbat med dessa egenska-
per under sex onsdagar. Det hela avslu-
tades med ett äventyr i skolskogen vid 
Skiveds hembygdsgård.

Tack vare hård träning och ett excellent 
samarbete i grupperna klarade sig alla 
eleverna undan faran, lösa alla uppdra-
gen och befria alla som förvandlats.

Vi på Norrgården vill skicka ett extra 
tack till de hemska Blåroffarna som 
strök runt i skogen.

Magnus Kindbom
Förskollärare

Höstjogg på 
Utterns förskola
I slutet av september hade vi på Utterns 
förskola en höstjogg på grusplanen vid 
Östra Dejefors. Vid målgång fick alla vat-
tenmelon och banan att smaska på! 



Kontakten Nr 5, 2014      9   

Vi vill ha din synpunkt!

Under 2013 kom det in fler synpunkter och 
fler felanmälningar än under tidigare år. En 
anledning till det är att vi 2013 skapade ett 
eget formulär för felanmälan. Formuläret 
anpassades också för surfplattor och mobil-
telefoner som gjorde det lätt att använda.  

Totalt fick vi in 131 synpunkter och 231 
felanmälningar via formulären under 2013. 
Synpunkterna handlade till största delen 
om missnöje och flest synpunkter skickades 
till kommunteknik och service. Av de 231 
felanmälningar som inkom skickades 97% 
till kommunteknik och service, och 70 % av 
dessa handlade om trasig belysning. 

Just nu tittar vi på ett system som ska göra 
det ännu enklare för dig att göra en felan-
mälan. I ett sådant system kan du se om 
felet redan är anmält och när det är åtgär-
dat. Mer information om detta kommer! 

Vad händer med en synpunkt 
eller felanmälan? 
Ja det beror förstås på vad det handlar om, 
men det vi lovar är att du, om du lämnat 
dina kontaktuppgifter, ska få svar inom tio 

Sedan några år tillbaka kan den som vill lämna en synpunkt eller 
göra en felanmälan till kommunen göra det via webben. Många tar 
den möjligheten, vilket är roligt. 

Synpunkten 
Synpunkten använder du för att lämna 
beröm, förslag, klagomål eller övriga syn-
punkter. Dina synpunkter skickas till den 
verksamhet/avdelning den handlar om.

www.forshaga.se/synpunkten

Felanmälan 
Här kan du bland annat anmäla fel på till 
exempel gator, ledningar, vatten, avlopp, 
snöröjning, gräsklippning och sophämt-
ning. Felen som anmäls åtgärdas olika 
snabbt beroende på hur allvarliga de är. 

www.forshaga.se/felanmälan

dagar. Kan vi inte ge dig ett svar direkt, be-
rättar vi vem som behandlar ditt ärende och 
när du kan räkna med att få ett svar eller 
beslut. Bifoga gärna ett foto som visar felet. 

Telefon
Du kan förstås också ringa till oss! Persona-
len i vår växel hjälper till att koppla dig till 
rätt person. Ring 054-17 20 00.

Anne Hellström
Kommunikatör, kommunteknik och service

Webbadresserna fungerar även  
i mobilen och surfplattan.

Föräldraträffar för 
tonårsföräldrar
Nu startar vi föräldraträffar även för er 
som har (blivande) tonåringar, 11-17 år. 
Vi träffas fem kvällar i höst och samtalar 
kring tonåringar och föräldrarollen. 

Vi utgår från ICDP/Vägledande Samspel, 
som man lite förenklat kan säga bygger 
på att hitta ett positivt förhållningssätt 
i bemötandet av ungdomarna.

• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt  

samspel med din tonåring
• Du får redskap att förebygga och  

hantera konflikter 
• Du som förälder kan ta upp frågor 

kring din ungdom och föräldraskapet

Vi kommer bland annat att se på filmer 
och diskutera i både mindre och större 
grupper. Vid ett av tillfällena kommer 
även vår skolpsykolog Mikael Nyberg att 
delta och prata om dataspelande. Tan-
ken är att träffa andra tonårsföräldrar, 
utbyta erfarenheter och hitta positiva 
sätt att bemöta sin tonåring på.
Programmet bygger på modern forsk-
ning och ICDP är ett sätt att använda 
FNs barnkonvention i praktiken. 

Träffarna är kostnadsfria, fika till själv-
kostnadspris. Begränsat antal platser.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
 Järnvägsgatan 27
Tid: Torsdagar 18-20

30 okt, 6 nov, 13 nov, 20 nov, 27 nov

Gör din anmälan till senast 27 okt till

Veronica Kindbom, 054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se
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Ing-Marie Fritzson
Utvecklingsledare, vård och omsorg

Rätten att fortsätta bo tillsammans

Kärleken består

Vad är lycka?
Lyckan består upp i åldern. Men före-
ställningen om vad lycka är skiljer sig 
mellan åldrarna. 

Äldre tycks vara bättre på att hantera 
negativa känslor och ta tillvara på det 
positiva i livet. De slutsatserna dras från 
en avhandling i psykologi av Pär Bjälke-
bring vid Göteborgs universitet. Äldre 
människor har genom sin erfarenhet skaf-
fat sig strategier för att hantera besvikel-
ser, ånger och liknande känslor som upp-
står när livet inte blir som man tänkt sig.

