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ETT ÅR PRÄGLAT AV PANDEMIN

Henrik Andersson som till vardags är mark- och exploateringsingenjör på samhälls-
byggnadsenheten fick hjälpa till under pandemin på Granåsgården.

Från mars har 2020 präglats av pandemin. Kommunledningen 
har under åter noga följt utvecklingen och arbetat systematiskt 
med att minimera påverkan på verksamheterna, på samhället 
och för näringslivet. Vårt fokus har varit att skydda de äldre och 
andra i riskgrupper samt att säkerställa samhällsviktig verksam-
het.

SAMVERKAN FÖR ÖKAD TRYGGHET  
OCH MINSKAD BROTTSLIGHET

På bilden har Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande 
och lokalpolisområdeschef Rickard Fremark undertecknat 
det medborgarlöfte som gällde för Bengtsfors kommun 2020. 
Fokus medborgarlöftet är att öka insatserna kring ungdomar 
som ligger i riskzonen för att blir kriminella samt insatser mot 
skadegörelse i offentlig miljö.

1.2 Året som gått

ÅRETS FÖRETAGARE
I samband med en tillställning 
på Rosellmagasinet den 21 ok-
tober delades priset till Årets 
företagare 2020 ut. Årets pris 
gick till Restaurang Rosellma-
gasinet och ägaren Marinko 
Aleksic.

I drygt 10 år har Marinko 
Aleksic drivit Restaurang 
Rosellmagasinet. Under denna 
tid har han blivit en tydlig 
Bengtsforsprofil med ett stort 
kontaktnät.

VI DELTAR I GLOKALA 
SVERIGE

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda 
och Melleruds kommuner är fyra 
av de femtio kommuner och 
regioner som inför 2020 har an-
tagits i Svenska FN-förbundets 
och SKR:s gemensamma projekt 
Glokala Sverige. Projektet hand-
lar om att arbeta med Agenda 
2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling i hela Sverige.

NYTT EKONOMISYSTEM 
I BRUK
Kommunen fick ett fungeran-
de ekonomisystem för in- och 
utgående fakturor. Det krävde 
mycket arbete att införa det 
och hantera frågor som upp-
stått när det tidigare systemet 
inte varit i drift. 

Foto: Sofia Magnusson

1. INLEDNING
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INDUSTRIFASTIGHET SÅLD TILL FREMEK SERVICE 
AB

 
Fremeks ägare Fredrik Koivumäki och kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson 
skriver under kontraktet. Foto: Henrik Andersson

Industrifastigheten som tidigare inrymt Långeds Mekaniska i 
Dals Långed är nu såld av kommunen till företaget Fremek Ser-
vice AB och dess ägare Fredrik och Angelica Koivumäki.

Lokalerna har stått tomma under en längre period och en-
dast haft tillfälliga hyresgäster. Fremek som har hyrt fastighe-
ten sedan i oktober förra året kommer att renovera lokalerna 
för att därefter flytta delar av sin befintliga verksamhet dit. Fö-
retaget finns idag i centrala delar av Dals Långed och bedriver 
mekanisk verkstad. Fastigheten såldes för 900 000 kronor.

RENOVERING AV AVLOPPSLEDNINGAR MED 
SPÄNNANDE TEKNIK

I början av året renoverades ledningar på Övre Terassgatan i Bil-
lingsfors med hjälp av företaget Svatek. Tekniken som användes 
går ut på att installera ett nytt rör inuti det gamla, vilket är både 
tids- och kostnadseffektivt. Vid tillverkningen omformas PVC-
rör till en speciell U-formad profil, vilket reducerar rördiametern 
så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av 
vinsch.

RÄDDNINGSREGION BERGSLAGEN  
– TILLSAMMANS FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE
I maj 2020 startades Räddningsregion Bergslagen (RRB), en 
ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddnings-
tjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, 
Västra Götaland och Västmanland. Syftet med räddningsre-
giionen är att åstadkomma mer effektiv användning av resur-
ser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra 
räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk 
räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att 
öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddnings-
tjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, 
Västra Götaland och Västmanland bildade därför en gemen-
sam operativ ledningsorganisation.

