
Den nya mandatperiodens kom-
munstyrelse har nu tillträtt och 
valt ledamöter och ersättare till 
sina utskott. 

Kommunstyrelsen består av nio le-
damöter och utskotten består av tre 
ledamöter och två ersättare. Kom-
munstyrelsen har fyra utskott vars 
främsta uppgift är att bereda ären-
den till kommunstyrelsen.

n u m m e r 1 2023

På sikt kommer det att behövas 
fler platser inom äldreomsorgen 
samtidigt som behoven av platser 
inom förskola och skola minskar. 
Det visar prognosen för nästkom-
mande tioårsperiod.

Antal invånare som är 80 år och äldre 
är den enda åldersgrupp som kommer 
att vara fler om tio år jämfört med idag. 

För befolkningsgruppen 20-64 år visar 
prognosen en minskning på femton 
procent under samma period. I den 
åldersgruppen finns de flesta yrkesverk-
samma som, genom att betala skatt, 
genererar huvuddelen av kommunens 
intäkter. Framtidens ökande behov 
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De sitter i kommunstyrelsens utskott De sitter i kommunstyrelsens utskott 

Diagrammet visar kommunens befolkningsutveckling sedan 1980 med prognos 
för de kommande tio åren. Kommunens invånare över 80 år är den enda  

åldersgrupp som kommer att vara fler om tio år än idag.

inom äldreomsorgen blir därför en 
stor utmaning, både finansierings- och 
bemanningsmässigt, när antal invånare 
i den gruppen minskar.

En annan effekt är att färre barn föds 
vilket minskar det totala invånarantalet.

Utmaningar för  
att klara välfärden
För att klara välfärdsuppdraget på sikt 
behöver vi skapa goda förutsättningar 
för boende, livsmiljöer och näringsliv. 
Det är ett måste för kommunens över-
levnad och för att bryta den negativa 
befolkningstrenden. 

Några av de strategiska utvecklingsfrå-
gor kommunen behöver jobba med är:

• Att skapa förutsättningar för 
inflyttning genom attraktivitets-
skapande åtgärder som exempelvis 
attraktiva boendemiljöer.

• Ett väl utvecklat samarbete och 
dialog med näringslivet.

• En väl fungerande infrastruktur.

• En god kvalitet på de kommunala 
tjänsterna och servicen och en 
bredd i utbudet.

• En budget i balans och en god 
ekonomisk hushållning.

Negativ befolkningsutveckling och demografisk trend kräver:Negativ befolkningsutveckling och demografisk trend kräver:
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Bokbussens turlista i vår
Bokbussen åker runt i hela det dalsländska 
landskapet. Nedanstående datum besöker 
bussen platser i Bengtsfors kommun:

15 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj:

• Skåpafors skola 9.00-10.00

• Gustavsfors, Optimisten 11.00-12.00

• Billingsfors, Lövåsens skola 13.30-15.30

16 februari, 23 mars, 27 april och 1 juni:

• Bengtsfors, Björkåsens förskola 10.00-11.00

• Årbols skola 13.00-14.00

• Torrskog, kyrkan 14.30-15.30

sociala utskottet

Susanne Öhrn (M) ordförande

Linda Höder Stenegren (C) vice ordförande

Stein Begby (S) ledamot

Britt-Inger Sandström (SD) ersättare

Richard Hassel (S) ersättare

utbildningsutskottet

Anders Forsberg (M) ordförande

Anna-Greta Strömberg (KD) vice ordförande

Viktoria Gradin (S) ledamot 

Elisabeth Hahne (C) ersättare

Stein Begby (S) ersättare

tekniska utskottet

Ulf Nelson (M) ordförande

Henning Venborg (SD) vice ordförande

Johnny Eliasson (S) ledamot

Sven-Arne Damlin (M) ersättare 

Jenny Nieminen (S) ersättare

allmänna utskottet

Stig Bertilsson (M) ordförande

Anders Forsberg (M) vice ordförande

Per Eriksson (S) ledamot

Jim Jacobsson (C) ersättare

Jenny Svensson (S) ersättare

Allmänna utskottet bereder ärenden 
inom ekonomi, personal, organisa-
tion, näringsliv, styrning, strategisk 
planering, investeringar, infrastruk-
tur, kollektivtrafik, detaljplanering, 
exploatering, fastighetsaffärer inklu-
sive avtalsfrågor.

Sociala utskottet bereder ärenden 
inom vård, omsorg och individ- och 
familjeomsorg.

Utbildningsutskottet bereder barn-, 
utbildnings-, fritids- och kulturären-
den.

Tekniska utskottet bereder ärenden 
inom teknisk försörjning, underhåll 
för gator, fastigheter, parker och all-
männa platser, skogsvård, hyresavtal, 
kost, städ och vissa operativa frågor 
för räddningstjänsten.