Vad lycka är förändras över tid. Äldre 
uppskattar känslor med mindre energi i 
och översätter lycka med att kunna vara 
nöjd med livet som helhet. Slutsatsen är 
att begreppet lycka betyder olika bero-
endes på var man befinner i livet och att 
den kan få betydelse för hur val inom 
äldreomsorgen utformas. Författaren 
till bygger bland annat sina slutsatser på 
dagboksanteckningar från 108 personer 
i åldern 19 – 89 år.

Källa: Äldreomsorgen årgång 31, 4/2014
Avhandling: hdl.handle.net/2077/35603

Antalet personer som ansöker om att kunna 
få bo tillsammans på ett särskilt boende har 
ökat. Det visar Socialstyrelsens uppföljning 
av de nya bestämmelserna om ”Äldres rätt 
att bo tillsammans i särskilt boende”. Ök-
ningen märks av även i Forshaga kommun. 

Sedan den 1 november 2012 är det en rät-
tighet att få bo tillsammans även om bara 

För par som levt ett liv tillsammans är det också naturligt att åldras 
tillsammans. När man blir äldre ser behovet av stöd olika ut. Sedan 
ett par år tillbaks har man som äldre rätt att fortsätta att bo tillsam-
mans trots att bara en har behov av särskilt boende.

en make/sambo har behov av särskilt bo-
ende. Den som flyttar med till ett sådant 
boende utan egna biståndsinsatser omfat-
tas inte av samma avgiftsregler som vård-
tagaren utan betalar för hyra och mat samt 
för de tjänster de nyttjar. 

Den 10 september firade Familjecentrum i Forshaga 15 
år. Ett fyrtiotal barn med föräldrar kom under dagen. 
Besökarna bjöds på fiskdamm, tipspromenad, sång-
samling, hand och fotavtryck i gips till de yngre och 
elvispmålning till de äldre. Alla fikade tårta, kaffe och 
saft och alla barn fick ballonger. 

Familjecentrum drivs av Forshaga kommun och 
Landstinget i Värmland i samverkan. Här är olika 
personalkategorier samlade för att erbjuda vård och 
stöd; barnmorskemottagning, barnhälsovård, kurator, 
familje-pedagog, öppen förskola och babycafé.

Familjecentrum firade
15-årsjubileum
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Ing-Marie Fritzson
Utvecklingsledare, vård och omsorg

Behöver du hjälp och stöd
För att få och hjälp och stöd ska du först 
göra en ansökan. Detta kan göras skriftligt 
eller genom telefonkontakt med någon av 
våra biståndsbedömare.

Efter att vi fått din ansökan bokar vi in ett 
hembesök hos dig. Vi kommer då överens 
om vilka som ska vara med, exempelvis 
närstående och distriktssköterska. Våra 
biståndsbedömare har ett nära samarbete 
med kommunens distriktssköterskor, di-
striktsarbetsterapeuter och distriktssjuk-
gymnaster. 

Efter hembesöket bedöms ditt stöd- och 
hjälpbehov. Beslut tas med stöd av Soci-
altjänstlagen. Om du har behov av hjälp 
som gäller hälso- och sjukvård eller re-
habilitering tas beslut utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen.

Alla beslut om bistånd följs efter en tid 
upp av en biståndsbedömare. Vill du för-
ändra stödet som du får kan du själv ta 
kontakt med oss.

Vilken hjälp och stöd kan vi erbjuda
Hjälp i hemmet innebär att du får hjälp i 
det egna hemmet av kommunens personal.

Hemtjänst innebär personlig omvårdnad 
eller service i form av städning, tvätt, in-
köp eller matdistribution. 
Avlastning är en tjänst som riktar sig till 
personer som vårdar anhöriga. Syftet är att 
ge de anhöriga mer tid till egna aktiviteter, 
genom att avlösa dem i den vård de utför 
i hemmet.

Trygghetslarm innebär möjlighet att på-
kalla hjälp dygnet runt, vid behov av ome-
delbara hjälpinsatser. 

Särskilda boendeformer erbjuds till per-
soner som har ett omfattande och varaktigt 
behov av hjälp och stöd som inte kan tillgo-
doses av hemtjänst. 

Särskilt boende innebär en bostad med ser-
vice och omvårdnad dygnet runt. Boendet 
ger alla stöd- och hjälpinsatser, som den 
enskilde behöver i det dagliga livet. Hälso- 

Vi vill att du som är äldre ska känna att du har en fungerande vardag. Vi vill att du ska kunna bo kvar 
hemma så länge som möjligt och att det ska kännas tryggt. För att göra det möjligt att bo kvar i det 
egna hemmet behövs en väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och anhörigstöd. För 
dig som behöver mer omsorg och vård än vad som kan ordnas i det egna hemmet, finns det andra boen-
deformer, så kallat särskilt boende.

En bra dialog är viktig för att du 
som äldre ska få rätt hjälp och stöd

Dina åsikter är viktiga!
Vi arbetar hela tiden för att bli bättre i 
vår service och vill utveckla vår verksam-
het. Med hjälp av dina och andras åsikter 
kan vi hitta områden att arbeta vidare 
med. Ge oss gärna tips på vad vi kan bli 
bättre på!

