
Årets budget bygger i stora delar 
på föregående års budget med 
vissa ändringar. Den innehåller 
bland annat en satsning på äldre-
omsorgen genom den så kallade 
heltidsresan och ökad personal-
täthet. 

Fackförbundet Kommunal och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
har kommit överens om att hel-
tid ska vara norm och att fler ska 
arbeta heltid år 2021. 

För att implementera heltidsresan 
på bästa sätt har en enkätunder-
sökning om medarbetarnas och 
chefernas önskemål gjorts. 

I budgeten satsas 3,8 miljoner 
kronor på att få en jämnare arbets-

belastning och en ökad personal-
täthet på kommunens särskilda 
boenden. Bengtsfors kommun 
ligger på en, jämförelsevis, låg kost-
nadsnivå inom vård och omsorg. 

Åtstramningar inom skolan
Budgetbeslutet för 2019 innehål-
ler en minskning med tre miljoner 
kronor för grundskolan. Bakgrun-
den är den kostnadsutveckling som 
gjort att vi är en av de kommuner 
som lägger mest pengar på grund-
skolan.

Kostnadsökningen är inte i paritet 
med det ökade elevantalet och har 
inte heller bidragit till att förbättra 
de faktiska resultaten inom grund-
skolan i kommunen. 

Åtstramningen innebär att kost-
naden per elev och år ska sänkas 
från 116 000 till 113 000 kronor, 
en minskning med 3 000 kronor 
per elev. 

Besparingar genomförs även inom 
kommunledningskontorets, inte-
grationsenhetens och arbetsmark-
nadsenhetens verksamheter.

Kommunens budget för 2019 
antogs av kommunfullmäktige den 
26 november.

n u m m e r 1 2019

God tillgänglighet och bra bemö-
tande är två områden där Bengts-
fors kommun får högt betyg i 
medborgarundersökningen som 
genomfördes hösten 2018. Bety-
get för kommunens informations-
arbete är bättre än tidigare år och 
övriga kommuner samtidigt som 
förtroendet för kommunen ökar 
jämfört med tidigare års undersök-
ningar.

– Kommunikationsarbetet är viktigt och 
genom det ökar vi kunskapen och för-
troendet för vår organisation. Det är 
riktigt kul att vi ser så tydliga resultat 
av våra satsningar, säger kommun-
chef Göran Eriksson.

Angående kommunen som en plats att 
bo och leva på kan invånarna, i något 
högre utsträckning än tidigare, rekom-
mendera andra att flytta hit. Man anser 
också att tryggheten har ökat och att 
arbetsmöjligheterna och kommunikatio-
nerna blivit något bättre även om de två 
sistnämnda områdena behöver prio-
riteras för att få nöjdare medborgare. 
Det kommersiella utbudet upplevs som 
sämre jämfört med tidigare. 

Kommunens invånare tycker att kom-
munens verksamheter inom förskola, 
grundskola, stöd för utsatta, räddnings-
tjänst, renhållning samt vatten och av-
lopp har förbättrats medan arbetet med 
gång- och cykelvägar, gator och vägar 
samt miljö har försämrats något.

Medborgarnas uppfattning om möjlig-
heten till inflytande ligger i nivå med öv-
riga kommuner som genomfört samma 
medborgarundersökning. 
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e – Välkommen hit!
- invånarna rekommenderar andra att flytta till bengtsfors kommun -

Mer pengar till vård och omsorg och  
mindre till grundskolan i årets budget

Dals Långed i vinterskrud, foto: Niklas Eriksson

Medborgarundersökningen genomfördes genom Statistiska centralbyrån mel-
lan den 23 augusti och 5 november 2018. 800 slumpmässigt utvalda personer i 
åldrarna 18–84 år fick enkäten, 37 procent av dem deltog och skickade in sina svar.  
Enkätsvaren finns i sin helhet på www.bengtsfors.se.

Vi erbjuder stöd för dig som 
vårdar en närstående som 
är långvarigt sjuk eller äldre 
eller som stödjer en närstå-
ende med funktionshinder.

Kontakta vår anhörigkonsulent: 
Hanna Stenelind
0531-52 67 82
hanna.stenelind@bengtsfors.se

Frågor och svar om snöröjning
Under vinterhalvåret får vi många frågor om snöröjning. Här är några 
av de vanligaste frågorna (och svaren), på vår hemsida hittar du fler.

Hur vet ni när ni ska börja ploga?
Snöröjning påbörjas i prioriterade 
områden vid snöfall på fem centime-
ter och i villaområden vid sju centime-
ter. Om väderprognosen visar kraftigt 
snöfall under flera timmar kan vi 
avvakta innan vi påbörjar snöröjning. 
Vi har beredskap dygnet runt mellan 
1 november och 31 mars. Bered-
skapsledare planerar, bedömer och 
kallar ut entreprenörer för snöröjning.

