
bistånd inom socialtjänsten ihop. 
Totalt kommer 25 medarbetare 
att arbeta fokuserat och utveck-
lande med arbete och etablering 
vilket ska öka möjligheten att få ut 
arbetslösa i jobb. 

På den nya enheten kommer det 
att finnas jobbcoacher, arbets-
marknadscoacher, handläggare 
för ekonomiskt bistånd med flera. 
Enheten ska jobba resultatinriktat 
nära näringslivet. 
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Ett nytt 
förhåll-
ningssätt kring 
arbetsmarknad, etablering 
och ekonomiskt bistånd ska få 
fler personer i jobb och samtidigt 
minska kostnaderna i den nya 
arbete- och integrationsenheten. 

Målet med arbete- och integra-
tionsenheten som startar den 1 
januari är att minska kostnaden 
för ekonomiskt bistånd med minst 
tre miljoner kronor 2020. Fokus 
ska flyttas från de sociala frågorna 
och försörjningsstöd (socialbi-
drag) till att alltid ha arbetslinjen 

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
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med arbete på en reguljär arbets-
marknad som målsättning. Perso-
ner som kommer till arbete- och 
integrationsenheten ska få hjälp 
att ta makt över sin egen situation 
och framtid samtidigt som det 
kommer att ställas högre krav på 
individen. 

Nytt arbetssätt och nya roller 
I den nya enheten slås arbetsmark-
nadsenheten, integrationsenheten 
samt funktionen för ekonomiskt 

Bengtsfors kommun är en av de 
kommuner som har möjlighet att 
få mest bidrag per grundskole-
elev av statsbidraget ”Likvärdig 
skola”. För 2019 innebär bidraget 
ett tillskott på sex miljoner kro-
nor och för 2020 är motsvarande 
belopp åtta miljoner (prelimi-
närt).

Bengtsfors kommun kommer 
att begära ut bidraget men det 
finns en hake. Regelverket kräver 
nämligen att kommunens egna, 
faktiska undervisningskostnad 
per elev och år inte är lägre än 
genomsnittskostnaden för de när-
mast tre föregående åren. 

grundskolan:

Knepig budget- och bidragssituation
Bidrag som tar ut varandra
Vi har tagit emot många nyanlän-
da elever de senaste åren. Stats-
bidragen vi fått för mottagandet 
har, sedan slutet av 2017, minskat 
då antalet nyanlända blivit färre. 
De minskade bidragen har gjort 
att kommunens egna kostnader 
för 2018 och 2019 har ökat med 
budgetunderskott som följd.

För att komma tillrätta med 
budgetunderskotten har det varit 
nödvändigt att dra ner på grund-
skolans kostnader. Det har gjort 
att kommunens egna, faktiska 
kostnad per elev har blivit lägre 
vilket minskar möjligheten att få 
statsbidraget ”Likvärdig skola”.

Mer och mer av kommunens 
skatteintäkter går till verksam-
heter för barn och äldre då dessa 
grupper har ökat och kommer 
att öka i relation till det totala 
invånarantalet. 

Antal personer över 65 år har ökat 
under lång tid. Det är framför allt 
personer över 85 år som blir fler 
vilket märks genom ökade behov 
inom äldreomsorgen. 

Andelen skattebetalare, det vill 
säga personer i arbetsför ålder har 
minskat och fortsätter att minska 
vilket bidrar till lägre skatteintäk-
ter för kommunen, intäkter som 
ska täcka kostnader för verksam-
heter som har samma eller ökade 
kostnader jämfört med tidigare. 

Att hantera dessa svängningar är 
en enorm utmaning. Utvecklingen 
som illustreras i diagrammet är 
dock inte unik för Bengtsfors 
kommun utan ett faktum i många 
svenska kommuner. 

MED FOKUS MED FOKUS 
PÅ ARBETEPÅ ARBETE

Per von Krogh, tidigare arbetsmarknadschef blir 
chef på arbete- och integrationsenheten. Ulrika 
Moberg, enhetschef för integrationsenheten 
kommer att arbeta som verksamhetsutvecklare.

”För de flesta vi kommer att 
jobba med är det ”endast” ett 
arbete som saknas, medan det 
hos några kan finnas behov 
av utbildning, bristande språk-

kunskaper eller andra hinder som 
måste ordnas. På den nya enheten 

ska vi jobba med de som befinner sig 
i huvudflödet och kan ta ett jobb om-

gående, övriga grupper behöver stöd från 
andra myndigheter och verksamheter.”

1 För att få ett jobb måste 
man befinna sig på arbets-
marknaden. Arbete ska 
vara i fokus i allt som görs 
och de arbetssökande ska 
vara ute i närings-/arbetsli-
vet så mycket som möjligt.

