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Välkommen till simskolan!

bengtsfors kanalen

I sommar bedriver vi simundervisning på sex olika
badplatser. Undervisningen är gratis men du betalar för
märkestagning.

Du anmäler ditt barn på plats. Det finns ingen åldersgräns men det är lämpligt att delta från cirka sex år
och uppåt. Du som vårdnadshavare gör en gemensam
bedömning tillsammans med simlärarna för ditt barn.

STORA

utmaningar

Märkestagning

Märkestagning sker på respektive badplats enligt tider
nedan.

24 juni-5 juli

8-19 juli

Badplats

Tid

Dag

Badplats

Tid

Dag

Måndag

Bäckefors
Bönkasen

10.00-12.30
14.00-16.30

Måndag

Munkvillan
Laxarby

10.00-12.30
14.00-16.30

Måndag

Tisdag

Bönkasen
Bäckefors

10.00-12.30
14.00-16.30

Tisdag

Laxarby
Munkvillan

10.00-12.30
14.00-16.30

Tisdag

Onsdag

Bäckefors
Bönkasen

10.00-12.30
14.00-16.30

Onsdag

Munkvillan
Laxarby

10.00-12.30
14.00-16.30

Onsdag

Torsdag

Bönkasen
Bäckefors

10.00-12.30
14.00-16.30

Torsdag

Laxarby
Munkvillan

10.00-12.30
14.00-16.30

Torsdag

Fredag

Bäckefors
Bönkasen

10.00-12.30
14.00-16.30

Fredag

Munkvillan
Laxarby

10.00-12.30
14.00-16.30

Fredag

Badplats

Tid

Kråkviken

10.00-12.30

Bengtsfors kommuns ekonomi har, tack
vare, ökade skatteintäkter, finansiella
intäkter samt stora statliga ersättningar för
flyktingmottagande varit stark de senaste
åren. Nu minskar intäkterna och ekonomin
försämras.

Kampudden 14.00-16.30
Kampudden 10.00-12.30

Kråkviken

14.00-16.30

Kråkviken

10.00-12.30

Kampudden 14.00-16.30

14.00-16.30

Kråkviken

10.00-12.30

Kampudden 14.00-16.30

Läsbussen bokas och mobiliseras
med personal från biblioteken i
Dalsland.

Läsbussen är en färgglad buss som dekorerats
med kameleonten ”Läster”. Foto: Jan Andersson

innehåll och layout:

Läsbussen har finansierats via
stöd från Statens kulturråd
och ingår i Bibliotek Dalsland
som är Dalslandskommunernas bibliotekssamarbete.

Syftet med läsbussen är att lyfta fram läslust och bibliotekens verksamhet och ska inte förväxlas med den
traditionella bokbussen med reguljära turer. Läsbussen ska användas på torg och under
evenemang i kommunala och ideella
verksamheter. Bussens innehåll
och personal anpassas utifrån det
uppdrag den medverkar vid.

sofia.magnusson@bengtsfors.se, anna.sandstrom@bengtsfors.se

Dalslands läsbuss byter skepnad som en kameleont
Under sommaren kommer Dalslands nya, gemensamma läsbuss att dyka upp här och var i landskapet. Bussen kommer bland annat att besöka
Bengtsfors kulturvecka. Besök
på skolor och förskolor finns
också med i planerna.

SVERIGES RIKSBANK

skatteintäkter 50 %

övriga intäkter 18 %
generella
driftsbidrag inkl.
statsbidrag 23 %
riktade statsbidrag 9 %

KOSTNADER
ETT HUNDRA KRONOR

Kampudden 10.00-12.30

Kråkviken

ETT HUNDRA KRONOR

Ekvationen att fler behöver skola,
vård och omsorg samtidigt som det är
för få personer i arbetsför ålder gör
att nästan var fjärde kommun i Sverige har ett underskott i sin årsredovisning 2018.