Så här kan du berätta för oss om dina 
synpunkter på vår verksamhet:
• direkt till personalen
• på blanketten Klagomål och synpunkter
• via brev eller telefon
• via vår webbplats

Kommunens biståndsbedömare har 
telefontid 8.30-9.30 och nås via 
kommunens växel 054-17 20 00.

Enhetschef och hemtjänstpersonalen 
nås dagtid via kommunens växel.

och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. 
Särskilt boende (gruppboende) finns med två 
olika inriktningar: omvårdnad och demens.

För att avlasta anhöriga och ge tid för åter-
hämtning erbjuder kommunen boende un-
der kortare tid, så kallad korttidsplats.
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Bara papper 
i toaletten
Vi behöver din hjälp då vi upptäckt att 
det spolas ner mycket trasor, felaktigt 
papper och liknande i avloppen. Detta 
innebär att det blir stopp i avlopps-
pumpstationerna och det är risk för att 
avloppsvattnet går ut orenat i älven. 

Därför ber vi dig att bara slänga toalett-
papper i toaletten. Toalettpapper är det 
enda papper som löses upp i vattnet, det 
gör varken hushållspapper eller trasor.

När du söker bygglov räcker det inte med att 
få ett beslut om beviljat bygglov. Du måste 
även invänta ett startbesked innan du får 
börja bygga. I vissa enklare ärenden får du 
dessa två samtidigt. Detta framgår tydligt i 
ditt bygglovsbeslut. 

Börjar du bygga utan att ha fått ett startbe-
sked finns det stor risk att du måste betala 
en sanktionsavgift som kan vara allt ifrån en 
liten summa upp till flera tiotusentals kro-
nor. Detsamma gäller om du tar ditt bygge i 
bruk utan att invänta ett slutbesked.

Vi vill uppmana dig som beviljats bygglov att 
noga läsa igenom ditt beslut innan du bygger 
för att slippa eventuella sanktionsavgifter.

Bygglov, startbesked, slutbesked, 
sanktionsavgift, vad gäller?
Tänk på att ett startbesked eller slutbesked kan göra stor skillnad ekonomiskt för dig som privatperson 
eller företagare. Miljö- och byggnämnden har märkt en ökad tendens av beslut i ärenden som gäller 
sanktionsavgifter och vill därför informera lite extra om vad som gäller.

Lindha Rothén
Förvaltningssekreterare, miljö- och byggförvaltningen

Ordlista
Bygglov – Bygglov krävs för lovpliktiga 
åtgärder (i övriga fall krävs en anmälan). 

Startbesked – Ett startbesked krävs all-
tid tillsammans med bygglovet. I vissa 
enklare ärenden får man det samtidigt 
och i annat fall beviljas bygglovet först 
och startbeskedet skickas ut efter att 
våra byggingenjörer sett till att alla 
krav är uppfyllda inför bygget, (tek-
niskt samråd, kontrollplan, kontrollan-
svarig m.m.). Ett startbesked behövs 
både vid ett bygglov och en anmälan.

Slutbesked – Ett slutbesked från kom-
munen krävs alltid innan du tar ditt byg-

ge i bruk efter att du har byggt klart. Det 
krävs då att du visar att du har byggt det 
du blev beviljad att bygga, ex. genom 
att skicka in en uppfylld kontrollplan el-
ler ett slutsamråd. Ett slutbesked krävs 
vid både bygglov och anmälan.

Sanktionsavgift – Detta är en avgift, 
utöver bygglovsavgiften/anmälnings-
avgiften, som tas ut om du inte följt 
lagen genom att invänta ett startbe-
sked eller slutbesked. Sanktionsavgif-
tens storlek beror på olika omständig-
heter samt ytan på ditt bygge. Den kan 
om du har otur, uppgå till flera tiotu-
sentals kronor.

Forshaga kommun tar emot synpunkter på 
myggsituationen efter varje säsong. Samt-
liga inlämnade upplevelser ingår som en vik-
tig del av ansökan till Naturvårdsverket för 
bekämpning av översvämningsmygg i Deje.

Hur gör jag? 
Du kan skriva om dina upplevelser på ett 
vanligt papper eller använda dig utav fär-
digt formulär. Formuläret finns att ladda 
ned på forshaga.se och de och finns också 
utskrivna i anslutning till de upplevelse-
postlådor som sats upp på Ica Deje, Kon-
sum Deje och salongen Goa fötter i Deje. 
Komplettera gärna dina upplevelser med 
fotografier, teckningar, skisser, etc.

Hjälp oss i arbetet med 
myggbekämpningen

Skicka dina synpunkter till:
Forshaga kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Att: Britt-Marie Olsson
Box 93, 667 22 Forshaga

eller lämna in det i en av upplevelse-
brevlådorna eller på kommunhuset.

SENAST MÅNDAG 27 OKTOBER 
(OBS förlängd inlämningstid p.g.a. 
få inlämnade synpunkter.)

Tack på förhand för era bidrag!

Genom att skicka in dina synpunkter kring myggsituationen denna 
säsong hjälper du oss i vår ansökan att få bekämpa översvämnings-
mygg 2015. Vi behöver ha dina synpunkter senast 27 oktober.
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Det allra bästa är att kompostera allt av-
fall i den egna trädgården. Med hjälp av 
en kompostkvarn går det fint att finfördela 
grenar och kvistar. Materialet kan sedan 
läggas i komposten eller användas att täcka 
med. Frukt går bra att lägga i tunnan. 

