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Att driva en gymnasieskola är ett 
långsiktigt åtagande för en kom-
mun. Ett åtagande som kräver  
konsekvent och långsiktig ledning 
och styrning. Ytterligare fram-
gångsfaktorer är att möta varje 
elev utifrån individuella förutsätt-
ningar och behov. 

Kommunstyrelsen antar nu mål 
med ett flerårigt perspektiv för 
Strömkullegymnasiet i hopp om 
att skapa arbetsro och möjlighet att 
blicka framåt. Därmed sätter man 
också punkt för de politiska diskus-
sioner kring skolans framtid som 
funnits under en tid.

Föränderlighet komplicerar
Beslut om att erbjuda en specifik 
utbildning tas cirka ett år innan 
den startar och elever som går ut-
bildningen är färdiga fyra år efter 
att beslutet togs. 

Under denna tid ansvarar kom-
munen för att eleverna får den 
utbildning de har rätt till, med den 
kvalitet och omfattning som krävs. 
Förutsättningar och omständig-
heter som sökintresse och arbets-

marknad kan hinna förändras mer 
än en gång under denna tid. 

Under många år har Strömkul-
legymnasiet haft utmaningar vad 
gäller elevunderlag och ekonomisk 
hållbarhet och man ser att det tota-
la antalet studerande på nationella 
program har minskat över tid.

Sedan flyktingsituationen 2015-
2016 har dock skolan tagit emot en 
stor grupp nyanlända ungdomar 
vilket man gjort med stort engage-
mang och flexibilitet. 

Önskat läge 2025
Som en del i de långsiktiga målen 
för Strömkullegymnasiet finns 
också ett önskat läge för år 2025. 
Det önskade läget innebär bland 
annat att skolan spelar en avgö-
rande roll i delregionens kompe-
tensförsörjning och har nära och 
god samverkan med närområdets 
arbetsmarknadsparter. 

strömkullegymnasiet:

Långsiktiga mål ska ge arbetsroLångsiktiga mål ska ge arbetsro

I utgångsläget för budget 2021 som togs fram av kom-
munens tjänstepersoner i augusti fanns ett besparings-
krav på cirka 30 miljoner kronor. Minskade statsbidrag 
och ökade behov inom lagstadgade verksamheter vilket 
medför avsevärt högre kostnader var några av förut-
sättningarna för budgetarbetet. Med de tillskott som 
regeringen nyligen presenterade i sin budgetproposition 
kvarstår ett besparingskrav på 14 miljoner kronor för att 
uppnå nivån för god ekonomisk hushållning.

På lite längre sikt kvarstår, oavsett pandemin, Bengtsfors 
och många andra små kommuners utmaning att över 
tid finansiera välfärden. Flera av de, i sammanhanget, 
stora bidragen som presenterades i samband med bud-
getpropositionen är endast ettåriga eller fasas ut under 
två till tre år. Det innebär att den trend som vi sett ett 
antal år med en ökande andel äldre invånare och en 
minskande befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) måste 
hanteras. Redan idag visar den så kallade försörjnings-
kvoten att varje person i Bengtsfors kommun som 
arbetar måste försörja ytterligare en person.

Enligt ordinarie ekonomiprocess skulle beslut om kom-
munens budget för år 2021 med utblick 2022-2024 tas 
den 2 november. Mot bakgrund av det svåra ekonomiska 
läget och de många osäkerheter kring coronapandemin 
är budgetbeslutet framflyttat till den 30 november. För 
närvarande pågår budgetberedningens arbete med att ta 
fram alternativa budgetförslag baserade på det förslag 

som överlämnades till politikerna i augusti. Budgetbered-
ningen består av kommunstyrelsens allmänna utskott, 
ordföranden i övriga tre utskott samt gruppledare för 
övriga partier.

Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om 
budgeten för Bengtsfors kommun.

Budgetbeslut dröjer

Den röda prickade linjen i diagrammet visar utvecklingen 
av försörjningskvoten i Bengtsfors kommun mellan 1980 
och 2028. Den grå linjen visar utvecklingen för hela landet. 
För år 2020 kan man se att Bengtsfors kommun ligger på 
kvoten 1,0 vilket innebär att det krävs en arbetande person 
mellan 20 och 64 år för att försörja ytterligare en person. 
För hela landet är kvoten strax under 0,8 för 2020.

Hanteringen av coronapandemin har medfört markant ökade kostnader för Bengtsfors kommun 
likt övriga kommuner i Sverige. Kostnadsökningarna har skett inom många av kommunens verk-
samheter men det råder en osäkerhet om hur stora de är. Det finns samtidigt en osäkerhet kring 
vilken kompensation vi kommer att få från staten för våra ökade kostnader.