Varför får jag inte lägga ut 
snö från min tomt på vägen?
Du som fastighetsägare är skyldig att 
ta hand om den snö som finns på din 
egen fastighet. Att lägga snömassor 
på gatan kan göra den svårframkom-
lig samt utgöra en trafikfara.

I vilken ordning plogas gatorna?
Vi plogar utifrån följande priorite-
ringsordning: branta backar, gång- 
och cykelbanor/vägar, centrum, 
huvudgator, uppsamlingsgator och 
övriga gator. Snömängd och typ av 
snö påverkar hur lång tid snöröjning-
en tar. Plogbilarnas röjningsområden 
kan ta upp till nio timmar att ploga.

Vem ansvarar för att ta  
bort snö från trottoarer?
Fastighetsägare ansvarar för att ta 
bort snö från trottoaren utanför fast-
ighetsgränsen.

Jag orkar inte skotta själv, kan jag 
få eller köpa hjälp av kommunen?
Vi erbjuder inte tjänster som snö-
skottning på privata fastigheter. Vi 
hänvisar istället till privata företag.

Om du vill veta mer om kom-
munal ekonomi finns den öppna 
databasen Kolada (www.kolada.
se) där du kan göra jämförelser 
mellan kommuners kostnader för 
skola, vård och omsorg etc. 

Att vara anhörig



Förtroende  
– viktigt för välfärden
Det är glädjande att förtroendet för 
kommunens verksamheter ökar jäm-
fört med tidigare år enligt den med-
borgarundersökning som genomförts. 
Att det finns ett förtroende mellan 
medborgare, förtroendevalda och den 
kommunala förvaltningen är viktigt 
för att åstadkomma mesta möjliga 
välfärd med en begränsad ekonomi. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut 
om budget för 2019 och mål för kom-
munens verksamheter. Budgeten och 
målen ska nu omsättas i praktiken ute 
i våra verksamheter. 

Jag ser fram emot ett spännande 2019 
men är också medveten om de utma-
ningar en liten kommun har för att 
klara välfärdsuppdraget i framtiden. 

Göran Eriksson 
Kommunchef

PS. Om du vill veta mer om kommunens 
verksamhet och ärenden i den politiska 
processen, läs på vår hemsida eller se 
kommunfullmäktiges webbsända möten.

Under mandatperioden 2019-2022 
regerar en minoritet bestående av 
Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna med stöd av 
Sverigedemokraterna. 

Så ser det politiska styret ut i Bengtsfors kommun
få koll på; beslutsfattare - organisation - ansvar - uppgifter - befattningar

Som många andra kommuner i Sve-
rige dras vi med problem angående 
återkommande vattenläckor på grund 
av gamla ledningar. 

När vi lagar en läcka blir dessvärre hus-
håll ofta drabbade av avstängt vatten. 
Om läckan tar lång tid att placerar vi 
ut en vattentank där du som är berörd 
kan hämta vatten för husbehov. 

Kokningsrekommendation
Som en säkerhetsåtgärd har vi infört 
nya rutiner när vattnet släpps på efter 
en stor läcka eller när stora delar av 
ledningsnätet varit trycklöst. I fortsätt-
ningen kommer vi alltid att utfärda en 
kokningsrekommendation vid dessa 
tillfällen. Det behöver inte innebära 
att vattnet är kontaminerat.  Självklart 
gäller kokningsrekommendation också 
när vi vet att vattnet är kontaminerat. 

Vi informerar alltid på vår hemsida och 
på vår Facebook-sida om störningar i 
vattenleveransen och om kokningsre-
kommendationer. 

Förtroendevalda i KS och MN 
Moderaterna
Stig Bertilsson, ordförande KS, AU
Anders Forsberg, ersättare KS, AU, UU
Owe Gustafsson, ledamot MN
Nils Lindroth, ersättare MN
Ulf Nelson, ersättare KS, ordförande TU
Krister Stensson, ledamot KS, SU

Centerpartiet
Jimmy Bjerkansmo, ledamot KS, ordförande SU
Jerker Johansson, ersättare KS, TU
Leif Johansson, ordförande MN
Per Jonsson, 2:e v. ordförande KS, AU, ordförande UU
Kåre Karlsson, ersättare KS, SU, ledamot TU
Marianne Ågren, ersättare MN

Kristdemokraterna
Anna-Greta Strömberg, ersättare KS, ledamot UU

Sverigedemokraterna
Christer Andreasson, ledamot KS
Britt-Inger Sandström, ersättare KS