22 juli-2 augusti

Dag

INTÄKTER

Illustration: Annika Gustafsson

nyhetsslussen för dig som bor i bengtsfors kommun

Anmälan

Effekten av de minskade intäkterna blir stor
då många av våra invånare finns i de yngre
och de äldre åldersgrupperna med stora
behov inom utbildning, vård och omsorg. I
jämförelse med riket har vi en hög arbetslöshet vilket ökar kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) samtidigt som en låg
inkomstnivå ger låga skatteintäkter. Kostnadsökningar för nämnda verksamheter påverkar den kommunala ekonomin negativt
då de står för 85 procent av kommunens
totala kostnader. Tillsammans med minskade ersättningar för flyktingmottagande gör
SVERIGES RIKSBANK
kostandsökningarna att de senaste årens
utökning av verksamheterna nu snabbt slår
vård, omsorg, IFO 44 %
kommunkontor 9 %
barn, utbildning,
om till underskott. Bengtsfors kommun är,
teknik, lokalförsörjning,
fritid, kultur 41 %
till ytan, stor vilket medför en stor spridintern service 6 %
ning av våra verksamheter. Det i sin tur
gör det svårt att dra ekonomiska fördelar
cirka 2 kronor) och för kommande år ser
av att samordna verksamheter.
Utjämningssystemet
det inte bättre ut. Om inte staten tar anDet är stora skillnader i skattekraft och
svar för kommunernas ökade kostnader
servicebehov i landet, samtidigt vill staBudget för kommande år
blir det svårt att bedriva de verksamheten att alla invånare ska garanteras likI det pågående budgetarbetet utgår man ter som är ålagda kommunerna.
värdig kommunal service - därför finns
från följande förutsättningar:
det så kallade utjämningssystemet.
• Minskad befolkning på 100 persoUtmaningar och nya arbetssätt
Den viktigaste delen för oss är inkomstner per år
Vi befinner oss i en tid då antal barn,
utjämningen som innebär att de 14
• Nuvarande verksamheter och orgaunga och äldre ökar samtidigt. För att
kommunerna med högst skattekraft
nisation
klara av situationen behöver kommunerbetalar en avgift och resterande 276
• Oförändrad skatt
na ändra arbetssätt genom bland annat
kommuner får ett bidrag.
ny teknik, förebyggande insatser för att
• Sveriges kommuner och landstings
De senaste åren har staten använt
undvika ohälsa senare i livet, underlätta
(SKL) prognoser för skatteintäkter
pengar från utjämningssystemet till
så att fler kan jobba heltid (se artikeln
och statsbidrag
riktade statsbidrag men nu menar SKL
om bemanningsenheten) och gärna
• Löneökningar på 2,7 procent för
att staten bör minska styrningen så
jobba några år till. En annan lösning är
kommunens anställda
att kommuner kan använda pengarna
att samverka med grannkommuner och
Utifrån dessa parametrar krävs bespadär de bäst behövs och möta rådande
andra verksamheter för en fungerande
ringar på cirka 35 miljoner kronor år
befolkningsförändringar.
välfärd även i framtiden.
2020 (motsvarar en skattehöjning om

vård och omsorgs satsning på digitalt stöd ger:

Framtidstankar om
det ekonomiska läget
I olika media kan vi följa oron för det
ekonomiska läget för en stor del av Sveriges kommuner och landsting, Bengtsfors kommun är inget undantag.

Effektivare
bemanningshantering

Startplatsen
– ny e-tjänst för dig som vårdnadshavare

Minskande intäkter i statsbidrag och en
minskande befolkning i arbetsför ålder
innebär att den pengapåse som ska
finansiera de välfärdstjänster i form av
vård, skola, omsorg och infrastruktur
kommer att bli mindre.
Arbetet med budgetförutsättningar inför
2020 har påbörjats, i år har budgetberedningen breddats och alla partier som
finns representerade i kommunfullmäktige finns även representerade i budgetberedningen.
Budgetberedningen kommer under hösten att arbeta med budgetförslag som
går till omröstning i kommunfullmäktige
den 4 november.
Göran Eriksson, kommunchef

Av och för ungdomar

Under våren har sju ungdomar mellan
15 och 19 år i Bengtsfors kommun sänt
fem avsnitt av podden ”ung i bengan”.
I podden tar de upp ämnen som rör
deras liv och vardag och varje avsnitt
gästar av en person med anknytning
till ämnet.
Ung i bengan är ett folkhälsoprojekt
som drivits tillsammans med kultur
och fritidsenheten. Folkhälsoarbetets
prioriterade område för 2018-2019 är
”Insatser inom området psykisk hälsa”
och syftet med ”ung i bengan”-projektet har varit att prata om viktiga ämnen
som tangerar psykisk hälsa.
Lyssna på podden i efterhand:
www.bengtsfors.se/ungibengan

Madeleine Augustsson, bemanningsenheten, Anna-Karin Widén, projektledare, Lena Pettersson, bemanningsenheten och Carita Larsson, enhetschef,
foto: Sofia Magnusson.

En bemanningsenhet har inrättats inom vård och omsorg.
Enheten kommer att ansvara
för att bemanna verksamheterna inom kommunens
äldreomsorg. Samtidigt som
den nya enheten startar går
Bengtsfors kommun igång
med ett digitalt verktyg som
stöd för en effektivare vikarieanskaffning.