Mer menssäkring
För alla som har 
mens är tillgång till 
mensskydd nödvän-
digt. Menssäkrade 
toaletter bidrar till att 
jämna ut sociala och 
ekonomiska skillna-
der som bland annat 
påverkar ungdomars 
förutsättningar att 
tillgodogöra sig ut-
bildning.

Efter en motion från 
Annette Ternstedt (V) har menssäkring 
av toaletter testats på Bengtsgården, 
Strömkullegymnasiet samt några toaletter 
på Franserudsskolan och Ekhagsskolan.

Testet permanentas nu och utökas med 
fler ställen. De lokaler som är tänkta att 
menssäkras är samtliga skolor, sporthallar 
och övrig verksamhet som allaktivitetshu-
set, kulturskolan och biblioteken.

Så här ser boxen ut som innehåller 
mensskydd på kommunens toaletter. På 
dörren finns även en dekal som anger 
att toaletten är menssäkrad.
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Samverkan viktig
Vi liksom du som invånare lever i en eko-
nomiskt osäker tid där ökade kostnader 
ger oss utmaningar att klara vår ekonomi 
och vårt uppdrag som är just att bedriva 
verksamhet. Vi delar dessa utmaningar 
med de flesta av Sveriges kommuner och 
ett sätt att möta dem är att öka vår sam-
verkan med andra kommuner. I Dalsland 
har vi en tät dialog om samverkan för att 
minska sårbarheten och kunna erbjuda 
alla i landskapet en fortsatt god välfärd. 

Den demografiska utvecklingen är be-
kymmersam, satsningar på kollektivtrafik, 
helst spårbunden sådan, är ett sätt att 
motarbeta trenden vi ser. Erfarenheter 
från Göta Älvdalen visar att snabba pend-
lingsmöjligheter ger inflyttning och inom 
satsningen Det goda livet i Dalsland är 
just utökad kollektivtrafik en viktig fråga. 

Tillsammans med en ny kommunstyrelse 
och nya utskott ser vi fram emot fyra år 
av gott samarbete i ett tillitsfullt klimat 
mellan tjänstemän och politiker.

Göran Eriksson 
Kommundirektör

Vår omvärld försämrades drastiskt i 
början av 2022 med kriget i Ukraina. 
Det ryska energikriget mot Europa och 
en global oro som ger hög inflation har 
inneburit ett kraftigt försämrat läge för 
svensk ekonomi och för svenska kommu-
ner. Förändringarna har kommit snabbt 
och utan möjlighet för oss att parera.

Störst påverkan på ekonomin har dock 
antalet invånare i kommunen och befolk-
ningens sammansättning. Befolkningsut-
vecklingen i vår kommun har under lång 
tid varit negativ. Genom att de förvärvsar-
betande blir färre minskar skatteintäkterna 
samtidigt som andelen äldre, och därmed 
behovet av äldreomsorg, ökar. 

Ökade kostnader får  
negativa konsekvenser
Ett nytt pensionsavtal som gäller alla anställ-
da inom kommun, region och kommunala 
bolag träder i kraft i år. Det innebär bland 
annat att premierna för pensioner höjs från 
4,5 till 6 procent vilket, tillsammans med 
inflationseffekter, medför en ökad kostnad. 
För Bengtsfors kommuns räkning ger det 
en kostnadsökning på 24 miljoner kronor.

Efter en längre period med låga ränteni-
våer stiger nu räntorna vilket innebär en 
kostnadsökning på 2,7 miljoner kronor för 
Bengtsfors kommun. Till detta har priserna 
på el och drivmedel ökat kraftigt samtidigt 
med den allmänna prisökningen.

Lokaler - viktig budgetfråga
En annan viktig budgetfråga som varit 
diskuterad de senaste åren är kommunens  
lokaler. Frågorna handlar om anpassning-
ar, förändrade eller utökade behov och inte 
minst ett minskat behov av lokaler inom 
vissa områden. Oavsett har de stor betydel-
se för kommunens kostnader och budget.

En ekonomiskt osäker tid

Den utredning som gjorts kring Strömkull-
egymnasiet ska nu upp till politisk behandling. 
Syftet med utredningen har varit att kartlägga 
om det finns förutsättningar för en nystart av 
skolan och vilka förutsättningar som i sådana 
fall krävs för drift i egen regi. 

Utredningen har genomförts av konsultföretaget 
Effect Management genom en systematisk och 
stegvis process. Tidigare utredningar och övrig 
tillgänglig dokumentation har studerats och inter-
vjuer har genomförts med politiker, personal samt 
representanter från näringslivet.

En enkät har också genomförts med elever i års-
kurs 8 och 9 på Bengtsgården i syfte att identifiera 
vad som intresserar dem och vad som kan påverka 
deras framtida gymnasieval. 

Ännu oklart  
om nystart av  
Strömkullegymnasiet

Har du registrerat dig för 
att få driftsinformation?

