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Restriktioner tas bort  Restriktioner tas bort  
- vi följer utvecklingen och fortsatta rekommendationer- vi följer utvecklingen och fortsatta rekommendationer

I det första steget för samverkan 
inom det sociala området rekrytera-
des Tanja Mattsson som socialchef 
för båda kommunerna. Förutom 
socialchefstjänsten delas även tjäns-
ten som sektorchef för individ- och 
familjeomsorgen. Rekryteringen av 
chefer för övriga sektorer pågår.

Underlätta  
rekrytering och anta  
utmaningarna i välfärden
Det blir allt svårare för kommu-
ner att rekrytera rätt kompetens 
samtidigt som allt mer specialiserad 
personal behövs för att lösa de 

kommande utmaningarna inom 
välfärden. För att framförallt mindre 
kommuner ska klara av det och 
samtidigt ha den kompetens som 
behövs, är ett samarbete kommu-
ner emellan ett måste. Samtidigt 
gör befolkningsutvecklingen att 
varje skattekrona behöver ge så 
mycket kvalitativ offentlig verk-
samhet som möjligt. För att klara 
utmaningen behövs nya lösningar; 
samarbeten, arbetssätt och ny 
teknik.

Det finns en framtagen avsiktsför-
klaring mellan kommunerna som

Sedan tidigare samverkar Dalslandskommunerna inom ett antal 
olika områden. Nu har Melleruds och Bengtsfors kommuner gått in 
i en samverkan inom det sociala området för att tillsammans lösa 
kommande utmaningar inom socialtjänsten.

för fortsatt hög 
kvalitet inom  
social service  
till våra invånare

n u m m e r 2 2021

Tanja Mattsson, socialchef för Melleruds och Bengtsfors kommuner. Foto: Sofia Magnusson.

Samverkan 
inom sociala
området

SamverSamverkan 

- Vår samverkan kommer att ge 
bättre förutsättningar att leverera 
den service som socialtjänsten erbju-
der. Har du hemtjänst kommer den 
fortfarande att utgå från hemkom-
munen och när du  behöver ansöka 
om plats på särskilt boende så blir det 
i den kommun där du bor. Likaså blir 
kontakterna med individ- och famil-
jeomsorgerna även fortsättningsvis 
i din hemkommun. Samarbetet ger 
möjlighet att leverera kvalitativa 
tjänster och ha specialistkompetens 
samtidigt som kostnaderna hålls nere 
då de delas av två kommuner.

Tanja Mattsson, socialchef,  
Melleruds och Bengtsfors kommun. 

De flesta av restriktionerna vi levt 
med under pandemin bedöms 
enligt Folkhälsomyndigheten inte 
längre vara motiverade ur ett 
smittskydds- och folkhälsoper-
spektiv. Att så många som möjligt 
vaccinerar sig är fortsatt det vikti-
gaste skyddet mot covid-19 enligt 
Folkhälsomyndigheten.

Kommunens krisledningsgrupp har 
under pandemin fattat en rad beslut 
om olika åtgärder; stängning av 
verksamheter, inställda evenemang, 
personalomflyttningar etc. 

Samverkan har skett kontinuerligt 
med Länsstyrelsen, Västra Göta-
landsregionen och andra myndighe-
ter. Vår grundinställning har under 
hela pandemin varit att följa deras 
samt Folkhälsomyndighetens res-
triktioner, råd och rekommendatio-
ner vilket också kommer att vara vår 
fortsatta hållning. Det innebär att 
när restriktioner tas bort och sam-

hället öppnas igen så gör vi likadant 
med våra verksamheter. 

Insatser för  
fortsatt vaccinering
Folkhälsomyndigheten bedömer att 
covid-19 är en sjukdom vi måste 
lära oss att leva med i samhället och 
arbetet med testning och smittspår-
ning ute i regionerna måste fort-
sätta. Skulle utvecklingen vända till 
kritiska nivåer finns en beredskap 
att införa restriktioner igen.

Arbetsgivare uppmanas att intensi-
fiera ansträngningarna för att perso-
nal som arbetar nära personer över 
70 år och andra riskgrupper ska vara 
vaccinerad mot covid-19. 

Enligt myndighetens statistik har 
medarbetare inom skola, vård och 
omsorg vaccinerat sig mer eller i 
lika hög grad som befolkningen 
generellt. Men det är fortsatt viktigt 
att fler vaccinerar sig, till exempel 
yngre lärare och personal på sär-

skilda boenden och i hemtjänst. Vi 
kommer därför att göra insatser för 
att få ännu fler i vår personal att 
vaccinera sig.

Folkhälsomyndigheten har vidare 
beslutat att rekommendera allmän 
vaccination mot covid-19 från 12 års 
ålder i Sverige, med två doser.