Socialdemokraterna
Göran Andréasson, ersättare MN
Stein Begby, ersättare KS, SU
Besnik Dautaj, ledamot KS, AU
Viktoria Gradin, ersättare KS, UU
Johnny Eliasson, ersättare KS, TU
Per Eriksson, v. ordförande KS, AU
Sten-Åke Jansson, v. ordförande MN
Christina Lundqvist, ledamot KS, v. ordförande TU
Anders Sandén, ersättare KS, v. ordförande UU
Susanne Öhrn, ledamot KS, v. ordförande SU

Liberalerna
Jan Leander, ersättare KS

Vatten  
– vårt viktigaste livsmedel!

Fritidskontoret  
på ny plats
I kulturskolans entréplan på 
Majbergsvägen 1 i Bengtsfors 
finns nu kultur- och fritidskonto-
ret. Det innebär att kultur- och 
fritidschef samt handläggare 
för förenings- och fritidsfrågor, 
kultur samt kulturskola sitter 
samlade. 

Förvaltning

Utskotten har uppföljnings- och utvecklingsansvar för respektive 
verksamhetsområde i förvaltningen.

Till kommunstyrelsen hör en 
förvaltning där medarbetarna 

i Bengtsfors kommun är 
anställda. Förvaltningen  

är indelad i fyra verksam-
hetsområden. 

Kommunchefen är kommu-
nens högsta tjänsteman och 

chef över förvaltningen.  
Göran Eriksson är  

kommunchef i  
Bengtsfors kommun.
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Kommunstyrelsen som består 
av nio ledamöter är ansvarig 
för kommunens operativa 
arbete och ekonomi. De sam-
ordnar och leder kommunens 
verksamheter och förbereder 
ärenden till och verkställer 
fullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen leds av 
en ordförande som även 
benämns kommunalråd.

Till sin hjälp har kommunsty-
relsen fyra politiska tillsatta 
utskott vars främsta uppgift 
är att bereda ärenden inför 
beslut i kommunstyrelsen. 
Varje utskott leds av en 
ordförande.

Myndighetsnämnden som består av tre ledamöter ansvarar 
för tillsynsärenden och myndighetsutövning för ärenden 
inom plan- och bygg, trafik, strandskydd, räddningstjänst, 
alkohol och tobak, lotteri, färdtjänst samt adoption. 

Det finns ingen förvaltning knuten till myndighetsnämn-
den. De tjänstemän som utför myndighetsnämndens ope-
rativa arbete är anställda i kommunstyrelsens förvaltning 
och arbetar i de olika verksamhetsområdena.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ.  
De styrande partierna innehar 18 av kommunfullmäktiges 31 platser.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunlednings- 
kontor

Ansvarig tjänsteman: kommunchef

Barn, utbildning,  
fritid och kultur

Ansvarig tjänsteman: utbildningschef

Teknik, lokalförsörjning, 
intern service

Ansvarig tjänsteman: teknisk chef

Vård, omsorg, IFO
Ansvarig tjänsteman: socialchef

Kommunfullmäktige

Myndighetsnämnden (MN)
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Allmänna utskottet (AU)
Bereder ärenden inom ekonomi, 
personal, organisation, närings-
liv, styrning, strategisk planering, 
investeringar, infrastruktur, 
kollektivtrafik, detaljplanering, 
exploatering, fastighetsaffärer 
inklusive avtalsfrågor.

Utbildningsutskottet (UU)
Bereder barn-, utbildnings-, 
fritids- och kulturärenden.

Tekniska utskottet (TU)
Bereder ärenden inom teknisk 
försörjning, underhåll av gator, 
fastigheter, parker och allmän-
na platser, skogs, VA, fjärr-
värme, renhållning, hyresavtal, 
kost, städ och vissa operativa 
frågor för räddningstjänsten. 

Sociala utskottet (SU)
bereder ärenden inom vård, 
omsorg och IFO.

Handläggarna Johan Lilljeqvist,  
Maria Sthyr, Ingela Danielsson  
tillsammans med kultur- och  
fritidschef Sara Vogel Rödin (sittande).

Nya öppettider
Från och med 1 januari har kommunkontoret i 
Bengtsfors öppet enligt följande:  
Vardagar: 08.00–16.00 med lunchstängt 12.00–13.00.  
Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00.

Vi sänder kommunfull-
mäktiges möten live,  
följ dem på webben!
www.bengtsfors.se

Under fullmäktige lyder även följande politiska organ; valberedning, valnämnd, krisledningsnämnd, tillfälliga beredningar, bolag och kommunrevisionen.