Den som inte kan eller vill kompostera själv 
kan lämna avfall från trädgården på åter-
vinningscentralen, öppen måndag till lördag.

Tippar i villaområden
Inget avfall får läggas i naturen, inte ens ris, 
grenar eller löv. Detta gäller även i skogen 

Höstens trädgårdsavfall

nära våra villaområden. Avfallet luktar illa 
och drar till sig djur som vildsvin, råttor 
och rådjur. Enligt miljöbalken är det för-
bjudet att skräpa ned på plats som allmän-
heten har insyn till. 

Kontakt
Kontakta oss om du hittar en olaglig soptipp 
i skogen. Ring vår växel 054-17 20 00 eller 
skicka en e-post till mbn@forshaga.se.

Det har redan hunnit bli slutet av oktober. Trädgårdarna ska förbe-
redas inför vintern; krattning, klippning, rensning och beskärning. 
Löv, frukt, grenar, gräsklipp och ris, det kan bli mycket avfall i en 
trädgård under hösten.

Anne Hellström
Kommunikatör, kommunteknik och service

Få energitips
Du vet väl att du kan hitta energiin-
formation till ditt boende, förening el-
ler ditt företag på Energirådgivningens 
hemsida? Du kan även maila dina frågor 
direkt till vår frågelåda.

Välkommen till: www.erad.se

Passa på att träffa den kommunala en-
ergirådgivningen under Var Dags Livs-
mässan på Forshaga Lärcenter den 8 
november. Hos oss kan du komma och 
diskutera dina energifrågor och prov-
köra vår ångmaskin. 

Vi konsumentvägledare får ofta frågor från 
konsumenter som ingått avtal med försäl-
jare som ringt upp dem eller kontaktat 
dem utanför till exempel ett shoppingcen-
ter. Många gånger handlar det ingångna 
avtalet om att man bundit upp sig till ett 
abonnemang som löper under en längre tid. 
Till exempel ett telefonabonnemang. Den 
vanligaste frågan till oss handlar om rätten 
att ångra sitt köp. 

Många gånger kan man som konsument 
känna sig överrumplad när en försäljare 
söker kontakt med oslagbara erbjudanden 
som bara gäller för dagen. Ett erbjudande 
som låter för bra för att vara sant är det 
troligen också. Konsumentvägledningen har 

Våga säga nej! 
haft ärenden då försäljare lovat gratispro-
dukter, men som i efterhand visat sig kosta 
pengar. Skriv inte på ett avtal utan att först 
ha kontrollerat kostnaderna och säg nej till 
påstridiga försäljare.

Det kan också vara bra att ha koll på lagen 
om distansavtal och avtal utanför affärslo-
kaler som trädde i kraft den 13 juni i år. 
Lagen gäller bland annat när du ingår avtal 
via internet, telefon- och hemförsäljning 
eller tillfällig gatu- och torgförsäljning. 

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad
Telefon: 054 - 540 00 00 (Vardagar 9-12)

• Som tidigare gäller 14 dagars ångerrätt. 
Ångerfristen, tiden som du har på dig att 
ångra köpet, börjar löpa från den dag du 
tog emot varan. Köper du däremot en 
tjänst börjar ångerfristen löpa den dag 
som du ingick avtalet.

• Nu räcker det att säljaren muntligen 
informerar konsumenten om ångerrätten 
för att den ska börja gälla. 

• En konsument får fortfarande undersöka 
varan och ångra sitt köp i 14 dagar. Har 
varan undersökts mer än nödvändigt kan 
företaget ta ut ersättning för det. 

• Om det totala värdet av ett köp över-
stiger 400 kr gäller ångerrätten även 
vid så kallad gatuförsäljning. Men, om 
företaget står på samma ställe mer 
regelbundet, till exempel permanent 
eller säsongsvis, betraktas det som en 
affärslokal. I en affärslokal som en butik 
eller en kiosk är det fortfarande frivilligt 
för företaget att låta ett köp gå tillbaka.  

Bra att veta!
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Information från Näringslivsenheten

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

Företagsbesök
Under året sker kontinuerligt företagsbesök 
av kommunledningen. Syftet är att besöka 
företag i deras vardag och genom det öka 
kunskapen och förståelsen för de villkor 
och förutsättningar som företagen befinner 
sig i. Kommunledningen får här möjlighet 
att lyssna till personen bakom företag och 
få deras synpunkter, idéer samt informa-
tion om företaget och framtidsplanerna.
Önskar du ett företagsbesök, kontakta: 
Linda-Marie Fors, företagslots 054-17 21 30

Företagsfrukost
Här har du chansen att äta frukost, prata 
med kollegor, göra affärer, ge inspel till 
kommunledningen och få nyttig och an-
vändbar information. Företagsfrukostar är 
en mötesplats för företagare, politiker och 
tjänstemän där man kan lyssna, mingla, 
och äta samt knyta kontakter och kanske 

Småföretagar-
rådet i Forshaga 
kommun
Småföretagarrådet bestå av företagare 
och kommunala representanter. Ambi-
tionen med grupperingen är att få en 
naturlig koppling med fokus på dialog 
mellan kommun och näringsliv där alla 
företagare kan vara med och påverka. 