BYGGET AV NY IDROTTSHALL PÅ EKHAGSSKO-
LAN 

Här grävs första spadtaget på bygget av rektor Joakim Ekblom, kommun-
styrelsens ordförande Stig Bertilsson, tekniska utskottets ordförande Ulf 
Nelson samt Fredrik Werner från NIWA . Barnen på grävskopan är Elin Elias-
son och Ismail Kalouche, båda i årskurs 2. Foto: Conny Karlsson 

Under vecka 12 togs det första spadtaget för byggnationen av en 
ny idrottshall vid Ekhagsskolan.  
 
Med start under natten till den 7 september 2018 brann 
sporthallen vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Efter en stor in-
sats från räddningstjänsten lyckades matsalen och huvudbygg-
naden räddas från branden, men sporthallen gick inte att 
rädda. Arbetet med att bygga upp en ny sporthall har pågått 
under året och under hösten 2021 beräknas den tas i bruk.

PRESENTKORT TILL ALL 
PERSONAL
Under den rådande corona-
pandemin har det varit hårt 
tryck på många av kommunens 
verksamheter och persona-
len har gjort sitt yttersta i en 
pressad och osäker situation. 
Samtidigt drabbar situationen 
också många företag som 
ser vikande omsättning och 
lönsamhet. Kommunstyrelsen 
har med anledning av det be-
slutat om en sommargåva ska 
utgick till alla anställda i form 
av presentkort på 300 kronor 
som kan användas hos företag 
i Bengtsfors kommun.

BJÖRKDUNGEN  
BEBYGGS

I slutet av juni togs första 
spadtaget för bygget Björk-
dungen i Bengtsfors. Delar av 
Bengtsforshus styrelse tillsam-
mans med bolagets VD samt 
kommunstyrelsens ordförande 
och VD för byggbolaget Sven 
Johansson Bygg AB deltog vid 
det cermoniella första spadta-
get.

Bygget kommer att startade 
i början av juli månad med  
Sven Johansson Bygg AB som 
totalentreprenör. Enligt pla-
nen så kommer bygget att stå 
klart någon gång efter somma-
ren 2021.

BENGTSFORS PÅ  
PLACERING 45 I  
FÖRETAGSKLIMAT
Bengtsfors kommun deltar 
för tredje året i den löpande 
servicemätningen INSIKT där 
lokala företag som haft nå-
got ärende med kommunen 
fått möjligheten att göra en 
bedömning av kommunens 
service. Med ett ”Nöjd-Kund-
Index” på 76 placerade sig 
Bengtsfors på plats 45 i Sve-
rige.

INSIKT som genomförs av 
SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner) mäter kommu-
nernas myndighetsutövning 
gentemot företagare i sex 
myndighetsområden: brand-
skydd, bygglov, markupplå-
telse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll och serve-
ringstillstånd. Företagen har 
gjort en helhetsbedömning av 
vår service och har även svarat 
på frågor om hur nöjda de är 
med information, tillgänglig-
het, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. 

SVENSKT NÄRINGLIVS 
UNDERSÖKNING OCKSÅ 
POSITIV
Det sammanfattande betyget 
på företagsklimatet 2020 enligt 
Svenskt Näringslivs årliga 
mätning är 3,82 att jämföras 
med förra årets betyg på 3,71. 
Betyget mäts i skalan ett till 
sex. Rikssnittet ligger på 3,37, 
vilket är något lägre än fjolår-
ets sammanfattande betyg på 
3,42. Betyget gör att Bengts-
fors fortsatt har det näst högsta 
betyget i företagsklimat bland 
Fyrbodals kommuner.

Foto: Sofia Magnusson
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VINNARNA AV OLGA BIRKFELTS KONSTPRIS 2020

Moira Nilsson och Evelina Björnqvist är årets vinnare av Olga Birkfelts 
konstpris. Foto: Katrin Thoor 

I maj månad presenterades vinnarna av Olga Birkfelts konstpris 
som är instiftat för att uppmuntra och förstärka den betydande 
konstnärstradition som finns i Bengtsfors kommun. År 2020 ut-
sågs två vinnare som delar på prissumman, det är Moira Nilsson 
och Evelina Björnqvist.

De deltagande konstnärerna ställde ut sina verk i Bengts-
fors konsthall och i år visades utställningen för allmänheten 
digitalt med anledning av pandemin. Prissumman är 20 000 
kronor och delas vanligtvis ut på vårens sista kommunfullmäk-
tigemöte. Tävlingen är för konstnärer upp till 25 år som är 
eller har varit skriven i Bengtsfors kommun.