Inarbetade och nya rutiner
Coronapandemin har gett oss anled-
ning att uppdatera våra rutiner kring 
smittspridning och skydd av de vi 
vårdar och har omsorg för. Vi har 
en god medvetenhet kring rutiner 
för skyddsutrustning och annat 
bland våra medarbetare. Inom vård 
och omsorg kommer vi att fortsätta 
arbeta efter Västra Götalandsregio-
nens rutiner för vårdhygien, rutiner 
som förändrats flera gånger om 
under pandemin. 

Inom skola och barnomsorg följer 
vi även fortsättningsvis Smittskydd 
Västra Götalandsregionens hand-
lingsplaner vid konstaterad smitta 
och har en kontinuerlig kontakt med 
dem. Det är också de som fattar be-
slut om eventuella åtgärder. För barn 
och unga blir undervisning på plats i 
skolan huvudregeln. 

Från och med höstterminen erbjuder 
Västra Götalandsregionen en ny typ 
av provtagning för skolungdomar. 
Alla skolor, från förskoleklass till 
och med gymnasiet, ska kunna dela 
ut så kallat gurgeltest till elever som 
behöver testas för covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 löper 
större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra och bör därför:

• hålla avstånd till andra människor, och

• särskilt undvika nära kontakter med personer  
i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av 
medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Källa: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen 

(2004:168) när det gäller covid-19 från och med den 29 september 2021

alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom  
och stanna hemma vid misstanke om covid-19.
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Viktiga framtidsfrågor
I detta nummer av Bengtsforskanalen 
skriver vi om två viktiga framtidsfrågor 
vilka båda har stor betydelse för våra 
invånares välfärd och framtid.

Den skolplan som har arbetats fram för de 
kommande tio åren är viktig för att våra 
barn och ungdomar ska få en bra start i 
livet. Målet måste vara att alla barn och 
ungdomar som går i skolan i Bengtsfors 
kommun ska ha goda möjligheter att lämna 
grundskolan med behörighet till gymnasiet. 
En förutsättning för denna målsättning är 
en kontinuerlig kompetensutveckling för 
personalen och en stabilitet i skolorganisa-
tionen.

Samverkan över kommungränser är en 
annan framtidsfråga som Bengtsfors kom-
mun delar med många andra kommuner. 
Samarbetet som påbörjats inom det sociala 
verksamhetsområdet är det samarbete vi 
kommit längst inom men vi kommer att 
behöva hitta samverkan inom fler områden. 

På politisk nivå diskuteras ett samverkans-
råd tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda 
och Melleruds kommuner. Att samverka 
över kommungränser kräver tillit mellan 
kommunföreträdare och i de dialoger som 
nu förs inom embryot till samverkansråd 
har viljan till konstruktiva dialoger varit stor 
emellan kommunalråd och oppositionsråd i 
de fyra medverkande kommunerna.

 Göran Eriksson, kommunchef

Varje år genomför Bengtsfors 
kommun en medborgarundersök-
ning genom Statistiska Central-
byrån (SCB).

Undersökningen mäter på vilket 
sätt du som medborgare uppfattar 
kommunens verksamheter, möjlig-
het till inflytande samt hur du ser på 
Bengtsfors kommun som en plats att 
leva och bo på. Resultatet av  
undersökningarna används för att 

följa upp kommunens mål och din 
syn på våra verksamheter. 

Nu pågår årets omgång av SCB:s 
medborgarundersökning. Över 
200 000 invånare i landet har  
möjlighet att tycka till om sin kom-
mun. I Bengtsfors kommun har 
1 000 personer fått enkäten. 

Stort tack för ditt svar,  
det är värdefullt för oss!

Är du en av 1000 som fått  Är du en av 1000 som fått  
vår medborgarundersökning?vår medborgarundersökning?

Kompetensutveckling för Kompetensutveckling för 
bättre resultat inom skolanbättre resultat inom skolan  

Björn Lindeberg, utbildningschef i  
Bengtsfors kommun.

E-tjänster - underlättar din vardag

Vintern 2020-2021 genomfördes 
två granskningar av Skolinspek-
tionen samt en revision på upp-
drag av kommunens revisorer. De 
pekade ut likartade utvecklings-
behov inom grundskolan i Bengts-
fors kommun. 

Granskningarna mynnar ut i lik-
nande förslag och anger att Bengts-
fors kommun behöver bli bättre på 
att analysera och utvärdera det som 
görs i skolan. 

När det gäller undervisning består 
en del av att stärka personalens 
kompetens. Ett flertal kompetensut-
vecklande insatser har därför redan 
genomförts med fokus på fram-
gångsfaktorer för undervisning. 

Föreläsaren Fredrik Zimmerman har 
föreläst om pojkars anti-pluggkul-
tur, Kenth Hedevåg om ”När mallen 
inte stämmer” och Anders Jönsson 
om ”Lärande bedömning”. Fler 
liknande kompetensutvecklande 
insatser planeras för undervisande 
personal i skolan. 

