
I och med de höga elpriserna är 
det många som börjar elda i sina 
kaminer och eldstäder, samtidigt 
går vi in i årets brandfarligaste 
säsong, december och januari. 
Här delar vi med oss av tips på 
hur man eldar rätt och säkert. 
Om du inte har använt din eldstad 
på några år eller om du har instal-
lerat en ny eldstad så behöver den 
kontrolleras så att den är säker att 
elda i. Kontakta din lokala sotare 
och se till att din eldstad finns med i 
sotarens register över eldstäder som 
är i bruk.

Konsekvenser av  
att elda på fel sätt
Att elda på fel sätt kan få stora 
konsekvenser, ett exempel är soteld 
som beror på att tjära och sotpartik-
lar som fastnat i skorstenen börjar 
brinna. Soteld är allvarligt och kan 
leda till att hela hus förstörs av 
brand. Vid en soteld mullrar det 
kraftigt i murstocken och utifrån kan 
du se mörk rök, gnistregn eller till 
och med lågor från skorstenen. Om 
du råkar ut för en soteld ska du alltid 
larma räddningstjänsten på 112. Har 

du möjlighet så stäng alla luckor 
och tilluftsspjäll till eldstaden för att 
begränsa syretillförseln till sotelden.

Risker med att använda 
elapparater nattetid
De höga elpriser som råder får oss 
att se över vår elförbrukning i syfte 
att minska våra kostnader. Genom 
att använda tvättmaskinen på natten 
kan du i vissa fall spara pengar bero-
ende på hur ditt elavtal ser ut. Det 
är dock viktigt att känna till att vid 
användning av elektriska apparater 
följer alltid en risk och även om den 
är liten kan det bli stora konsekven-
ser om det skulle uppstå en brand.

Elsäkerhetsverket rekommenderar 
att använda elprodukter under upp-
sikt i den mån det är möjligt. Om 
du är vaken när en eventuell brand 
startar har du bättre förutsättningar 
att ta dig ut och larma än under nat-
ten när du sover. 

Vi uppmanar alla att göra en egen 
riskbedömning och att räkna på hur 
mycket man faktiskt sparar på att 
tvätta nattetid. Det finns många sätt 
att spara på el, du hittar flera bra tips 
på första sidan.
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Med små förändringar kan vi 
tillsammans spara el på våra ar-
betsplatser och i våra hem, varje 
kilowattimme räknas. Det gäller 
alla – myndigheter, företag och 
privatpersoner. 

Ingen har väl undgått de skenande 
elpriserna och att energisituationen 
i Sverige och Europa är kraftigt an-
strängd? Men det handlar inte bara 
om höga elpriser, det finns även risk att 
elen inte kommer att räcka under vissa 
timmar i vinter.

Om det uppstår elbrist kommer sam-
hällsviktig verksamhet som till exempel 
sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst 
och larmtjänst att prioriteras.

Vad gör Bengtsfors kommun?
– Vi har arbetat med att minska vår el-
förbrukning i flera år. Vi har bytt fönster 
i äldre byggnader, sänkt temperaturen i 
vissa lokaler, investerat i energisnåla ar-
maturer och byggt solcellsanläggningar 
för att nämna några exempel, säger 
kommunchef Göran Eriksson.

Solcellsanläggningar finns idag på 
Bengtsgårdens, Björkåsens, Franseruds-
skolans och kommunkontorets tak. 
Bengtsforshus har också en anläggning 
på Ängbäcksgården i Dals Långed som 
kommer att tas i drift.

– På grund av långa leveranstider och 
stora prisökningar på solcellsanlägg-
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– Vi har arbetat med att minska vår elförbrukning under flera år, säger Göran Eriksson, till 
höger i bild. Peter Magnusson, tekniker (i mitten) ansvarar för arbetet med att trimma in ven-
tilationssystem och reglera temperaturer till optimala nivåer för att få en så låg elanvändning 
som möjligt. Till vänster fastighetschef Gustaf Fredriksson. Foto: Anna Sandström.

Förebyggande samverkan mellan fyra kommuner
Sedan en tid tillbaka samverkar räddningstjäns-
terna i Bengtsfors, Årjängs, Dals-Eds och Åmåls 
kommuner kring förebyggande frågor. 

De frågor man samverkar kring är allt från informations-
insatser till allmänhet, tillsyn och rådgivning till allmän-
het och företag samt stöttning till kommunernas sam-
hällsbyggnadsenheter vid exempelvis nybyggnationer.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor eller analy-
ser kring industrier med farlig verksamhet är ytterligare 
exempel på samverkansfrågor.