En levande dialog mellan företag, politi-
ker och tjänstemän är mycket viktigt för 
att nå ett bra näringslivsklimat. 

Småföretagarrådet är ett sätt för oss job-
bar i kommunen att få veta mer om före-
tagarnas situation och perspektiv på oli-
ka frågor samtidigt som företagarna får 
en bättre förståelse för tjänstemannens 
vardag. Representanterna har möjlighet 
att driva frågor gentemot kommunen och 
tycka till i frågor som rör tillväxt.

Mötesplatser 
- en arena för tillväxt 
I Forshaga kommun ska det vara lätt för företagare att träffa andra 
företagare för att knyta kontakter. Vi tror att där människor möts 
där uppstår samtal som leder vidare till affärer. Vi är helt övertyga-
de att vi som jobbar i Forshaga kommun behöver möta näringslivet 
därför satsar vi också på mötesplatser där du som företagare kan ge 
inspel till kommunen och det lokala näringslivsnätverk.

göra affärer. Nästa planerade företagsfru-
kost är den 11 december. 

Samarbete för tillfällen att mötas
Under året har ett samarbete inletts mel-
lan DejeForshaga Centrumförening, Älvor-
na, Företagarna och Forshaga kommun. Här 
står de olika arrangörerna värd för fyra oli-
ka tillfällen där du som företagare har möj-
ligheter att, under lättsammare former, 
knyta kontakter och byta erfarenheter.

Var Dags Livs-mässan
Det blir en repris på förra årets mässa, den 
8 november gör vi det igen! Var Dags Liv 
är mässan där föreningar, företag och or-
ganisationer som finns i Forshaga kommun 
ställer ut och marknadsför sin verksamhet. 
I samband med mässan ordnar Forshaga 
kommun en VIP-träff för nyinflyttade.

Småföretagarrådet
Småföretagarrådet träffas cirka fyra 
gånger per år. Har du en fundering 
som borde tas upp i småföretagarrådet 
hör av dig till oss:

Anna Skinnargård 
Hudvårdsalongen i Forshaga

Christina Gren 
Grens Bilbärgning

Gert Edqvist 
Hälsohuset

Agneta Haglund-Ericsson 
Boutique Duo

Anita Hedelin 
Palle Media

Greger Nilsson 
Deje Byggtjänst

Micke Kvarnlöf 
Slagverkskompaniet

Tobias Palmquist 
Biasline Consulting
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När är mässan?
Lördag den 8 november  

Tid: kl. 13.00-17.00
Lokal: Forshaga 

Lärcenter 

Näringslivsteamet
Carl Karlsson, bygglovshandläggare 

Anne Hellström, kommunal lokal & mark

Kerrin Petty-Nilsson, livsmedelsinspektör

Madeleine Nyvall, inköpsansvarig 

Linda-Marie Fors, företagslots 

Näringslivsteam
Företagslotsen sammankallar näringslivs-
teamets var sjätte vecka. På träffarna tas 
aktuella företagsfrågor upp som hanteras av 
någon av gruppens tjänstemän. Syfte med 
träffarna är att uppdatera sig om varandras 
ärenden för att på de viset stärka kommu-
nens handläggning. 

En helhet ger bra service

Näringslivsservice
Vi hjälper dig på vägen. Har du frågor som 
rör företagande i Forshaga kommun? 
Behöver du hjälp att utveckla din verksam-
het eller bredda ditt affärsnätverk? Vilka 
regler gäller och hur arbetar vi med hållbar 
tillväxt? 

Hittar du inte det du söker, tveka inte att 
ta kontakt med oss som arbetar med nä-
ringslivsfrågor i Forshaga kommun. Vi finns 
till för dig och har till uppdrag att skapa 
strukturer som främjar bättre samverkan 
mellan företagen, och mellan kommunen 
och företagen. 

Linda-Marie Fors,företagslots 
linda-marie.fors@forshaga.se, 054-17 21 30

Ett samlat grepp för mer dialog och bättre kunskap samt en intern 
och extern samverkan är en framgångsfaktor för Forshaga kommuns 
näringslivsarbete. Två viktiga faktorer är näringslivsteamet och 
näringslivsservice. 

VAR DAGS LIV 20
14

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

ÖVER 60 UTSTÄLLARE!

EN MÄSSA FÖR 

HELA FAMILJEN!

Snart är det åter dags för Var Dags Liv, mässan där vi 
presenterar vår kommun i miniatyr! Företag, föreningar 
och kommunala verksamheter visar upp det utbud 
som finns, kopplat till ditt vardagsliv!

Kulturskolan inviger mässan med ett härligt sambatåg! 

Och vad sägs som eldoperan Carmen med teater Mimulus!

Delta i workshops, föreläsningar och passa på att få en  
guidad rundtur i lokalerna på Lärcenter. 

Kommunmaskoten Björn och Teknikverkstaden  
finns på plats för att träffa alla barn.

Utanför Lärcenter står Räddningstjänsten med sin  
container där man kan testa att släcka bränder.

...och detta är bara ett axplock!

MUSIK & UPPTRÄDANDEN

KOMMUNMASKOTEN BJÖRN

MASSOR AV MÄSSERBJUDANDEN

- JULKLAPPAR OCH

PRESENTTIPS TILL FARS DAG

Info till 
nyinflyttade
Forshaga kommun skickar ut en väl-
komstmapp med information till alla ny-
inflyttade. Är du som lokal företagare 
är intresserad av att skicka med någon 
liten gåva eller rabattkupong till nyin-
flyttade? Missa inte chansen att berätta 
om ditt företag! 

