
bengtsforskanalen
n y h e t s s l u s s e n f ö r d i g s o m b o r i  b e n g t s f o r s k o m m u n

Somriga aktiviteter och upplevelser Somriga aktiviteter och upplevelser 
- nu kan vi äntligen öppna upp och anordna evenemang- nu kan vi äntligen öppna upp och anordna evenemang

Vi kommer inte närmare en lösning 
om en onyanserad bild om äldre-
omsorgen får fäste. Det riskerar 
snarare att skapa otrygghet hos 
äldre, anhöriga och anställda. Där-
för fokuserar vi på äldreomsorgen i 
det här numret av Bengtsforskana-
len för att ge en saklig beskrivning 
kring hur vi jobbar för att få en 
ännu högre kvalitet mot brukarna 
samt berätta vad vi gör för vår per-
sonal inom vård och omsorg.  

 

Öka attraktiviteten för Öka attraktiviteten för 
jobb i vård och omsorgjobb i vård och omsorg
Tillgång till personal med rätt 
kompetens är avgörande för en 
god och säker vård och omsorg. 
Det finns ett tydligt samband mel-
lan yrkeskompetent personal och 
god kvalitet. För att öka jobbens 
attraktivitet testar vi påverknings-
bara scheman, mäter trivsel och har 
en referensgrupp mellan perso-
nal och ledningen inom vård och 
omsorg. Att ha anställda med rätt 
kompetens i äldreomsorgen, färre 

Under otroligt tuffa förutsättningar - snabb samhällsspridning av  
coronaviruset, brist på skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland 
personalen och otillräcklig testning - har chefer och medarbetare 
gjort sitt yttersta för att skydda våra äldre och varandra från  
covid-19 under pandemin. Det finns brister i äldreomsorgen som var 
kända redan innan pandemins utbrott, men som i samband med 
pandemin och den senaste tidens Lex-Sarah rapporter aktualiserats. 

n u m m e r 1 2022

Foto: Niklas Eriksson

Fokus:Fokus:    
äldreomsorgäldreomsorg

Vi har ett fortlöpande kvalitetsarbete 
för att utveckla vård och omsorg. I 
det ingår hur det kan bli ännu mer 
attraktivt att arbeta inom vård och 
omsorg. Vi fokuserar också på för-
bättringar genom digitalisering och 
införande av välfärdsteknik. Vi vill 
fortsätta ha vård och omsorg av hög 
kvalitet för alla som behöver den. 

Pernilla Wall verksamhetschef med 
ansvar för särskilda boenden  

Melleruds och Bengtsfors kommun. 
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nationaldagsfirande  nationaldagsfirande  
på baldersnäs 6 junipå baldersnäs 6 juni

På Programmet från 12.30På Programmet från 12.30
Ponnyridning i parken  

från scenen:
Halmstråket och delar av Bengtsfors Folkdansgille och Edbygdens 
Folkdanslag, Bengtsfors Musikkår med Viktoria Karlsson, flagg-
ceremoni, Bo Nygårds trio. Nya medborgare hälsas välkomna av 
kommunfullmäktiges ordförande Jan-Åke Jansson, tal till nationen 
av Thomas Wallin.  
Konferencier: Anna Hjelmberg

gratis buss

Från Tid

Bengtsfors bussterminal 11.45

Billingsfors centrum 11.55

Torget Bäckefors 11.30

Ödskölt 11.45

Handlar’n, Dals Långed 12.00

Gamla ICA, Dals Långed 12.15

Bussarna går tillbaka klockan 14.30.

Kulturveckan är ett koncept där 
alla kommunens orter får visa upp 
kulturen i just sina omgivningar 
och bjuda besökare på en rad olika 
evenemang. Kulturveckan bygger 
på ideellt arbete i samverkan med 
kommunen. Varje dag är det en 
speciell ort eller plats som står för 
programmet. Hembygdshistoria 
blandas med allt från konstutställ-
ningar, konserter och aktiviteter för 
barn.

kulturvecka igen - 16-24 juli

Programmet är inte helt färdigt än,  
men datum och orter är fastställda  
- så boka in följande dagar och platser:

16 juli Bengtsfors
17 juli Billingsfors
18 juli Torrskog
19 juli Vårvik
20 juli Bäckefors
21 juli Steneby/Ödskölt
22 juli Laxarby/Skåpafors
23 juli Gustavsfors
24 juli Dals Långed/Tisselskog

Välkommen på sommarutställning i Bengtsfors konsthall. Lokala 
konstnärer ställer ut på temat fred och framtid. 

Vernissage 13 juni klockan 18.00
Bengtsfors konsthall, Tingshustorget i Bengtsfors

sommarutställningsommarutställning
öppen salongöppen salong

13 juni - 5 augusti
bengtsfors konsthall

simskolasimskola
All simundervisning och instruktion 
är gratis, däremot betalar ni för even-
tuella simmärken.

Anmälan
Anmälan sker på plats. Någon ål-
dersbegränsning finns inte, men det 
är lämpligt att delta från cirka sex 
år och uppåt. Simlärarna och föräld-
rarna gör en gemensam bedömning 
av varje barn.