De samverkande räddningstjänsterna jobbar även tillsam-
mans för att erbjuda utbildningar både till allmänhet och 
till företag.

Utrusta ditt hem
Brandvarnare - minst en per  
våningsplan, helst i alla sovrum.

Brandsläckare – vi rekommen-
derar pulversläckare på minst 
sex kilo. De är lätta att använda, 
klarar alla typer av bränder och 
har en bra räckvidd.

Brandfilt - med hjälp av den kan 
du kväva en mindre brand. 

Det här gänget representerar de samverkande kommunernas  
räddningstjänster och träffas som regel en gång i månaden för att  
diskutera förebyggande frågor. Från vänster: Niklas Nilsson,  
Årjäng, Per Sandström, Dals-Ed, Fredrik Aronsson,  
Bengtsfors, Niklas Fredriksson, Åmål. 

Elda rätt
Följ alltid eldningsinstruktionen 
för just din eldstad.

Använd torr ved. Då bildas 
mindre tjära i skorstenen vilket 
minskar risk för soteld.

Använd max tre kilo ved per 
timme, annars finns risk för över-
hettning och skorstensbrand.

Har du eldat i fyra timmar, låt 
eldstaden vila i fyra timmar.

Förvara askan i ett obrännbart 
kärl med lock.

- varje kilowattimme räknas -

ningar avvaktar vi fortsatta satsningar 
på egen produktion av solenergi tills 
marknaden normaliserats, säger Gustaf 
Fredriksson, fastighetschef. Istället 
prioriterar vi investeringar i energibe-
sparande åtgärder, fortsätter han.

Gustaf Fredriksson tillägger också att 
man ser över styrning av ventilations-
system, isolering och justerar tempera-
turer i kylar och frysar i syfte att spara 
el. Han menar också att vi behöver 

tänka på våra beteenden och på så sätt 
minska energiförbrukningen.

Samhällsansvar
– Som kommun vill vi också visa ett 
samhällsansvar och föregå med gott 
exempel, i detta syfte är bastur i kom-
munens lokaler stängda från och med 
1 november. Skenet från adventsljus-
stakar kommer också att lysa med sin 
frånvaro i flera av kommunens lokaler, 
säger kommunchef Göran Eriksson.

använd el rätt 
tid på dygnet

stäng av  
apparater  
och släck lampor

sänk värmen 
inomhus

använd mindre 
varmvatten

tänk efter vad 
du använder 
elen till

täta dörrar och 
fönster

Så hjälps vi åt att spara elSå hjälps vi åt att spara el



Tomten kom  
tidigt i år!
Det är lätt i dessa tider att fokusera på 
elände i form av inflation och höga priser 
på el och drivmedel, men i år kom ett 
välkommet paket från tomten i form 
av Västra Götalandsregionen. En sats-
ning på 48 miljoner där huvuddelen går 
till bättre kollektivtrafik i Dalsland. Den 
gemensamma satsningen ”Det goda 
livet i Dalsland” börjar ge konkreta 
resultat. Annat som är glädjande är nya 
etableringar av företag som ger fler jobb 
i landskapet.

I det här numret presenterar vi de poli-
tiker som är valda inför de kommande 
fyra åren. Vi i kommunförvaltningen ser 
fram emot ett gott och tillitsfullt arbete 
mellan politiker och tjänstemän för att 
du som invånare ska få en god service 
och ett gott bemötande.

Göran Eriksson 
Kommunchef

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och 
utses vid allmänna val vart fjärde år. De styrande partierna har 15 av 
kommunfullmäktiges 31 platser. Kommunfullmäktige tar beslut i de 
viktigaste frågorna så som övergripande inriktningar, verksamhet och 
ekonomi. De beslutar om budget, skattesats och avgifter. De be-
stämmer också hur den kommunala förvaltningens organisation ska 
se ut och de utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelse och 
nämnder. 

Kommunfullmäktiges presidium planerar, leder och ansvarar för full-
mäktiges sammanträden etc. Presidiet mandatperioden 2022-2026 
består av personerna till höger. 

Efter valet - så styrs Bengtsfors kommun

Dalslands sjukhus tidigare personalmatsal 
och storkök kommer att byggas om för att 
inrymma Campus Dalsland. Verksamheten är 
ett samarbete mellan Dalslandskommunerna 
i syfte att öka utbildningsnivån och tillgo-
dose efterfrågan av personer med eftergym-
nasial utbildning i landskapet.

– Nu är vi äntligen igång med förverkligandet 
av den fysiska framtida lärmiljön som kommer 
stimulera kunskapsutveckling hos människor och 
verksamheter, säger Campus Dalslands verksam-
hetsledare Kristina Sandström.