I det nya digitala verktyget,
Time Care Pool, som är tillgängligt på webben kan vikarierna själva ange vilka tider de
är tillgängliga för arbete. Där
finns även möjlighet att välja
vilken arbetsplats man helst
vill arbeta på.
– Redan här ser vi en stor vinst
då vi vet att det idag läggs
mycket tid ute i verksamheterna på att ringa runt till
vikarier, säger Carita Larsson,
enhetschef för planeringsenheten och en av projektledarna för nya bemanningsenheten.
För cheferna inom vård och
omsorg innebär det här ett
nytt arbetssätt. Istället för att
själva ringa in vikarier lägger
de nu en beställning i Time
Care Pool. Verktyget gör en
matchning av tillgång och

efterfrågan på vikarier för
den aktuella tidsperioden
samt säkerställer att hen har
rätt kompetensnivå. Vikarien
underrättas sedan, med automatik, via SMS om det aktuella
arbetspasset.
– Med hjälp av det nya verktyget är det enkelt att säkerställa
att arbetstiden för våra vikarier
inte överskrider tillåtna gränser, säger Anna-Karin Widén,
planerare för stöd och omsorg
norr och projektledare för nya
bemanningsenheten. Underlag för utbetalning av löner
och kostnadsfördelning kommer även att ske digitalt vilket
innebär ytterligare tidsbesparingar jämfört med dagens
manuella system.

Organisationsförändring
Förutom att själva arbetet
kring vikarieanskaffning flyttas
från de enskilda enheterna till
bemanningsenheten kommer
vikarierna att vara anställda
av bemanningsenheten. På
bemanningsenheten arbetar
två personal på heltid. Förutom att administrera Time
Care Pool kommer de att bistå
chefer vid rekrytering samt
agera utbildare i de digitala
tjänsterna för befintlig och ny
personal.

Joakim Ekblom, biträdande rektor på Ekhagsskolan, Lena
Bernhardsson, förskolechef och Johan Andersson, rektor på
Bengtsgården hoppas att den nya e-tjänsten ska förenkla för
vårdnadshavare och ser också positivt på den minskade pappershantering. Foto: Sofia Magnusson

Under sommaren lanserar vi vår
nya e-tjänst – Startplatsen. I Startplatsen kan du som vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola enkelt lämna de uppgifter
förskolan/skolan behöver om ditt
barn. Fyll i uppgifterna i samband
med höstens skolstart eller när
ditt barn börjar förskolan. Sedan
skickar vi påminnelse via mail om
uppdatering en gång per år.

Den nya e-tjänsten
tjänar flera syften
varav tillgänglighet och enkelhet
är två av de viktigaste. Med hjälp av
Startplatsen kan du
sköta din kontakt
med oss via webben
under dygnets alla
timmar. Du behöver inte skicka med
pappersblanketter
med ditt barn eller
lägga dem på brevlådan.

Att komma ifrån
pappersanvändning är också, av flera anledningar,
en viktig del i lanseringen av Startplatsen. E-tjänsten ersätter sammanlagt tio pappersblanketter vilket
kommer att bidra till en miljömässig vinst då det finns närmare 1 500
förskolebarn och elever i kommunen. Att göra informationen digital
gör också att den blir kvalitetssäkrad och vi får en mer restriktiv
hantering av personuppgifter.

Uppgifter som ska lämnas varje år:
•
•
•
•

Kontaktuppgifter till anhöriga
Samtycke till bildpublicering
Godkännande för transport
vid utflykter
Godkännande av regler
för grundskolornas IT-miljö

I Startplatsen har du även
möjlighet att ansöka om/anmäla:
•
•
•
•
•

Modersmålsundervisning
Behov av specialkost
Språkval inför årskurs sex
Tolkbehov vid utvecklingssamtal
Busskort vid växelvis boende

Startplatse
n

Kaffeservering på Majberget i år igen
Kaffestugan på Majberget i Bengtsfors kommer att drivas i
kommunal regi även denna sommar, som ett samarbete mellan
arbetsmarknadsenheten och LSS-enheten (daglig verksamhet).

Det är av stort värde för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser att det finns en bredd på arbetsuppgifter som ger en möjlighet att utvecklas. Under årets säsong kommer alltså även personer inom LSS-enhetens dagliga verksamheter att få möjlighet till
utvecklande arbetsuppgifter på kaffestugan. Det är också av stort
värde för Halmens Hus och Gammelgårdens verksamheter att
kaffestugan är öppen under turistsäsongen.

ÖPPETTIDER:

Måndag till söndag: 10.00–18.00
Följ gärna kaffestugan på Facebook för att
få information om händelser och öppettider
med mera under sommaren.

Elin Andersen, habiliteringsassistent, Cajsa Karlsson, habiliteringsassistent och Lena Fagerström
som bland annat arbetar i kassan.
Foto: Sofia Magnusson