Årets Företagare 
Forshaga kommun har utsett Anna 
Skinnargård, Vd och ägare av Hud-
vårdssalongen i Forshaga AB till årets 
företagare 2014.

Motivering
Utmärkelsen Årets Företagare i Fors-
haga kommun tillfaller Anna Skinnargård 
som äger och driver Hudvårdssalongen i 
Forshaga AB. Företaget startades 1994 
och erbjuder professionella hudvårds-
behandlingar såsom ansiktsbehandlingar, 
AHA-behandlingar, färgning av fransar 
och bryn, benvaxning och diatermi be-
handlingar samt ett flertal olika kropps-
behandlingar, exempelvis Hot stone 
massage och Aroma massage. Anna har 
målmedvetet utvecklat företaget och i 
väl avvägda steg tagit verksamheten till 
nya nivåer år efter år. Varumärkesbyg-
gande aktiviter är en nyckelfaktor i An-
nas utvecklingsstrategi.

Vidare är Anna en stor tillgång och vik-
tig resurs i det lokala näringslivsarbetet 
så som styrelseledamot i DejeForshaga 
centrumförening samt medlem i Små-
företagarrådet. Under fyra år var Anna 
även ordförande i det kvinnliga nätver-
ket Älvorna. 

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare
victoria.gothberg@forshaga.se, 054-17 20 87
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Kärleken består - rätten att 
fortsätta bo tillsammans

För människor 
som har levt ett liv tillsammans 
är det också naturligt 
att få bli äldre tillsammans. 

Sedan ett par år tillbaka 
har man rätt 
att fortsätta att bo tillsammans 
även om bara en i paret
har behov av särskilt boende. 

Fler personer ansöker om 
att kunna få bo tillsammans 
på ett särskilt boende. 

Sedan 1 november år 2012 
får man bo tillsammans 
även om bara en make eller sambo 
har behov av särskilt boende. 

Tretton nya ledamöter i fullmäktige

14 september gick vi i Sverige till val 
för att rösta om 
hur de kommande fyra åren 
ska se ut i riksdag, kommun och landsting. 

Här i Forshaga kommun gick fler 
för att rösta än tidigare, hela 86 procent. 
15 oktober samlades ledamöterna 
i det nya fullmäktige för första gången.

Centerpartiet och Miljöpartiet ökade 
med en plats.
Sverigedemokraterna ökade med två platser.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
förlorade sin majoritet, 
minskade med tre platser 
och har nu 19 platser. 

Folkpartiet och Moderaterna tappade varsin plats. 
Det nya partiet Kommunens Bästa 
fick 130 röster vilket räckte till en plats. 

Bara papper i toaletten

Vi har upptäckt 
att det spolas ner mycket trasor, 
felaktigt papper och liknande i avloppen. 
Det gör att det blir stopp 
i avloppspumpstationerna. 
Då är det risk för att smutsigt avloppsvatten 
går ut i älven. 
Därför ber vi dig 
att bara slänga toalettpapper i toaletten. 
Toalettpapper är det enda papper 
som löses upp i vattnet. 
Det gör inte hushållspapper eller trasor.

Äldre par har rätt att fortsätta att bo tillsammans på 
ett särskilt boende om någon av dem behöver det.
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Vi vill veta vad du tycker!

Sedan några år tillbaka 
kan du som vill lämna en synpunkt 
eller göra en felanmälan till kommunen 
göra det på webben. 
Många gör också det 
och det tycker vi är roligt.

Under år 2013 kom det in fler synpunkter 
och fler felanmälningar än under tidigare år. 

Ett skäl till att fler anmäler är
att vi år 2013 skapade ett eget formulär 
för felanmälan. 
Formuläret passar också för surfplattor 
och mobiltelefoner.
Det gör att det är lätt att använda.

Sammanlagt fick vi in131 synpunkter 
och 231 felanmälningar under år 2013. 

Synpunkterna handlade mest om missnöje.
Flest synpunkter skickades 
till kommunteknik och service. 

Av de 231 felanmälningar som kom in
skickades nästan alla till kommunteknik och service 
och de flesta av dessa handlade om trasig belysning. 

Just nu tittar vi på ett system 
som ska göra det ännu enklare för dig 
att göra en felanmälan. 

I ett sådant system kan du se 
om felet redan är anmält 
och också när det är klart. 
Mer information om detta kommer! 

Vad händer med en synpunkt eller felanmälan? 
Om du lämnat dina kontaktuppgifter, 
ska du få svar inom tio dagar. 
Kan vi inte ge dig ett svar direkt, 
berättar vi vem som behandlar ditt ärende 
och när du kan få ett svar eller beslut. 
Skicka gärna med ett foto som visar felet. 

Synpunkten 
Synpunkten använder du för att lämna beröm, 
förslag, klagomål eller övriga synpunkter. 
Dina synpunkter skickas 
sedan till den avdelning den handlar om.
www.forshaga.se/synpunkten

Felanmälan 
Här kan du bland annat anmäla fel 
på till exempel gator, ledningar, 
vatten, avlopp, snöröjning, gräsklippning 
och sophämtning. 
Felen som anmäls 
åtgärdar vi olika snabbt.
Det beror på hur allvarligt felet är.
www.forshaga.se/felanmälan

Telefon
Du kan förstås också ringa till oss! 
Personalen i vår växel hjälper till 
att koppla dig till rätt person. 
Ring 054-17 20 00.