Strömkullegymnasiet, foto: Niklas Eriksson

Budget 2023
Med anledning av det ekonomiska läget 
finns det inte utrymme för några stora sats-
ningar i budgeten 2023. 

Den präglas snarare av besparingar som 
bland annat innebär att vi inte kommer att 
fortsätta bedriva förskola och fritids i Skåpa-
fors samt fritids i Billingsfors. Om verksam-
heterna fortsatt ska bedrivas på dessa platser 
får det ske med någon annan huvudman än 
kommunen, exempelvis som friskola. 

Stängning av förskola och fritids i kom-
munal regi i Skåpafors sker vid årsskiftet 
2023/2024. Fritids i kommunal regi i Bil-
lingsfors kvarstår under första halvåret 2023.  

Beslut i tillägg till budget
• Ändra resultatmålet till 0,0 %  

av skatteintäkter och statsbidrag

• Påbörja arbete med ny översiktsplan

• Öppna det industriområde som är detalj-
planelagt på Brandberget i Bengtsfors.

• Se över bemanningsenheten för att 
uppnå ökad effektivitet i verksamheten

• Se över och utvärdera chefsjouren  
inom vård och omsorg

• Se över kommunala bidrag och/eller hy-
reskostnader till föreningsdrivna lokaler 
med verksamhet som huvudsakligen inte 
är inriktad på barn och ungdom

• Se över reglerna för  
varuhemsändningsbidrag.

– Situationen känns extra tung då det 
för ett år sedan såg ut som att det 2023 
inte skulle behövas några besparingar. Vi 
påverkas kraftigt av inflationen och den 
förestående lågkonjunkturen. Den  
negativa förändringen har kommit 
snabbt och slår igenom i kommunens 
ekonomi fullt ut i år med små möjlig-
heter att göra anpassningar som ger 
tillräcklig effekt, säger Katrin Sandberg, 
biträdande kommundirektör.  
Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors Energi AB och Bengtsfors 
kommun använder en SMS-tjänst för 
att meddela dig som berörs av kom-
mande eller pågående driftstörning-
ar. Det kan handla om vattenläckor 
eller andra samhällsstörningar och 
krissituationer. 

Vid ett utskick utgår vi från det geogra-
fiska området som är drabbat och skickar 
meddelanden till de mobilnummer som är 
registrerade på adresser i området. Det är 
till nytta för både dig och oss att du har 
registrerat ditt mobilnummer för att få 
den information du behöver.

Om du har en mobiltelefon som inte är 
kopplad till din adress (företagstelefon 
etc.) kan du själv registrera ditt nummer 
till din bostadsadress. Du kan också knyta 
fritidshusets eller andra adresser till ditt 
mobilnummer.

Om du inte har en mobiltelefon kan du 
registrera din e-postadress, informationen 
kommer då som ett e-postmeddelande. 

Enligt prognoser väntas kom-
munens befolkning minska och 
vi ser förändringar av antal 
invånare i olika åldersgrupper. 
Denna prognos påverkar plane-
ringen av kommunens verk-
samhetslokaler och utbudet av 
lokaler behöver anpassas till 
efterfrågan. 

Lokalfrågan har stor betydelse 
kostnadsmässigt och i budgeten. 

I en utredning som gjorts har 
man sett över möjligheten att 
flytta över fastigheter från kom-
munen till Bengtsforshus för att 
samla driften organisatoriskt. 
I samband med utredningen 
gjordes en genomlysning av kom-
munens totala fastighetsbestånd. 
Nordic real estate management 

som gjorde utredningen anger 
att fastighetsbeståndet bör anpas-
sas innan en bolagisering genom-
förs. 

Underhållsplaner visar samtidigt 
att det befintliga fastighetsbestån-
det är i ett omfattande under-
hålls- och renoveringsbehov. Det 
behöver hanteras parallellt med 
behovet av nyinvesteringar.

– Den negativa befolkningsut-
vecklingen och de stora rein-
vesteringsbehov som behövs av 
kommunens fastigheter gör att 
vi behöver ta ett helhetsgrepp 
kring frågan om lokalförsörjning. 
Det kan handla om att undvika 
kostnader för outnyttjade lokaler 
eller att minska risken för att stå 
utan nödvändiga lokaler, säger 
kommundirektör Göran Eriksson.

Nödvändiga förändringar kring lokaler och fastigheter

byggnadsvårdsmässa

9 februari i bengtsfors
Välkommen till vår byggnadsvårdsmässa i mindre 
format. Utställare och intresseföreningar 
med kunskap inom byggnadsvård 
och underhåll av äldre bygg-
nader kommer att finnas 
på plats.

registrera dig på:
www.bengtsforsenergi.se/driftinformation

datum och tid
Torsdag 9 februari 15.00–19.00
plats
Stenhallen vid Bengtsfors bibliotek, Tingshustorget 5