PANDEMIN LEDDE TILL DIGITALA ALTERNATIV 
Under året har de flesta evenemang och möten fått ställas 
in alternativt ställts om till digitala alternativ. Några exempel 
som genomförts digialt är:

• Digitalt nationaldagsfirande - kommunen bjöd in till 
nationaldagsfirande på våra digitala kanaler på Youtube, 
Facebook och på hemsidan.

• Kulturskolan anordnade digitala instrumentvisningar 
för elever som var intresserade av att börja spela något 
instrument. 

• Digitalt luciatåg - årets luciatåg spelades in i Bengtsfors 
Kyrka och fylldes på med fler av de älskade Luciasångerna 
från inspelningar av Luciakonserterna 2018 och 2019

• Digitalt kommunfullmäktige - genom systemet Netpubli-
catorVideo Meet kunde fullmäktiges möten under sen-
hösten genomföras digitalt. Mötet genomfördes även på 
plats på Odéeon men så många som möjligt uppmanades  
att följa mötet digitalt för att minska risken för smittsprid-
ning.

Innehållsförteckning

LEDNINGSPROJEKT 
FÖR STRANDVÄGEN I 
BENGTSFORS
Arbetet med att förse fastig-
heterna längs Strandvägen i 
Bengtsfors med nya avlopp, 
vattenledningar, elledningar 
och fiber har slutförts under 
året. Kommunfullmäktige 
har lagt till Strandvägen som 
verksamhetsområde för vatten 
och avlopp, vilket möjliggjorde 
projektet. 

FOLKHÄLSOPRISTAGARE
Bäckefors IF tilldelas priset 
med följande motivering:

Bäckefors IF har inom fotbol-
len flera aktiva sektioner samti-
digt är det en idrottsförening 
som även har bordtennis, 
längdåkning och anordnar 
andra aktiviteter. Genom sitt 
stora engagemang i cuper 
samt i att anordna cuper/
tävlingar i serier, spolar även 
föreningen is på/i hockey-
rinken och kör upp skidspår 
för samhällets invånare. Med 
deras engagemang lockas barn 
och ungdomar att få en me-
ningsfull fritid samt uppmunt-
ras många invånare till rörelse 
och välmående vilket bidrar 
till god folkhälsa i Bengtsfors 
kommun.

Det är i dagsläget osäkert när 
priset kommer att delas ut 
men troligen blir det under 
våren/sommaren 2021.
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1.3 Sammanfattning

Den händelse som helt har dominerat 2020 
är den världsomspännande pandemi covid-19 
som påverkat all verksamhet och alla invånare 
i Bengtsfors kommun. Pandemin har inneburit 
att vissa verksamheter inte har kunnat bedrivas 
och annat har skötts med stora inskränkningar. 
Verksamhetsmässigt så finns det ingen kom-
munal verksamhet som inte påverkats.  

På kort sikt så har de extra stöden som staten 
utbetalat bidragit till ett starkt ekonomiskt 
resultat för 2020. De åtgärder som vidtagits 
utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget 
för verksamhetsåret har också bidragit till ett 
positivt resultat.

Befolkning
Vid årets slut uppgick befolkningen i kommu-
nen till 9 591 personer. Det innebär att under 
år 2020 minskade befolkningen i kommunen 

med 159 personer, vilket är den högsta siffran 
sedan år 2002. Både födelsenettot och flyttnet-
tot var negativt under året.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 76,5 mnkr. Före 
jämförelsestörande poster uppgår resultatet 
till 19,2 mnkr. Det är 39,4 mnkr bättre än 
föregående år och 13,6 mnkr bättre än budget. 
Resultatet innebär att avsättning till resultat-
utjämningsreserv kan göras med 33,6 mnkr. 
Efter avsättning till resultatutjämningsreserv 
uppgår balanskravsresultatet till 42,9 mnkr.

För kommunkoncernen som helhet uppgår 
årets resultat till 25,1 mnkr.

Finansiella nyckeltal
Kommunens låneskuld ökade under året med 
20,0 mnkr till 265,0 mnkr. Samtidigt förbätt-
rades soliditeten med 5,6 procentenheter till 

49,2 %. Soliditet inklusive pensionsförpliktel-
ser utanför balansräkningen uppgår till 20,9 
%.

Nettoinvesteringar under året uppgick till 73,9 
mnkr. En ökning med 38,1 mnkr jämfört med 
år 2019.

