
BudgetBudget
Höstens budgetarbete har präglats 
av stor osäkerhet. Anledningen är 
att Bengtsfors kommun är beroen-
de av tillskotten i riksdagens budget 
och i skrivande stund är de exakta 
förutsättningarna inte kända.

Kommunfullmäktige har trots det tagit 
ett beslut om budget utifrån rådande 
förutsättningar. Kommunens budget 

för 2022 innehåller inga stora bespa-
ringar likt tidigare år. Det beror till stor 
del på positiva förväntningar i skatte-
prognoser för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade om 
budget vid sitt sammanträde den 
6 december. Cirkeldiagrammet ovan 
visar kommunfullmäktiges fördelning 
av budgetutrymmet.

”De ekonomiska 
utgångspunkterna har 

varit bättre inför budget 
2022 än för de senaste åren, 
men osäkerheten kring vilka 

statsbidrag som gäller har varit 
stora och det finns fortfarande 

osäkerhet kring dessa.”

/Göran Eriksson,  
kommunchef

20222022

41 41 %%43 43 %%

1111  %% 55  %%
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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

Många bäckar småMånga bäckar små  
- så minskar du din elförbrukning- så minskar du din elförbrukning

n u m m e r 3 2021

Den tidiga och stränga kylan har orsakat rekord- 
högt elpris. På Dalsland miljö- och energiförbund 
kan du få råd och hjälp om hur du kan minska  
dina elkostnader.

Dalslands miljö- & energiförbund, som ligger i Melle-
rud, ansvarar bland annat för energi- och klimatrådgiv-
ningen i Dalslandskommunerna, som handlar om att ge 
råd till privatpersoner, föreningar och företag. Rådgiv-
ningen är opartisk och kostnadsfri och finansieras av 
Energimyndigheten.

Spara tusenlappar
Två personer bemannar energi- och klimatrådgivningen 
på kontoret i Mellerud. Det är energi- och klimatstrate-
gerna Angelika Samuelsson och Simon Ödman. 

De konstaterar att man kan spara tusenlappar varje år 
bara genom att se över energiförbrukningen i hemmet, 
enligt principen ”många bäckar små”. 

Angelika och Simon delar frikostigt av sig av ener-
gispartips som är enkla att genomföra och bidrar till 
mindre energiförbrukning.

Angelika och Simons  
tips för att sänka elräkningen 
• Jämna ut effektuttaget över dygnet.  

Undvik energitopparna, till exempel genom  
att köra tvättmaskinen på udda tider. 

• Kolla vilken huvudsäkring som sitter i huset,  
att sänka huvudsäkringen kan spara pengar.

• Optimera styrningen av värmesystemet.

• Se över elavtalet. Att binda avtalen blir billigare 
jämfört med tillsvidareavtal. Många hushåll gör 
inte aktiva val vilket blir dyrare. 

• Stäng av elektriska apparater helt. Även om  
tv-apparater och datorer försätts i viloläge,  
eller standby-läge förbrukar de fortfarande el.

• Lämna inte fönster på glänt under en längre tid. 
Det är bättre att vädra ordentligt med korsdrag 
en kort stund. 

• Luftinblandade duschmunstycken och mun-
stycken till vattenkranar minskar vattenförbruk-
ningen väsentligt. Trots mindre mängd vatten 
ur duschen gör luftinblandningen att det känns 
som vanligt. 

• Byt ut gamla tätningslister i fönstren. Även på 
äldre tvåglasfönster sparar du mycket energi på 
att byta tätningslister. Det är en enkel och billig 
åtgärd som märks tydligt. 

• Kör din värmepump i läget ”värme” istället 
för ”auto” annars finns risk att pumpen börjar 
kyla inomhusluften när det finns någon annan 
värmekälla (många personer inomhus eller en 
braskamin).
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barn, utbildning,  
fritid och kultur

kommunkontor

Att barn ska få en bra start i livet, att de som behöver 
stöd under livets gång får det samt att äldre och sjuka 

får den vård och omsorg de behöver är några av 
kommunens grundläggande uppdrag. 