Märkestagning
Märkestagning sker när simskolan är 
öppen, tid och plats enligt tabell nedan.

Måndag Munkvillan: 10.00-12.30 Laxarby:: 14.00-16.30
Tisdag Laxarby: 10.00-12.30 Munkvillan: 14.00-16.30
Onsdag Munkvillan: 10.00-12.30 Laxarby: 14.00-16.30
Torsdag Laxarby: 10.00-12.30 Munkvillan: 14.00-16.30
Fredag Munkvillan: 10.00-12.30 Laxarby: 14.00-16.30

Period 2, 11-22 juli

Måndag Bäckefors: 10.00-12.30 Kampudden: 14.00-16.30
Tisdag Kampudden: 10.00-12.30 Bäckefors: 14.00-16.30
Onsdag Bäckefors: 10.00-12.30 Kampudden: 14.00-16.30
Torsdag Kampudden: 10.00-12.30 Bäckefors: 14.00-16.30
Fredag Bäckefors: 10.00-12.30 Kampudden: 14.00-16.30

Period 3, 25 juli-5 augusti

Måndag Bönkasen: 10.00-12.30 Kråkviken: 14.00-16.30

Tisdag Kråkviken: 10.00-12.30 Bönkasen: 14.00-16.30

Onsdag Bönkasen: 10.00-12.30 Kråkviken: 14.00-16.30
Torsdag Kråkviken: 10.00-12.30 Bönkasen: 14.00-16.30
Fredag Bönkasen: 10.00-12.30 Kråkviken: 14.00-16.30

Period 1, 27 juni-8 juli



Från en kris till en annan
2022 har hittills kännetecknats av att 
vi lämnat en kris för att gå in i nästa. 
Den befarade flyktingvågen från 
Ukraina har hittills uteblivit. Migra-
tionsverket har skrivit ner sin prog-
nos och har tagit beslut om hur stora 
andelar som varje kommun har an-
svar för att ta emot. Bengtsfors kom-
mun kommer genom det kommunala 
bostadsbolaget lösa bostadsfrågan 
för de flyktingar som Migrationsver-
ket anvisar till Bengtsfors kommun.

Det tragiska kriget i Ukraina har bi-
dragit till förändrade förutsättningar 
för den kommunala verksamheten, 
precis som för privatpersoner på-
verkar ökade kostnader för drivme-
del, energi, el, räntor och livsmedel 
förutsättningarna för verksamheten. 
Det kommer vara viktiga faktorer i 
budgetarbetet inför 2023. 

Den kommunala förvaltningen för-
bereder nu Allmänna val 2022 och i 
nästa nummer av Bengtsforskanalen 
kommer vi att fokusera på det och 
olika praktiska frågor.

 Göran Eriksson, kommunchef

Maria Lobrant, socialt ansvarig samordnare 
SAS i Bengtsfors och Mellerud 
Foto: Jennie Aronsson

Handlingsplan Solbacken 

Maria Lobrant tillträdde rollen 
som SAS i Bengtsfors kommun 
den 1 april. SAS är en ny sam-
verkanstjänst där arbetsinsatsen 
delas lika mellan Bengtsfors och 
Melleruds kommuner. 

Maria kommer att vara ett nära 
stöd till verksamhetsansvariga vid 
risk- och händelseanalyser samt Lex 
Sarah utredningar. Rollen kommer 
att bidra till att kommunernas verk-

samheter kan dra nytta av varandra 
och att skapa en kontinuitet inom 
kvalitetsarbetet, från genomföran-
deplaner till att vi lever upp till satta 
kvalitetsmål.

Maria är utbildad sjuksköterska 
och har de senaste åren jobbat som 
chef för hemsjukvården i Melleruds 
kommun, Medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska i Färgelanda och senast i 
projektet ”Lokal utveckling av den 
goda vården”.

Kommunen har gett Förvalt-
ningen för kulturutveckling, 
FKU, i uppdrag att genomföra 
en kulturhistorisk byggnadsin-
ventering i kommunen. Under 
2022 inventeras Ärtemarks 
socken. Förvaltningen för 
kulturutveckling är en del av 
Västra Götalandsregionen.

Syftet med inventeringen är att 
skapa ett gott kunskapsunder-
lag och väcka intresse för beva-
randet av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen.

Antikvarie Carina Carlsson, från 
Förvaltningen för kulturutveck-
ling, kommer att åka runt och 
dokumentera och fotografera 
kulturhistoriskt intressanta och 
värdefulla fastigheter och mil-
jöer under våren 2022.

Lex Sarah innebär att personalen i vissa 
verksamheter är skyldiga att rapportera 
missförhållanden. Det gäller bland annat 
inom äldreomsorgen och omsorgen om per-
soner med funktionsnedsättning. Även risk 
för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i social-
tjänstlagen och i lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.

Vad innebär  
Lex Sarah? 

tidsbegränsat anställda och fler 
heltidsanställda ger tryggare 
anställningar och därmed bättre 
villkor. 