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

Du som vill lämna en synpunkt eller göra en 
felanmälan till kommunen kan göra det på webben. 
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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

Torsdag 23 Oktober
Konserten ”En symfoni av färger” ges av Kul-
turskolans elever och lärare. 18.30 på Torget, 
Forshaga Lärcenter. 

Fredag 24 Oktober
Sagostund på biblioteket. Forshaga bibliotek 
10.00. Passar alla barn mellan 3-6 år.

Lördag 25 Oktober
Hockey: Linköping - FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus 18.30. Elitseriematch.

Lördag 25 Oktober
Dans till Per-Håkans. Forshaga Folkets hus
21.00-01.00. Välkommen att dansa loss!

Söndag 26 Oktober
Bio: Tusen bitar. Forshaga Folkets hus 20.00.
En film om Björn Afzelius.

Söndag 26 Oktober
Kultursöndag: Pyssel. Forshaga bibliotek 
11.00-14.00. För barn i alla åldrar.
Drop-in, ingen föranmälan. 

Tisdag 28 Oktober
Hockey: Frölunda - FBK på bioduken
Forshaga Folkets hus 20.00. Elitseriematch.

Måndag 3 November
Läsecirkel. Forshaga bibliotek 15.45. Går du på 
mellanstadiet och gillar att läsa böcker?

Tisdag 4 November
Boken vs. filmen? Forshaga bibliotek 19.00.
Är boken bättre än filmen? Vi träffas två tisdags-
kvällar och diskuterar ”Wallflower” av Stephen 
Chbosky.

Torsdag 6 November
Konsert med WATOTO. Pingstkyrkan Forshaga 
19.00. En konsert du inte kommer glömma!

Fredag 7 November
Musikquiz. Forshaga Folkets hus 20.00.

Fredag 7 November
Sagostund på biblioteket. Forshaga bibliotek 
11.00. Passar alla barn mellan 3-6 år.

Lördag 8 November
Var Dags Liv 2014. Forshaga Lärcenter 
14.00-18.00 Mässan för dig som bor lever 
och verkar i Forshaga kommun.

Lördag 8 November
Handboll: HK Brukspöjkera - Tibro HK.
Deje sporthall 15.00. Damer Division 2.

Lördag 8 November
Handboll: HK Brukspöjkera - HP Tibro.
Deje sporthall 17.00. Herrar Division 3.

Lördag 8 November
Dans till Sounders. Forshaga Folkets hus. 
22.00-02.00 Välkomna att dansa loss!

Måndag 10 November
Teknikeftermiddag på biblioteket. Forshaga 
bibliotek 15.00. Lär dig mer hur du kan sköta en 
del myndighetskontakter via internet.

Tisdag 11 November
Boken vs. filmen? Forshaga bibliotek 19.00.
Andra tillfället, se 4/11.

Lördag 15 November
Handboll: HK Brukspöjkera - Skåre HK/IF Hell-
ton. Deje sporthall 15.00. Damer Division 2.

Lördag 15 November
Handboll: HK Brukspöjkera - HF Team Kropps.
Deje sporthall 17.00. Herrar Division 3.

Söndag 16 November
Kultursöndag: Smarta sötsaker. Forshaga biblio-
tek 12.00-15.00. Kom till Forshaga bibliotek och 
baka annorlunda godis med Kicki och Therese.

Tisdag 18 November
Litteraturquiz. Forshaga bibliotek 19.00. 
Testa dina kunskaper i en frågesport om högt 
och lågt från böckernas värld.

Torsdag 20 November
Barnteater: Rut & Knut börjar träna. 
Kulturhuset i Deje 11.00. En lekfull föreställning.

Fredag 21 November
Sagostund på biblioteket. Forshaga bibliotek 
11.00. Passar alla barn mellan 3-6 år.

Med reservation för ändringar

Lördag 22 November
Dans till Kindbergs. Forshaga Folkets hus 
22.00-02.00. Välkommen att dansa loss!

Söndag 23 November
Kultursöndag: Blomsterarrangemang.
Forshaga bibliotek 12.00-15.00 Gör blomsterar-
rangemang med Jennifer från Forshagafloristen.

Lördag 29 November
Handboll: HK Brukspöjkera - Forshaga HK.
Deje sporthall 17.00. Herrar Division 3.

Lördag 29 November
Handboll: HK Brukspöjkera - HF Kropps 12.
Deje sporthall 15.00.Damer Division 2.

Söndag 30 November
Kultursöndag: 1 advent på Forshaga bibliotek
12.00-17.00. Biblioteket är extraöppet 11-16. 
Julpyssel från kl. 13 för barn.

Måndag 1 December
Läsecirkel. Forshaga bibliotek 15.45. Går du på 
mellanstadiet och gillar att läsa böcker?

Fredag 5 December
Musikquiz. Forshaga Folkets hus 20.00 

Fredag 5 December
Julsagovandring. Forshaga bibliotek 11.00.