Personal
Antal årsarbetare per den 1 november 2020 
uppgick till 758 heltider. Det är en minskning 
från föregående år med 6 årsarbetare. Bland 
kommunens anställda är 82 % kvinnor och 18 
% män. Medelåldern uppgår till 46 år. Den 
totala sjukfrånvaron uppgår för året till 7,5 %. 
Det är en ökning från år 2019 då den uppgick 
till 5,0 %. Pandemin har haft stor påverkan på 
sjukfrånvaron.

Större investeringar
Under året har byggnationen av en ny sport-
hall vid Ekhagsskolan i Dals Långed pågått. 
Den tidigare sporthallen förstördes vid en 
brand 2018. Den nya sporthallen beräknas stå 
klar under 2021.

Inom vatten- och avloppsverksamheten har 
större investering gjorts som avser utbyte av 
ledningsnätet på Övre Terrassgatan i Billings-
fors. Investering i ledningsnät har också gjorts 
i Bengtsfors där nätet har byggts ut längs med 
Strandvägen.

Bengtsforshus AB har under året påbörjat en 
nybyggnation på Björkdungen i Bengtsfors. 
Det nya huset som ska inrymma lokaler för 
Folktandvården och 11 lägenheter beräknas 
vara färdigt under sommaren 2021.

Dekaler som används på kommunens bilar under pandemin. Foto: Anna Sandström
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1.4 Kommunstyrelsens ordförande

2020 – ett helt annorlunda år!

2020 blev i många avseenden ett helt annor-
lunda år, inte likt något vi tidigare upplevt. 
Coronapandemin genomsyrade det mesta och 
satte sin prägel på nära nog hela samhället. 
Rädsla för sjukdomen och restriktioner blev 
vardag. Människor har insjuknat och tillfrisk-
nat, men många, också i Bengtsfors, har för-
lorat nära och kära i sviter av Covid -19. Allas 
våra tankar går till dem.

Tankar med tacksamhet går också till samhäl-
lets åtgärder mot pandemin. Först och sist till 
frontlinjens medarbetare, men också till alla 
dem i den kommunala organisationen som fått 
sin tillvaro förändrad. Långa slitsamma arbets-
pass, i många fall och inte sällan med arbetsin-
satser utöver vad man kan kräva.

Tack vare många medarbetares extraordinära 
insatser har vi så här långt tagit oss igenom pan-
demin. När detta skrivs i mars 2021 är pandemin 
fortsatt ett faktum och var dess bortre gräns finns 
har vi ännu ingen säker bild av.

Under de tunga Coronarelaterade moln som 
förmörkade tillvaron fanns det under 2020 
också ljusglimtar. Betydande sådana.

Kommunens ekonomi vände uppåt efter flera 
års utförsbacke med negativa resultat. Farhå-
gor som mötte den nya majoriteten under för-
sta året har undanröjts och vi har inte längre 
behövt varna för att kommunens ekonomi 
håller på att utarmas. Inför 2020 beslutade vi 
om besparingar och budgeterade för ett litet 
överskott och det nådde vi. 

Dessutom blev statsbidragen i pandemins spår 
större än de direkta kostnaderna under 2020. 
Tack vare det kan vi täcka kostnader som fort-
farande uppkommer. De drygt elva miljoner 
kronor i statsbidrag som översteg kostnaderna 
skapar en buffert för att motarbeta pandemins 
följder under 2021. Det är högst rimligt att ett 
sådant resonemang accepteras.

Under året blev det fart på sådant som initie-
rats under 2019. Den stora omlastningscentra-
len i Bäckefors, flerfamiljshuset i Björkdungen 
och den nya sporthallen i Dals Långed är alla 
på gång mot förverkligande.

Detsamma gäller för Campus Dalsland, den 
utbildningssatsning som förhoppningsvis ska 
ge oss högskoleutbildning med Bäckefors som 
bas.

Coronapandemin hare slagit hårt också mot 
vårt lokala näringsliv med personalnedskär-
ningar som följd. Mot det står exempel som 
försäljningen av gamla Långeds Mekaniska 
som kommer att ge sysselsättning i en ned-
gången fabriksbyggnad i Dals Långed som 
moderniseras och rustas upp av det lokala 
företaget Fremek Service AB. 

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande, foto: 
Niklas Eriksson

Alldeles i slutet av året blev det också klart att 
den industrifastighet som hyrdes av Techroi 
AB förvärvas av Tingstadkoncernen vars dot-
terbolag Norbag AB etablerar påstillverkning i 
lokalerna. Här blir det nya sysselsättningstillfäl-
len i för vår kommun betydande omfattning.