2 Uppskattningsvis befin-
ner sig 85 procent av de vi 
möter i vårt huvudflöde, 
det är dem vi ska arbeta 
för. Med detta fokus når vi 
resultat och frigör resurser 
för de övriga 15 procenten.

3 Finns en möjlighet till 
anställning ska vi vara där 
och hitta den. Det gäller att 
hitta klyftan mellan anställ-
ning och näringslivets krav 
på kompetens hos indivi-
den och överbrygga den.

4 Vi ska jobba med upp-
följning för att fånga upp 
varje person. För att ge 
bästa service måste vi veta 
vad vi ska göra, vem som 
ska göra det, med vilken 
frekvens och på vilket sätt.

Fyra grundprinciper för nya arbete- och integrationsenheten

Per Von Krogh, tillträdande enhetschef,  
arbete- och integrationsenheten

Likvärdig skola
Statsbidraget ska användas till 
pågående eller nya insatser som 
stärker likvärdighet och kun-
skapsutveckling i grundskolan 
inom och mellan skolor. Bidraget 
ska kompensera för elevers olika 
bakgrund och förutsättningar. 
Kommunen prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska 
finansiera samt hur bidraget ska 
fördelas inom organisationen.

Regelverk utreds
I skrivande stund utreds regelver-
ket kring bidraget för likvärdig 
skola, och vi har förhoppningar 
om ändringar till Bengtsfors 
kommuns fördel.

Förutsättningar för budget och kommunala verksamheter
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Från 1980 till idag har invånarantalet sjunkit från drygt 12 000 personer 
till knappt 10 000. 1980 var andelen personer över 65 år cirka 22 procent, 
idag är denna andel cirka 29 procent. Befolkningsutvecklingen för personer 
inom arbetsför ålder (19-24 år) har minskat under en lång tid. Barn och 
unga utgjorde en fjärdedel av invånarantalet 1980 och har idag minskat till 
en femtedel. Procentuellt sett minskar gruppen personer i arbetsför ålder 
medan andelen äldre och barn/unga ökar de närmsta åren eftersom det 
totala invånarantalet beräknas minska.

Befolkningsutveckling mellan 1980 och 2018 
samt prognos till 2028 fördelat på ålder. 

1990 2000 2010



Viktiga beslut
När kommunfullmäktige fattat beslut om 
budget, ska den verkställas av kommu-
nens chefer. Det är en utmaning att an-
passa verksamheterna till budgetramarna 
och få full effekt under 2020, vilket gör 
det troligt att fler effektiviseringar blir 
nödvändiga under kommande år. 

I skrivande stund finns det två betydelse-
fulla beslut som måste fattas av regering 
och riksdag. Det som ligger närmast i 
tid är beslutet om ny kostnadsutjämning 
mellan kommuner som ska behandlas 
av riksdagen den 20 november. Ett an-
nat avgörande beslut är om regeringen 
ändrar förutsättningarna för bidraget 
Likvärdig skola. Båda påverkar kommu-
nen i hög grad. 

Vi tror att regering och riksdag insett 
utmaningarna som Sveriges kommuner 
står inför och fattar beslut utifrån de ut-
gångspunkter vi antagit i budgetarbetet.

Göran Eriksson, kommunchef

Budget 2020 antagen

Samverkande sjukvård, där Bengtsfors 
kommun är en av aktörerna har vun-
nit Götapriset - för bästa utvecklings-
projekt inom offentlig sektor. Totalt 
tävlade 383 projekt om priset, 100 000 
kronor. 

Samverkande sjukvård är ett projekt mel-
lan kommunanställda sjuksköterskor och 
SOS Alarm. Vid ett larm om ett livshotan-
de tillstånd med lång framkörningstid för 
ambulansen kan en kommunal sjukskö-
terska rycka ut och göra en första insats. 
Samverkande sjukvård har utbildat och 
utrustat sjuksköterskorna med läkeme-
del och medicinteknisk utrustning enligt 
ambulansens behandlingsriktlinjer. Via 
telefon får sjuksköterskorna information 
om patientens tillstånd och vägbeskriv-
ning och navigering till patienten. 

barn, utbildning, fritid och kultur
Det nuvarande ekonomiska läget och kommande budgetun-
derskott kräver stora besparingar inom skola och förskola.

Grundskola
Det är framför allt grundskolan som är hårt drabbad med flera miljo-

ner i besparingskrav, hur stora dessa blir beror på hur statsbidrag 
kommer att tillfalla oss (se artikel sista sidan). För att få bukt 

med grundskolans ekonomiska bekymmer pågår även  
en organisationsutredning där det, i dagsläget, inte 

har tagits några beslut.

Förskola
Förskolan har ett sparkrav på 2,5 miljoner 

kronor 2020. Man kan dock se en minskning 
av antal barn vilket mildrar konsekvenserna 
av nedskärningen i viss mån.