Lördag 6 December
Dans till Drifters. Forshaga Folkets hus 
22.00-02.00. Välkommen att dansa loss!

Onsdag 10 December
Handboll: HK Brukspöjkera - HK Country.
Deje sporthall 21.00. Damer Division 2.

Tisdag 9 December
”Nu tändas tusen juleljus” Konsert med Kul-
turskolans elever och lärare. 18.30 Forshaga 
Lärcenter.

Torsdag 11 December
”Julgodis” Konsert med Kulturskolans elever och 
lärare. Forshaga kyrka 18.30.

Deje simhall - extraöppet under höstlovet
Mån, tis, tors, fre 10 - 14
Ons   10 - 13
31 oktober  stänger kl. 16
1 november  stängt
Fler öppettider på forshaga.se

Måndag 27 oktober - onsdag 29 oktober
Filmläger på Forshaga Lärcenter. Gör din egen 
film med hjälp av erfarna ledare. Du har tillgång 
till kamera och annan utrustning som behövs.
Grupp 1: Kl. 9-12, för dig i årskurs 4-6 (12 pl)
Grupp 2: Kl. 13-16 för dig i årskurs 7-9 (12 pl)
Anmälan till: joachim.aude@forshaga.se senast 
torsdagen den 23 oktober. Frågor kontakta 
gärna Joachim Aude 0552-446 63.

Måndag 27 Oktober
Nalledagen på Forshaga bibliotek 10.00-16.00.
Ta med nallen till bibblan! Vi firar Internationella 
Nalledagen med roliga aktiviteter för alla barn 
och deras gossedjur. Drop-in, ingen föranmälan. 

Höstlovet 2014
Måndag 27 Oktober
Tillverka monsterbokmärken.
Deje bibliotek, Kulturhuset 15.00-17.00. Gör 
hemska, söta eller roliga monsterbokmärken.
Drop-in, ingen föranmälan. 

Tisdag 28 Oktober
Bygg en saga. Kulturhuset 14.00-16.00. Kom och 
lyssna på en saga, efter sagan går vi ner i teknik-
verkstan och bygger något spännande kopplat 
till sagan. Passar för barn 6-9 år. Anmälan till 
biblioteket i Deje senast den 24 okt.

Torsdag 30 Oktober
Spökberättarkväll. Forshaga bibliotek 19.00. 
För alla modiga barn från 6 år.

Söndag 2 November
Halloweenkonsert. Forshaga Lärcenter 19.00.

Söndag 2 November
Kultursöndag: Tillverka monsterbokmärken.
Forshaga bibliotek 11.00-14.00. Gör hemska, 
söta eller roliga monsterbokmärken.
Drop-in, ingen föranmälan. 
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Så gott som alla barn och ungdomar som 
går i förskolan eller grundskolan i vår kom-
mun idag har fått besök av Angelica. Eller 
närmare var tredje hushåll och drygt 3200 
föräldrar. Det gör bebisuppvaktning-en till 
en av kommunens främsta systematiska 
medborgardialoger.

När uppvaktningarna startade, så var syf-
tet att uppmuntra de föräldrar som valde 
att få barn, att infor-mera om boende, 
skola, barnomsorg och annan kommunal 
verksamhet, och samtidigt få lite god PR. 
Tanken var att detta skulle pågå under ett 
års tid, år 2000. Det var Milleniets första 
år, då det förmoda-des bli en baby-boom. 
Uppvaktningen blev snabbt populär, bild 
på bebisen publicerades i Kommun-Kon-
takten. Det beslutades om en förlängning 
på uppvaktandet. Att uppvakta nyfödda på 

Dialog med och om våra minsta
Forshaga kommun och kommunalrådet Angelica Rage har nu uppvaktat bebisar i femton år vilket 
resulterat i 1625 besök. Besök och samtal som många gånger lett till att också positiv utveckling 
skett i kommunens verksamheter.

det här sättet var unikt, ingen annan kom-
mun hade/har någon liknande verksamhet 
= stort intresse. Många uppskat-tade också 
att få en pratstund med beslutande politi-
ker, och efter några års uppvaktande skulle 
det varit svårt att lägga ner verksamheten, 
ens om vi velat. 

Om de första åren handlade mer om att 
från kommunens sida erbjuda information, 
har de senare åren alltmer handlat om att 
kommunen önskar få information. Om hur 
den kommunala servicen upplevs och hur 
den fungerar. Vi har tagit emot klagomål 
och vi har tagit emot beröm. Vi har tagit 
emot förslag som handlat om lekplatser, 
om förändring i trafiksituationen i villaom-
råden, om barnomsorg, om belysning, om 
hundlatriner och mycket mer. Förslag som 
många gånger lett till förändringar.

Bebisuppvaktningen har blivit en del i kom-
munens arbete med att föra medborgar-
dialog. Där vi genom förslag, klagomål och 
beröm får en möjlighet att utveckla och 
förbättra vår service. 

Mattias Göthberg
Informatör
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Flora Johansson

Agnes Olsen

Freja Fredholm

Alice Leverström

Leon Englund

Alyana Tewelde

Lovisa Welander

Anton Nilsson

Lukas Melin

Ella Johansson

Mille Nilwert

Ellen Leverström

Rasmus Engström

Ellie Dahl Emilia Gustafsson

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

Ring vårt tryckeri, 
telefon 054-17 20 93.