Under året knep Bengtsfors plats 45 i SKR:s 
riksomfattande mätning över hur nöjda före-
tagen är med kommunens service i sin myn-
dighetsutövning. I Svenskt Näringslivs enkät 
om företagsklimatet tog vi oss in på 100-i-
topp-listan.  Ett stort kliv jämfört med några år 
tillbaka.

Slutligen, mitt stora TACK för 2020 går till 
alla de förtroendevalda och fritidspolitiker i 
kommunen som av engagemang och intresse 
bidrar med sin kunskap och tid i ledning och 
styrning. En kommun är per definition en 
politikerstyrd organisation. Samspelet i kom-
munen bygger på att politiken ger besked om 
vad som ska göras och förvaltningen därefter 
visar hur saker och ting genomförs. När det 
fungerar är kommunen som allra bäst! 

Stig Bertilsson (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

Parti Mandat

Socialdemokraterna 12

Centerpartiet 6

Liberalerna 1

Moderaterna 6

Kristdemokraterna 1

Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Totalt 31

Mandatfördelning 2019-2022

Foto: Sofia Magnusson 
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1.5 Kommunstyrelsens vice ordförande

Jag vill börja med att tacka våra kommunan-
ställda. Några vill jag uppmärksamma lite 
extra: omsorgspersonalen inom äldrevården 
som slitit hårt för att hålla smittan utanför 
våra boenden, långa arbetsdagar som många 
stunder spenderats bakom både mask och visir. 
Vår skol- och barnomsorgspersonal som sett 
till att utbildning och omsorg av våra barn och 
ungdomar har fungerat såväl på plats som på 
distans. Våra lokalvårdare har detta året varit 
extra betydelsefulla i arbetet mot smittsprid-
ning.

Det är också på sin plats att skicka ett tack till 
vår Socialdemokratiskt ledda regering som i 
denna svåra tid har gett kommunerna ökade 
resurser, men också har sett till att stötta våra 
företag så att de förhoppningsvis klarar sig 
genom pandemin.

Vi måste ställa oss frågan vad vi vill ska fin-
nas kvar när vi återgår till ett normalt liv. Jag 
tänker inte minst på föreningslivet och den 
ideella sektorn som kämpar för sin överlevnad. 
Det är för mig en självklarhet att kommunen 
måste vara en aktiv part i att se till att fören-
ingslivet klarar sig genom denna tuffa tid, och 
bidrar till att skapa en framtidstro för såväl 
föreningsliv som våra invånare i stort.

Det oroar mig att vi minskar så mycket i befolk-
ning, inte sedan år 2001 har minskningen 
varit så stor. Här behövs det krafttag för att 
bryta denna negativa trend. Att prata väl om 
sin kommun och se till att kommunal service 
fungerar bra samt lever upp till invånarnas 
behov och önskemål om en god välfärd är en 
grundförutsättning.

Den höga arbetslösheten håller i sig, detta 
ser jag som ett stort problem och jag hoppas 
att kommunen tillsammans med företag och 
staten kan se till att våra arbetslösa stärks så att 
de kan komma ut i jobb. Och att våra företag 
därmed klarar sina behov av kompetensförsörj-
ning.

Det är viktigt att påbörjade processer som 

exempelvis Campus Dalsland, regiontågstopp, 
ökad polisiär närvaro och strategiskt arbete 
för ett bra företagsklimat fortsätter med kraft. 
Detsamma gäller arbetet med att öka föräd-
lingsgraden av skogen här i Dalsland och i vår 
kommun. Det ger arbetstillfällen här på plats 
om vi ser till att skapa ett bra samarbete mellan 
kommunen, akademin och våra företag.

Det är bättre att förädla skogen i vår kommun, 
än att hugga ned den och transportera iväg till 
andra delar av landet. Vår skog- och pappersin-
dustri utgör en stark ryggrad i vårt näringsliv, 
och vi ska ta tillvara på den kompetens och 
stolthet som finns inom branschen.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att 
bedriva en politik med siktet inställt på att 
prioritera våra invånares behov av välfärd, 
demokrati och livskvalitet. Samt stå upp för att 
våra anställda har arbetsvillkor som är goda. 
Bengtsfors kommun kan helt enkelt bättre!