– Granskningarna har varit till 
bra hjälp för oss och att se resul-
tat i tioårsperspektiv är verkligen 
intressant. Vi ser med fram emot 
att vända utvecklingen. Kommande 
tioårsperioden har börjat och den 
första utvärderingen blir 2022 då 
hoppas vi se en stabil trend som 
visar att resultaten förbättras, säger 
Björn Lindeberg, utbildningschef. 

Föreningar och organisationer 
i Bengtsfors kommun är väl-
komna att söka folkhälsome-
del från kommunens folkhäl-
soråd.

För att ansöka om folkhälsomedel 
ska projektet:

• utgå från Bengtsfors  
kommuns folkhälsostrategi 
och Agenda 2030.

• ske inom det prioriterade 
folkhälsomålet för året.

• vara hälsofrämjande och 
förebyggande.

• gynna/öka jämlik hälsa för 
kommuninvånarna.

Arbetet får gärna ske i  
samverkan med andra aktörer.

Medel beviljas inte till organi-
sationer för sådan verksamhet/
kostnad/aktivitet som faller 
inom ramen för kommunens  
bidragsnormer för föreningar. 
Det är folkhälsorådet som 
beslutar hur pengarna ska 
fördelas.

Gör din ansökan med vår 
e-tjänst som finns på www.
bengtsfors.se. 

Sista ansökningsdag:  
31 oktober.

Nu är ansökningsperioden öppen för att 
ansöka om pengar ur de fonder Bengtsfors 
kommun förvaltar. 

Länk till ansökan samt information om vilka 
kriterier som ska vara uppfyllda finns på 
www.bengtsfors.se. 

Välkommen med din ansökan  
senast 10 oktober.

Dags att söka  
fondmedel

beskriver samarbetet. Det hand-
lar om att införa en ny organi-
sation på övergripande chefs- 
och ledningsnivå. Samarbetet 
påverkar inte arbetsplatserna 
för de medarbetare som arbetar 
inom socialtjänsten i respektive 
kommun.  

Utrymme för  
verksamhetsutveckling
Det sociala området är kom-
plext och krävande. Den stora 
fördelen med delade chefs-
tjänster på en övergripande 
nivå är att cheferna får möjlig-
het att jobba strategiskt och 
övergripande med utveckling 
av verksamheterna. Samtidigt 
möjliggörs en närvarande 
operativ ledning för att upprätt-
hålla verksamheterna. Genom 
samarbetet skapas möjligheter 
att dela både chefstjänster och 
specialistkompetenser på ett 

sätt som blir ekonomiskt för-
delaktigt för båda kommuner-
na. Det finns en stor nytta med 
samarbetet då många frågor 
kopplade till kvalitetsutveck-
ling och kvalitetsledningssys-
tem är likartade i kommunerna, 
särskilt på en övergripande 
nivå. 

Ytterligare samverkan  
på gång i Dalsland
Ett samverkansråd har bildats 
på politisk nivå i de fyra Dals-
landskommunerna; Mellerud, 
Bengtsfors, Dals-Ed och Färge-
landa. Framtidens samverkan 
mellan de fyra kommunerna 
ska ske med utgångpunkt i  
medborgarnas behov och ökad 
samhällsnytta. En verksamhets-
utvecklare kommer att rekry-
teras för att vara drivande i de 
olika samverkansprocesserna.

Samverkan fortsättning...

Dags att söka 
folkhälsomedel

Bengtsfors kommun jobbar 
aktivt med att förbättra sin 
service till invånarna bland 
annat genom att erbjuda e-
tjänster för olika ändamål. 

Syftet är att underlätta och 
förkorta kommunikationsvä-
garna. Med hjälp av e-tjänster 
blir vi tillgängliga även utanför 
kontorstid och får in korrekta 
uppgifter för att handlägga 
ärenden snabbare och bättre. 

Startplatsen
En av de mest omfattande 
e-tjänsterna vi tagit fram är 
Startplatsen där vårdnadshava-
re lämnar de uppgifter om sina 
barn som förskolan/skolan be-
höver. E-tjänsten ska fyllas i i 
samband med grundskole- och 
förskolestart, därefter 
ska uppgifterna 
kontrolleras 
och eventu-
ellt uppdate-
ras en gång 
per år.

Söka ledig tjänst

Ansöka om barnomsorg 

Schema barnomsorg

Inkomstuppgift barnomsorg

Båtplatskö

Anmäla installation  
av eldstad/rökkanal

Beställa fjärrvärme- 
anslutning

Välja prisavtal för fjärrvärme

Intresseanmälan  
för fiberanslutning

Tidsbokning med  
kommunens handläggare

Ansöka om  
inackorderingsbidrag 

Ansöka till kulturskolan

Ansöka till vuxenutbildning-
ens yrkesvuxutbildningar

Flyttanmälan

Intresseanmälan ledig tomt

Vattenavläsning

Lämna en synpunkt

Intresseanmälan för jobb

Exempel på våra  
e-tjänster:

Samverkan 
inom sociala
området