Dessa verksamheter står följaktligen för en  
stor del av kommunens budget, 43 procent av 
den totala budgeten ska 2022 användas till att 
ta hand om äldre, funktionsnedsatta och andra  
i behov av stöd. 41 procent av kostnaderna för-
delas till utbildning, barnomsorg samt aktiviteter 
inom kultur och fritid. Administration, verksam-
hetsstöd, utveckling och styrning tilldelas elva 

procent av kommunens budget. Kostnader för  
att sköta om utemiljöer, fastigheter, måltid,  

lokalvård samt räddningstjänst etc. uppgår till  
fem procent av kommunens totala kostnader. 

Kommunens kostnader -  
fördelat per verksamhet

vård, 
omsorg 

och ifo

teknik, lokalförsörjning och intern service

Simon Ödman och Angelika Samuelsson arbetar som energi- och 
klimatstrateger på Dalslands miljö- och energiförbund och hjälper 
gärna till med tips om hur du kan sänka din elförbrukning.



Tankar inför nästa år
Bengtsfors kommun står inför ett nytt 
spännande år. Västra Götalandsregionen 
har tillsammans med Dalslandskommu-
nerna tecknat en avsiktsförklaring där man 
tillsammans ska arbeta för ”Det goda livet 
i Dalsland”. Under 2022 ska avsiktsförkla-
ringen omsättas i handling. Inom ramen för 
denna satsning fortsätter arbetet med att 
förverkliga ambitionen med Campus Dals-
land, att få ett lokalt högskolecenter kan 
utgöra en viktig skillnad för människor som 
vill läsa en eftergymnasial utbildning.

En av årets viktigaste händelser sker den 
andra söndagen i september 2022. Det är 
då dags att rösta i valen till riksdag, region 
och kommun. Inför valet planerar vi ett 
särskilt nummer av Bengtsforskanalen med 
information om vallokaler och tillväga-
gångssätt.

Covid-19 har påverkat oss alla under 2020 
och 2021, jag hoppas att 2022 blir ett 
bättre år, det kanske är en fåfäng förhopp-
ning men med fortsatt försiktighet och en 
allt högre vaccinationsgrad i samhället så 
hoppas jag att kommande år blir bättre.

 Göran Eriksson, kommunchef

Dalsland blir, genom satsningen 
”Det goda livet i Dalsland”,  
testarena för nya lösningar som 
ska bidra till utveckling och  
omställning i landskapet. 

Det övergripande målet är att öka 
dalslänningarnas välbefinnande och 
syftet är att stärka levnadsförhållan-
den och utvecklingsförutsättningar i 
området. 

Utvecklingsarbetet enligt strategin 
och samverkansmodellen ”Det goda 
livet i Dalsland” startar vid årsskif-
tet. Deltagare i den gemensamma 
satsningen är kommunerna i Dals-
land inklusive Vänersborg, Länssty-
relsen och Västra Götalandsregionen 
och tanken är att alla ska medverka 
till att driva och initiera satsningar.

DalslandDalsland    
- testarena för nya lösningar- testarena för nya lösningar

Grundskolan i fokusGrundskolan i fokus

Från vänster: Patrik Edvardsson, rektor Franserudsskolan, Heli Kittilä, rektor Bäck-
eskolan och Joakim Ekblom, rektor Ekhagsskolan. Foto: Susanne Kinhult.

Ny organisation  
för biståndshandläggning

Bengtsfors kommun har bevil-
jats drygt fem miljoner kronor 
från Västra Götalandsregionen 
för medfinansiering av projektet 
”Med tidiga gemensamma  
krafter +”. Tillsammans med 
Närhälsan i Bengtsfors ska 
Bäckeskolan, Ekhagsskolan och 
Franserudsskolan vässa arbetet 
för att minska skolfrånvaro och 
stärka grundskolans resultat.

Genom hälsofrämjande och fö-
rebyggande insatser är målet att 
förbättra barns och ungas möjlig-
heter att klara grundskolan med 
godkända betyg. På sikt förväntas 
projektet också minimera risken 
för skolmisslyckande, utanförskap 
och ohälsa för barn med komplex 
problematik.

– Det här är en vidareutveckling 
av satsningen ”Med gemensam-
ma krafter” som vi jobbar med 
för årskurs 6-9 sedan tidigare. 
Nu breddar vi idén till att också 
gälla de yngre årskurserna, säger 
utbildningschef Björn Lindeberg.