Per Eriksson (S) 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Per Eriksson, förste vice ordförande. Foto: Niklas Eriksson 

1.6 Kommunstyrelsen

Stig Bertilsson (M) 
Ordförande

Per Eriksson (S) 
1:e vice ordförande

Per Jonsson (C) 
2:e vice ordförande

Krister Stensson (M) Christina Lundqvist (S) Jimmy Bjerkansmo (C)

Besnik Dautaj (S) Christer Andreasson (- ) Susanne Öhrn (- )

Ersättare i kommunstyrelsen är: 
Anders Forsberg (M), Göran Skogfält (S), Kåre Karlsson (C), Ulf Nelsson (M), 
Johnny Eliasson (S), Jerker Johansson (C), Stein Begby (S), Britt-Inger Sand-
ström (SD), Jan Leander (L), Anna-Greta Strömberg (KD), Viktoria Gradin (S).

Foton: Niklas Eriksson
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2. KOMMUNENS VERKSAMHET 2.1 Utbildning

Skolformernas uppdrag berör alla samhälls-
medborgare, med ett särskilt fokus på barn 
och unga. För verksamheterna gäller samma 
grundläggande perspektiv och värderingar:

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till 
att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära.

Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 
elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete 
med hemmen främja barns och elevers allsi-
diga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. ”(1 kap. 4 § Skollagen)

2020 har varit mycket speciellt. Årets första två 
månader bedrevs enligt plan, med språksats-
ningar för förskolan dit externa bidrag bevil-
jats och med satsning inom Skapande förskola. 
I skolverksamheterna utvidgades arbetet med 
Lärandematriser, ett arbetssätt som syftar till 
att öka elevers och vårdnadshavares förståelse 
för hur man ska lyckas i de olika ämnena, och 
just på Bengtsgården startades satsningen Med 
Gemensamma Krafter med stöd av VGR, för att 
minska andelen elever som inte blir behöriga 
till gymnasiet. Men sedan hände det som ingen 
förutsett - Covid-19 drabbade oss.

Ingen verksamhet har gått opåverkad genom 
pandemin. En mycket lång rad utvecklings-
satsningar, arrangemang och verksamheter 
har ställts in eller minskats i omfattning. För 
gymnasieskola och vuxenutbildning ändrades 
förutsättningarna totalt efter beslut om distans-
undervisning från mars månad till sommarlo-
vet och återigen senhösten. Sjukfrånvaro bland 
barn, elever och personal har periodvis legat 
runt 50%, vilket skapat en så kallad utbild-
ningsskuld. Oron har varit stor och påverkat 
mångas mående. Hanteringen av pandemin 
och dess möjliga konsekvenser har påverkat 
i stort sett varje aspekt av verksamheternas 
arbete, och lett till att många planerade akti-
viteter och processer lagts på is, samtidigt som 
annat fått startas upp, såsom utökad lovskola, 
läxhjälp, fjärrundervisning och ”Nattis”.

Utemiljön vid Lövåsens skola i Billingsfors 
slutbesiktigades våren -20, men någon invig-
ning har inte kunnat genomföras. Idrottshal-
len vid Ekhagsskolan närmade sig vid årets 
slut färdigställande, vilket alla inblandade 
ser fram emot med tanke på hur mycket 
branden, avsaknaden av idrottshall och själva 
byggprocessen påverkat elever, personal och 
det lokala föreningslivet under hela 2020. En 
organisationsförändring där gymnasium och 
vuxenutbildning samorganiseras, samt en 
förändrad organisering av elevhälsa i kommu-
nen är två större förändringar som processats 
och kommit i mål. För gymnasieverksamheten 
har långsiktiga mål tagits fram under rubriken 
Önskat läge 2025 och frågan om grundskolans 
framtida organisation har fortsatt beretts inför 
beslut om eventuella förändringar. 

Det har varit svårare under 2020 att följa upp 
verksamheternas kvalitet, eftersom pandemin 
ändrat förutsättningarna så mycket. Frånvaro 
av barn, elever och personal under vissa perio-
der påverkar förstås kvaliteten och utveckling-
en, men några säkra slutsatser om hur pande-
min påverkar på sikt är det svårt att dra.