Genom att införa påverknings-
bara scheman får personalen 
vara med och bestämma sina 
arbetsscheman. Med en sta-
bilare bemanning förbättras 
arbetsmiljön för personalen och 
det bidrar till en stärkt kvalitet 
då brukarna får träffa ordina-
rie personal och ha färre olika 
vårdkontakter.  Påverknings-
bara scheman testas som en 
pilot inom hemtjänsten och kan 
komma att införas inom fler 
verksamheter efter pilottidens 
slut. 

Trivsel i arbetsgrupperna mäts 
en gång per månad genom en 
metod som vi kallar mätstick-
an. Personalen får svara på hur 
deras arbetsbelastning, mående 
och trivsel på arbetsplatsen är. 
Utifrån resultaten kan aktivite-
ter sättas in om det behövs. 

Det har även bildats en refe-
rensgrupp där personal från 
olika arbetsplatser tillsam-
mans med representanter från 
fackförbundet Kommunal 
träffar ledningen för vård och 
omsorg. I gruppen identifieras, 
hanteras och åtgärdas brister 
och risker. Utifrån varje enhets 

behov kommer de dessutom 
att ha planeringsdagar under 
hösten. Varje arbetsplats inom 
äldreomsorgen ska ha ett bra 
arbetsmiljöarbete, och det ska 
bedrivas tillsammans med  
medarbetarna.

Digitalisering och  Digitalisering och  
välfärdsteknikvälfärdsteknik
Digital teknik kan bidra till att 
äldre personer ska kunna bo 
kvar hemma, känna sig trygga 
och vara delaktiga i samhäl-
let. Med rätt stöd kan äldre 
leva mer självständigt och 
behovet av omsorg minska. 
Digital teknik kan också bidra 
till mer social samvaro för att 
bryta upplevd ensamhet och 
isolering. Den välfärdsteknik 
som införs i äldreomsorgen ska 
gynna både personalen och de 
äldre. Nya tekniska lösningar 
ska tillgodose äldres behov på 
nya sätt samtidigt som mer tid 
kan frigöras för möten mellan 
den äldre och omsorgspersona-
len. Rekrytering av en digitali-
seringsstrateg för Mellerud och 
Bengtsfors sociala verksam-
hetsområde pågår och personen 
som anställs ska arbeta med 
att skapa förutsättningar för 
kommunens invånare, brukare 
och medarbetare att dra så stora 
nyttor som möjligt av digitali-
sering. 

Äldreomsorg fortsättning...

Byggnads- 
inventering i  
Ärtemark

Ny nyckelroll för kvalitetsutveckling ng 
Socialt ansvarig samordnare SAS

Efter den senaste tidens 
rapporter om händelser på 
Solbacken har en handlings-
plan tagits fram med den 
övergripande målsättningen; 
en välfungerande enhet som 
håller krav på kvalitet och 
gott bemötande. 

Handlingsplanen innehåller ett 
tjugotal insatser inom ämnen 

som; kultur av omtanke och 
professionellt bemötande, 
interaktion med de boende som 
bjuder in till samvaro och akti-
vitet, dokumentation, välfung-
erande matsituation för boende 
och personal, introduktion av 
personal och ökad trygghet för 
de boende.

Kommuner i Dalsland samverkar Kommuner i Dalsland samverkar 
för att bli starkare tillsammansför att bli starkare tillsammans
Dalslandskommunerna Bengts-
fors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud samverkar för att öka 
sin gemensamma kapacitet. Det 
sker under namnet 4D, som står 
för fyra Dalslandskommuner. Ef-
fektiviserad och kvalitetssäkrad 
verksamhet. Säkerställd kompe-
tensförsörjning och kompetensut-
veckling samt minskad sårbarhet. 
Stärkt gemensam utvecklingskraft 
och attraktivitet. Så beskrivs det 
övergripande syftet, vilket fram-
går av avsiktsförklaringen som 
antagits av 4D-kommunerna.

Kraven på att leverera service och 
välfärdstjänster är de samma oavsett 
kommunstorlek och resurser. Re-

dan idag pågår samverkan mellan 
4D-kommunerna inom ett flertal 
verksamhetsområden och i olika 
former, vilket är ett måste för små 
kommuner. Genom 4D ska kommu-
nerna tillsammans fortsätta att till-
handahålla god service och leverera 
välfärdstjänster med hög kvalitet. 
Via samverkan ökas förutsättning-
arna att stärka den gemensamma 
kapaciteten och minska sårbarheten 
vad gäller resurser, kompetens och 
verksamhet.

Framtida samverkan inom 4D ska 
vara till gagn för medborgare och 
andra som kommunerna ger service 
eller stöd, för medarbetare samt för 
kommunernas ekonomi.

De samverkande kommunerna samlade utanför Dalslands sjukhus. Från vänster Martin 
Carling, Michael Mellby, Ann Blomberg, Per Eriksson, Stig Bertilsson, Pelle Norlin, Ulla 
Börjesson och Morgan E Andersson. Foto: Sofia Magnusson

Carina Carlsson, antikvarie från Förvalt-
ningen för kulturutvecklingen är den som 
kommer att genomföra inventeringen.