Röda siffrorRöda siffror  
och stor osäkerhet kring budget 2021och stor osäkerhet kring budget 2021  
– coronakompensationer hjälper på kort sikt– coronakompensationer hjälper på kort sikt

Strömkullegymnasiets 
nyckelutbildningar
• Restaurang- och  

livsmedelsprogrammet 
• Vård- och omsorgs- 

programmet 
• Industritekniska  

programmet 
• Estetiska programmet – 

bild och formgivning 
• Samhällsvetenskapliga 

programmet
• Introduktionsprogram 
Alla program kan kombineras 
med musikprofil, för den som 
vill kombinera sin utbildning 
med att spela ett instrument.

Strömkullegymnasiet erbjuder 
även lärlingsutbildning inom 
barn- och fritid samt hotell- och 
turism. I mitten av oktober ska 
kommunstyrelsen besluta om 
ytterligare ett program - natur-
bruk med skoglig viltvårdsprofil. 
Om det blir verklighet kommer 
skolan att jobba med konceptet 
från skog till bord, där natur-
bruksprogrammet samverkar 
med restaurang- och livsmedel 
för att följa råvaran från skog 
till bord.

Foto: Niklas Eriksson
Foto: Niklas Eriksson
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Försörjningskvot 1980-2028 i  
Bengtsfors kommun och Sverige



Hjälp till att skapa 
en trygg kommun
Trygghet i alla dess aspekter har i skug-
gan av pandemin Covid-19 blivit alltmer 
aktuellt. Frågan lyfts runt om i kommun-
sverige, det kan handla om otrygghet 
i form av kriminalitet, säkra gång- och 
cykelvägar och polisiär närvaro. Om vi 
ska få stöd från polis så måste vi själva 
stå upp och polisanmäla brott och miss-
tänkta brott.

Att ge efter och tyst acceptera får aldrig 
bli ett alternativ om vi vill ha en kommun 
där medborgarna känner trygghet för liv 
och egendom. Ta hjälp av polisen på de 
kontaktvägar de anvisar.

Göran Eriksson, kommunchef

Ökad skadegörelse Ökad skadegörelse 
minskar trygghetenminskar tryggheten

kulturskolan:

Platser kvar  
på höstens kurser
Kulturskolan har enstaka platser kvar om du 
vill spela trumpet, tvärflöjt, klarinett, saxo-
fon, fiol, altfiol, cello, kontrabas och piano 
(gruppundervisning). Vi tar även emot dig 
som vill spela gitarr, elgitarr, elbas, trummor 
eller sjunga. 

Nytt för i höst är vår kurs i låtskrivning, 
musikproduktion, DJ, beats, EDM, som kan 
ta emot ett par stycken till. Vill du och dina 
kompisar bilda ett band? Vi har plats för en 
grupp till.

För fyra- till femåringar finns platser kvar i 
vår musiklek/rytmik på tisdagar. 

Erfaren stråkmusiker? Välkommen till vår 
stråkorkester Crescendo och för erfarna 
blåsmusiker finns Bengtsfors Musikkår. 

Övriga kurser
På vår schackurs för barn 7-12 år finns 
platser klar. Vår kurs i keramik är fullbokad, 
men ställ dig gärna i kö.

På höstlovet kan du mellan 8-15 år gå en 
tredagars målerikurs. Lina Berglund,  
utbildad på konstakademin i Trondheim, 
håller kursen i sin ateljé i Laxarby.

Sloydtrukken kommer att dyka upp då och 
då, håll dig uppdaterad på vår hemsida.

Information och anmälan:  
www.bengtsfors.se/kulturskola 
Telefon: 0531-52 62 11 

Antal anmälda brott om skadegörelse och grövre våldsbrott har 
ökat i kommunen i jämförelse med förra året, men det totala 
antalet anmälda brott för i år verkar inte öka mot tidigare år 
visar polisens statistik för 2020 samt prognos för resten av året.

Skadegörelse i form av van-
dalisering, klotter, krossade 
fönsterrutor och sönderslagna 
offentliga miljöer ger en stor 
inverkan på oss som bor här. 
Invånare känner sig otrygga 
i områden som är särskilt 
drabbade. Ett sådant område 
riskerar också att drabbas av 
mer vandalisering. Därför är 
det viktigt att ta bort klotter, 
rensa upp och vidta åtgärder så 
snabbt som möjligt.

Förutom att skapa otrygghet 
medför skadegörelse stora 
kostnader för såväl samhälle 
som privatpersoner. 

Samhällets ansvar
Samhället i form av kommu-
nen, polisen och andra myn-
digheter har självklart ett stort 
ansvar för att både motverka 
och åtgärda de skador som 
vandalisering och skadegörelse 
orsakar. Här redogör vi för 
de insatser vi som kommun 
vidtagit på grund av händelser 
under året.

Belysning
I samband med branden på 
fritidsgården i Bengtsfors och 
vid Granåsgården i vintras, såg 
vi över belysningen på kommu-
nens fastigheter vilket vi också 
kommer att fortsätta göra 
kontinuerligt.