Strömbron i Bengtsfors. Foto: Niklas Eriksson

Dekaler på kommunbilar under pandemin. 
Foto: Anna Sandström
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2.2 Kultur och fritid

År 2020 har präglats av rådande pandemi-
situation med inställda aktiviteter, evenemang, 
ändrade rutiner och nya arbetssätt. Många 
aktiviteter och evenemang har flyttats framåt i 
tiden samtidigt som verksamheter har anpassat 
efter rådande läge och varit igång. Ett annor-
lunda år som för alla andra!

Biblioteket har till en början hållit öppet med 
lite snävare öppettider men med utökad servi-
ce när det gäller hemleverans. Från november 
har biblioteket endast varit öppet för hämtning 
och lämning av böcker under ett fåtal timmar.

Kulturskolan har fortsatt sin verksamhet men 
provat nya arbetssätt, fått ställa in konserter 
och Kulturskolans dag men gjort några pop 
up konserter för exempelvis äldreboendena 
och konserter via webben. Undervisning har 
genomförts digitalt i den mån det gått.

Fritidsenheten har fortsatt sitt arbete med 
att röja och märka leder, vi har arrangerat 
tipspromenader på sju olika platser runt om i 
kommunen som varit mycket uppskattade. ut-
hyrningen av lokaler sjönk drastiskt iom covid 
-19 och vi ställde in de populära föräldra/barn 
aktiviteterna vi brukar arrangera tillsammans 
med föreningar. Föreningar beviljades under 
senare delen av året ekonomiskt stöd på grund 
av bortfall i intäkter som kunde härledas till 
coronaläget.

Fritidsgården har haft mer öppet men med 
lägre antal ungdomar inomhus åt gången och 
man har fokuserat på mycket utomhusaktivi-
teter som är utmärkt där ”Går´n” är förlagd 
temporärt sedan Gula villan brann den 22 
december 2019. Under senare delen av året 
har restriktioner för antalet ungdomar införts 
och åldersgränsen för att vistas på fritidsgår-
den har sänkts till åldern 13 till 15 år. Många 
coronanpassade aktiviteter har genomförts 
för ungdomarna i kommunen. Under år 2021 
hoppas man att kunna flytta tillbaka till ordina-
rie lokal.

När det gäller allmänkultur har vi fått tänka 
helt om. Nationaldagsfirandet gjordes som 
film, Konsthallen stängdes och Kulturveckan 
blev inställd. Skolbion fick skjutas upp och 
flera skapandeskola projekt fick också skjutas 
på framtiden. Arbetet med att ta fram en ny 
kulturplan och en kulturplan för barn och 
unga kommer att genomföras under kom-
mande år.

Under år 2020 har Bengtsfors kommun flyttat 
upp positionen på listan för Årets Friluftskom-
mun från 196 till 98, vilket gör att vi slår vårt 
mål med råge. Det handlar egentligen inte 
om att kommunen i praktiken förbättrat sig 
utan att man tagit hjälp av andra verksamheter 
för att svara på frågorna mer korrekt. För att 
förbättra positionen ytterligare ett än bättre 
gränsöverskridande samarbete verksamheter 
och enheter emellan och en friluftsplan arbe-
tas fram för Bengtsfors kommun.

2.3 Social välfärd

Inom det sociala området är kommunens 
uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för 
människor som vistas i Bengtsfors kommun. 
Området ansvarar för äldreomsorg, omsorg 
om personer med funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg och hemsjukvård. 
Tillsammans med våra 350 medarbetare ger vi 
rättssäker verksamhet av hög kvalitet.

Under 2020 har pågående pandemi haft stor 
påverkan. Alla verksamheter har varit på olika 
sätt varit belastade och framför allt äldre-
omsorgen. Handlingsplaner och nya rutiner 
har tagits fram kontinuerligt utifrån de rekom-
mendationer som kommit. År 2020 har varit 
ett oerhört annorlunda år då mycket verkligen 
har varit en utmaning. Alla verksamheter har 
bidragit och samarbetet har varit ett ledord.

Under 2020 ser vi en tydlig koppling mellan 
resurser och bra kvalitet med nöjda brukare. 
Detta är en effekt av långsiktighet i de politiska 
besluten. En framgångsfaktor är också samver-
kan och tvärprofessionellt samarbete mellan 
olika verksamheter.

De senaste åren har behovet av stöd från 
sociala området ökat. Antalet anmälningar om 
barn som far illa blir allt fler och den psykiska 
ohälsan ökar. Antalet äldre ökar i Bengtsfors 

och allt fler är multisjuka.