När lokalerna är klara kommer det att finnas 
studios och grupprum för mindre och större 
grupper. Gemensamma utrymmen som matsal 
och uteplatser ska också byggas samt lokaler för 
kontor med mera.

Ombyggnationen ska vara klar under våren 2023 
och kostnaden som beräknas till 11 miljoner kro-
nor finansieras av Västra Götalandsregionen.

– Det är en långsiktig satsning för att höja kompe-
tensen och skapa förutsättningar på arbetsmark-
naden. Det är viktigt för både den individuella 
utvecklingen och för lokalsamhället säger Göran 
Eriksson, kommunchef i Bengtsfors kommun.

Byggstart för 
Campus Dalsland

Förvaltning

Till kommunstyrelsen hör en förvaltning där medarbetarna i Bengtsfors kommun arbetar. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden.  
Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman och chef över förvaltningen. Göran Eriksson är kommunchef i Bengtsfors kommun.
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Kommunstyrelsen lyder under kommunfullmäktige och är ansvarig 
för kommunens operativa arbete och ekonomi. Kommunstyrelsen 
består av nio ledamöter och nio ersättare med uppgift att samordna 
och leda kommunens verksamheter samt förbereda ärenden till och 
verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen utser  
ledamöter till sina utskott i januari 2023. 

Kommunstyrelsens utskott
Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott vars uppgift är att 
bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Utskotten består av 
tre ledamöter och två ersättare. De har även ett uppföljnings- och 
utvecklingsansvar för respektive verksamhetsområde i förvaltningen.

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

Kommunstyrelsen

Kommunlednings- 
kontor
Ansvar: kommunchef

Barn, utbildning, fritid  
och kultur
Ansvar: utbildningschef

Teknik, lokalförsörjning, 
intern service
Ansvar: teknisk chef

Vård, omsorg, IFO
Ansvar: socialchef

Kommunfullmäktige

Myndighetsnämnden
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Allmänna utskottet
Bereder ärenden inom ekonomi, 
personal, organisation, näringsliv, 
styrning, strategisk planering, 
investeringar, infrastruktur, 
kollektivtrafik, detaljplanering, 
exploatering, fastighetsaffärer 
inklusive avtalsfrågor.

Utbildningsutskottet
Bereder barn-, utbildnings-, 
fritids- och kulturärenden.

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

Sociala utskottet
bereder ärenden inom vård, 
omsorg och IFO.

Kommunfullmäktiges  
möten sänds live,  
följ dem på  
www.bengtsfors.se
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Kommunfullmäktiges  
ordförande.

Kommunfullmäktiges  
1:e vice ordförande.

Kommunfullmäktiges  
2:e vice ordförande.

Under mandatperioden 2023-2026 har Bengtsfors kommun ett minoritetsstyre  
bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsens  ordförande.

Under fullmäktige lyder även valberedning, valnämnd, krisledningsnämnd, tillfälliga beredningar, bolag och kommunrevisionen.

Myndighetsnämndens 
ordförande.

Övriga politiska organ

Flyttade verksamheter
Från och med den 1 september drivs 
verksamheterna vatten och avlopp 
(VA), renhållning och fjärrvärme i 
det kommunala bolaget Bengtsfors 
Energi AB. 

Det finns flera anledningar till att verk-
samheterna flyttats från kommunen. En 
av de viktigaste är att skapa samordnings-
vinster och kostnadseffektiviseringar ge-
nom att likartade arbetsuppgifter samlas 
under samma ledning och organisation. 
Bolagiseringen ska också ge bättre förut-
sättningar för utveckling och utbyggnad 
av vatten- och avfallshanteringen.

Flytten av verksamheterna påverkar inte 
dig som kund. All kundkontakt samt din 
faktura sköts, liksom tidigare, av Bengts-
fors Energi AB. Om du vill läsa om de 
tjänster som erbjuds inom VA, renhållning 
och fjärrvärme gör du det i fortsättningen 
på Bengtsfors Energis webbplats istället 
för på kommunens hemsida.

I samband med byggstarten träffades de samverkande 
kommunerna samt Västfastigheter. Alla var överens om att 
campus är en positiv utveckling för Dalsland. Från vänster 
Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande, Dals-Ed, 
Ann Blomberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Färge-
landa, Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande, 
Bengtsfors, Göran Eriksson, kommunchef, Bengtsfors, Eva 
Pärsson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Mel-
lerud och Roger Olausson, Västfastigheter. Foto: Kristina 
Sandström.

Bengtsfors Energi AB:s logotyp som justera-
des lite i samband med flytten.
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