Nu har ansökningsperioden till gymnasie-
valet startat för alla i årskurs nio i Fyrbodal. 
Vi välkomnar alla nior att skugga oss och 
delta i undervisningen under en dag. Du får 
en personlig guide som du kan ställa frågor 
till kring ditt gymnasieval. 

/Elever och personal på Strömkulle

Psst... på www.stromkullegymnasiet.se kan 
du ställa frågor till oss eller anmäla intresse 
för att skugga oss på Strömkullegymnasiet. 

I framtiden ska kommunens mellanstadieelever gå sin mellan-
stadietid på Franserudsskolan, Bäckeskolan och Ekhagsskolan, 
det beslutade kommunfullmäktige förra året. 

Elever som börjar årskurs sex ska alltså fortsätta på sina respektive 
skolor istället för att flyttas till Bengtsgården som idag. För att 
klara omlokaliseringen av elever i årskurs sex behöver såväl  

Fler ska klara 
grundskolan

Den biståndsenhet som drivs gemensamt i Bengtsfors och Dals-
Eds kommuner kommer att upphöra. Från och med 1 januari 
2022 återgår biståndshandläggningen för äldre och social- 
psykiatri till Bengtsfors kommun. 

Mellerud och Bengtsfors kommuner kommer från och med års-
skiftet att ha en gemensam organisation för biståndshandläggning 
samlad under en enhetschef vilket också går i linje med övrigt sam-
arbete inom vård, omsorg och IFO mellan dessa båda kommuner.

Den nya biståndsenheten kommer att ha personal placerad i båda 
kommunerna. Förändringen innebär inte någon skillnad för dig 
som medborgare. 

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta: 

Carina Holmqvist 
Sektorchef individ- och familjeomsorgen 
0530-18 119 
carina.holmqvist@bengtsfors.se

Bäckeskolan, Ekhagsskolan och 
Franserudsskolan anpassas eller byg-
gas om. De två förstnämnda skolor-
na beräknas vara klara inför läsåret 
2022/2023. För Franserudsskolan 
ska man ta ett större helhetsgrepp. 
Ett förslag kommer att tas fram som 
ska behandlas politiskt i början av 
nästa år. 

Anpassningar
Ombyggnationerna på Bäckeskolan 
och Ekhagsskolan handlar till största 
delen om anpassningar till dagens 
krav i plan- och bygglagen samt att 
tillgodose kraven på tillgänglighet.

För Franserudsskolan ska en lång-
siktig plan tas fram för att hitta 
optimala lokallösningar och för att 
integrera särskolan på ett bra sätt. 
Förutom lösningar för undervis-
ningslokaler ska planen även inne-
hålla åtgärder kring kök och matsal. 
Anpassningarna på Franserudsskolan 

kommer därmed att bli klara senare 
än de övriga två skolorna och elever 
som nu går i årskurs fem på Franse-
rudsskolan kommer att gå i särskilt 
avgränsade lokaler på Bengtsgården 
under läsåret 2022/2023. Organisato-
riskt kommer de att tillhöra Franse-
rudsskolan. 

Varför förändring?
Sedan beslutet togs om att flytta års-
kurs sex till Bengtsgården, har både 
skollagen och läroplanen ändrats. 
Det gör att de avsikter som fanns när 
det förra beslutet fattades inte längre 
är aktuella. Nu prioriteras vikten av 
en sammanhållen skolgång för hela 
mellanstadietiden.

Hur blir det för mitt barn?
Om du är vårdnadshavare till elev i 
årskurs fem och har frågor, välkom-
men att kontakta rektor på ditt barns 
skola. Kontaktinformation finns på 
respektive skolas hemsida.

”Det goda livet i Dalsland”  
- fokusområden
• Sysselsättning

• Samhörighet

• Attraktivitet 

• Utbildning/skolresultat

”Det goda livet i Dalsland” 
- mål
• Fullföljda studier och  

minskat utanförskap

• Utbyggnad av  
digital infrastruktur

• Fler jobb från stat och region

• Testa nya lösningar för  
kollektivtrafik, näringsutveck-
ling samt attraktivt boende

Campus Dalsland är ett exempel på 
ett initiativ som kommer från sats-
ningen ”Det goda livet i Dalsland”. 
Läs mer och följ dem på:

www.campusdalsland.se 
www.facebook.com/campusdalsland/
www.linkedin.com/company/campus-
dalsland

Foto: Niklas Eriksson.