Gymnasie- och vuxenutbildning
För gymnasieskolans och vuxenutbild-
ningens verksamheter ska man dra ner på 
den administrativa personalen samt göra 
en allmän besparing. Undervisning av 
restaurang- och livsmedelsprogrammets 
elever flyttas vilket möjliggör uppsägning 
av hyresavtal och därmed en besparing.

Pris till samverkansprojekt

kommunledningskontor
Kommunens administrativa 
verksamheter står, 2020,  
för den procentuellt största 
besparingen.

Det innebär bland annat en 
minskning av personalstyrkan 
med fyra tjänster och att kom-
munens telefonväxel kommer att 
läggas ut på entreprenad.

Vi kommer inte längre att erbjuda konsument- 
rådgivning och möjligheten för medborgare att  
lämna e-förslag försvinner.

Minskning av politikerarvoden
Politikerna sänker sina arvoden med fem procent 
vilket motsvarar en besparing på politisk verksam-
het med tre procent.

teknik, lokalförsörjning och intern service
De tekniska verksamheterna 

kommer att göra besparingar 
genom bland annat förändrad 

vinterväghållning. 

Det innebär att snölagret kommer att vara 
tjockare än tidigare vid start för snöröjning.

Gatubelysning kommer att tidsoptimeras över 
dygnet såväl som över året, med fokus på så liten 
samhällsstörning som möjligt. 

Lekplatser och båtplatser
Några av de minst besökta lekplatserna kan komma att stängas.

Avgift för båtplatser höjs med 50 procent till 533 kronor per  
breddmeter och år.

Minskad städfrekvens och mindre matsvinn
Städfrekvensen i kommunens egna lokaler ska minskas och  
innetemperaturer ska ses över och justeras. Måltidsenheten  
fortsätter sitt arbete med minskat matsvinn.

vård, omsorg och ifo
Genom den nya arbetsmarknadsorganisatio-
nen (se artikel sidan ett) beräknas man göra  
en besparing på tre miljoner kronor i utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd.

En tidigare planerad ökad personaltäthet på särskilda bo-
enden kommer inte att verkställas. En besparing kommer 
således att ske genom att befintlig personaltäthet behålls.

Nedläggningar
Den dagliga verksamheten Träffen för psykiskt funktionsnedsat-
ta har haft svårt att locka besökare och läggs ned vid årsskiftet.

Floragårdens LSS-boende på Storgatan i Bengtsfors läggs ner.

Kommunens budget för 2020 
är antagen. Det svåra ekono-
miska läget möjliggör inga 
stora satsningar, men det är 
en budget med ett plusresultat 
på sju miljoner kronor vilket 
är högre än kommunfullmäk-
tiges mål om god ekonomisk 
hushållning.

Med den begränsade ekonomi 
som råder står kommunen 
inför många utmaningar. 

Skära ned på kostnader
Att spara går att göra på olika 
sätt men den huvudsakliga mo-
dellen är förstås att minska på 
kostnader och i förekommande 
fall även personal, att genom-
föra rationaliseringar och att 

effektivisera processer. Dra ner 
på bidrag och sänka arvoden 
är andra sätt att spara på.

Budget i balans
Vägen till en budget i balans 
kan också handla om avgifts- 
och/eller skattehöjningar. 

Bengtsfors kommuns budget 
för 2020 består av en bland-
ning av nämnda delar, skat-

tehöjning undantaget. Skatten 
kommer att ligga kvar på 22,92 
procent vilket är samma skat-
tesats som kommunen haft 
sedan 2016.

Vad gäller avgifter för olika 
tjänster kommer merparten av 
dessa inte att höjas utöver den 
årliga indexuppräkningen om 
tre procent.

Fler besparingar...
• Elevhälsa (motsva-

rande en tjänst)

• Kultur- och fritids-
kontoret (450 000 
kronor)

• Föreningsstöd och 
bidrag (tre procent)

41 41 %%

44 44 %%

99  %%

6 6 %%

44 procent av kommunens kostnader används till att ta hand om 
äldre, funktionsnedsatta och andra i behov av stöd. 41 procent 
av kostnaderna går till utbildning, barnomsorg samt aktiviteter 
inom kultur- och fritidssektorn. Kostnader för administration, 
verksamhetsstöd, utveckling och styrning uppgår till nio procent 
och att sköta om utemiljöer, fastigheter samt räddningstjänst 
etc. står för sex procent av kommunens totala kostnader. 

Kommunens kostnader -  
fördelat på verksamhet

Yvonne Lussenburg och Angelica Uddén båda 
sjuksköterskor i Bengtsfors kommun under 
prisutdelningen, i mitten Maria Klingberg, 
projektledare för samverkande sjukvård. 

– Budgetbe-
redningens 
arbete har i 
år präglats av 
stor delaktig-
het och krävt 
ett kreativt  
förhållnings-
sätt, säger 
kommunchef 
Göran Eriksson.