Många tycker att en mörk närmiljö 
utomhus är otrygg och undviker 
att gå ut när mörkret har lagt sig. 
Vår livskvalitet riskerar på så sätt att 
försämras. Om färre människor rör 
sig ute på gator och torg, när det är 
mörkt, blir den sociala och infor-
mella kontrollen också mindre. Det 
kan i sig öka otryggheten och även 
öka risken för brottslighet. 

Med bra belysning i samhället vill vi 
motverka denna utveckling.

Rondering och bevakning
Rondering och bevakning av of-
fentliga platser är resurskrävande i 
både tid och pengar. Vi ser därför 
kameraövervakning som ett intres-
sant alternativ. 

Just nu pågår ett arbete med att an-
söka om tillstånd för kameraöver-
vakning för de platser där skadegö-
relse är ett problem. Vi har fått ett 
första tillstånd av Datainspektionen 
och förbereder kameraövervakning 
på en av kommunens fastigheter.

Samverkan 
Bengtsfors har ett lokalt brottsfö-
rebyggande råd som på uppdrag 
av kommunstyrelsen planerar 

och leder det brottsförebyggande 
arbetet i kommunen. I rådet ingår 
politiker samt representanter från 
polisen, kommunens olika verksam-
hetsområden och Bengtsforshus.

Vi har även en överenskommelse 
med polisen om hur vi tillsammans 
ska arbeta brottsförebyggande och 
trygghetsskapande. Dessa överens-
kommelser följs upp årligen.

Kommunens interna samverkan 
mellan individ- och familjeomsorg 
och skola är också viktig, då van-
dalisering och skadegörelse ofta är 
brott som begås av unga personer.

Grannsamverkan
Grannsamverkan går ut på att 
boende i ett bostadsområde arbetar 
tillsammans för att förebygga brott 
och öka tryggheten i området. 

I skrivande stund finns totalt 69 
samverkansområden med 10-12 
hushåll i varje område i Bengtsfors 
kommun.

Att samhället har ett ansvar i trygghetsarbetet är självklart men 
vad har du som invånare för ansvar, vad kan du själv göra?

Polisanmäl alla brott eller misstankar om brott
Det är oerhört viktigt att du som råkar ut för något eller ser ett 
brott anmäler eller tipsar polisen. Det är bland annat viktigt för att:

• Gärningspersonen ska kunna dömas. Polisen måste känna till 
brottet för att kunna utreda händelsen och för att åklagaren 
ska kunna bestämma om målet ska tas upp till rättegång.

• Du ska kunna söka ersättning. Både försäkringsbolag och  
Brottsoffermyndigheten kräver i de flesta fall en polisanmälan  
för att kunna ta ställning till om du har rätt till ersättning.

• Polisens resurser fördelas bland annat utifrån hur brottsstatis-
tiken ser ut. Områden där det anmäls få eller inga brott antas 
behöva färre poliser helt enkelt. 

• Tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. 

så gör du för att:

Anmäla och tipsa!
Ring 112 
Anmäl och tipsa om brott i akuta  
situationer (pågående brott, till  
exempel rån eller inbrott).

Du kan även använda appen 112 för 
att ringa och anmäla akuta brott.  
Din position framgår då av appen.

RIng 114 14 
Anmäl och tipsa om brott i icke akuta 
situationer. För att lämna tips, säg 
”tips” när du möts av talsvar.

Besök polisstation
Stationen i Bengtsfors är öppen på  
onsdagar mellan 9.00 och 12.00. 

www.polisen.se*
Här kan du anmäla vissa typer av 
brott, till exempel stöld och inbrott 
samt lämna tips. Observera att polisen 
föredrar telefonsamtal före webban-
mälan för att kunna ställa följdfrågor 
etc.

Delta i trygghetsundersökningar
Lokala brottsförebyggande rådet genomför årligen trygghetsunder-
sökningar för att få reda på vilka åtgärder som efterfrågas. Det är 
viktigt att du deltar och lämnar dina synpunkter. De årliga under-
sökningarna genomförs digitalt. Länk till undersökningen finns på 
kommunens hemsida.

Starta ett samverkansområde
Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungeran-
de grannsamverkan. Vill du starta grannsamverkan i ditt område? 
Läs mer på vår hemsida, www.bengtsfors.se/grannsamverkan. 

Det är viktigt att ta bort klotter, rensa 
upp och vidta åtgärder efter skade-
görelse så snabbt som möjligt. Det 
drabbade området riskerar annars att 
drabbas av mer vandalisering.  
Foto: Anna Sandström.

Det här kan du som invånare göra själv!Det här kan du som invånare göra själv!

Grannsamverkan är ett samarbete mellan 
det lokala brottsförebyggande rådet och 
Polisen. Skyltar enligt ovan sätts upp i 
grannsamverkansområden.  
Foto: Anna Sandström.

”Att brott blir anmälda 
förbättrar förutsättning-
arna för en högre polis-
närvaro, därför är det 
viktigt att du som ser eller 
misstänker ett brott tar 
ditt ansvar och anmäler 
eller tipsar polisen.”
Göran Eriksson, kommunchef

Foto: Anna Sandström