Ett samarbete har påbörjats med Melleruds 
kommun och en gemensam socialchef har 
rekryterats. Arbetet med gemensam organisa-
tion sociala området kommer att fortgå under 
2021.

Individ- och familjeomsorg
IFO (individ och familjeomsorgen) har det 
yttersta ansvaret för att människor som vistas 
i kommunen får det stöd och den hjälp som 
de behöver utifrån SoL (socialtjänstlagen). 
Målsättningen är att garantera den enskilde 
en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. 
IFO behandlar ärenden som gäller ekonomi, 
utredning, stöd och behandling av barn och 
unga samt utredning, stöd och behandling av 
personer med missbruksproblem.

Ny organisation inom verksamheten IFO har 
arbetats fram under 2020 och gemensam sek-
torchef med Mellerud är anställd from novem-
ber 2020

Antalet vårddygn på institution för barn har 
minskat med 46 % jämfört med föregående år 
och antalet vårddygn på familjehem har mins-
kat med 7 %.

Bild från korttidsboendet vid Björkåsen i Bengtsfors. På bilden syns Violet Krans och Sofia Fredriksson. Foto: Sofia Magnusson

Foto: Sofia Magnusson
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Nyckeltal IFO

2020 2019 2018

Nettokostnad (mnkr) 58,7 61,6 53,2

Nettokostnads- 
utveckling (%)

-4,7 15,4 16,2 

Antal vårddygn på institu-
tion (barn)

755 1 395 1 381

Antal vårddygn i familje-
hem (barn)

6 439 6 911 4 606

 
Funktionshinder
Inom Funktionshinderverksamheten finns 
insatser både enligt LSS och enligt SoL (social-
tjänstlagen). LSS betyder lag om Stöd och Ser-
vice till vissa funktionshindrade och ger rätt till 
särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda 
rättigheter till personer med funktionshinder. 
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen 
och andra lagar gäller lika mycket för dem som 
får extra hjälp av LSS. Människor som får hjälp 
genom LSS ska kunna leva ett liv så likt andra 
människors liv som möjligt och kunna vara 
med i det som händer i samhället.

Insatser till personer med funktionsnedsätt-
ning omfattar bland annat bostad med särskild 
service, personlig assistans, sysselsättning/dag-
lig verksamhet, korttidsboende, kontaktperson 
samt ledsagarservice.

Under stora delar av 2020 har delar av dag-
verksamheterna inte kunnat drivas i ordinarie 
form. På grund av pandemin har till exempel 
butiken Flitiga händer haft stängt för kunder, 
men kunnat hitta andra arbetssätt.

Antalet LSS-timmar har under året ökat med 
3 %.

Nyckeltal funktionshinder

2020 2019 2018

Nettokostnad (mnkr) 42,2 38,6 36,5

Nettokostnads- 
utveckling (%)

9,3 5,8 5,5

Antal LSS-timmar 25 128 24 352 21 724

  

Äldreomsorg
Äldreomsorg ges efter biståndsbedömning till 
äldre. Insatserna som finns är bl.a. hemtjänst, 
vård- och omsorgsboenden, korttidsvistelse 

och växelvård. Strävan är att omsorgen av äldre 
ska bygga på samarbete mellan den enskilde, 
närstående och personal. Personal som har 
goda kunskaper inom omsorg och vård.

Under år 2020 har arbetet haft stort fokus 
på att skydda våra äldre. Covid-19 har ändrat 
mycket av våra arbetssätt och många av våra 
äldre har haft en lång tid av svårigheter att 
kunna träffa sina anhöriga.

Resultatet i de nationella brukarundersökning-
arna för äldre visar att brukarna i Bengtsfors 
är nöjda med hemtjänst, särskilda boenden 
och hemsjukvårdens verksamheter och känner 
förtroende för verksamheten. 

Nyckeltal äldreomsorg

2020 2019 2018

Nettokostnad (mnkr) 165,7 158,5 147,8

Nettokostnads- 
utveckling (%)

4,5 7,2 5,3

Antal vårdtagare 
hemtjänst

223 247 240

Nöjd vårdtagare äld-
reboende, index

94 88 86

Nöjd vårdtagare 
hemtjänst, index

97 95 94

Kvalitetsjämförelser
Kommunen rapporterar varje år en kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelse. Kvalitetsbe-
rättelsen beskriver vilket kvalitetsarbete som 
bedrivits inom socialnämndens verksamheter 
under 2020. Vårdgivaren har ett tydligt ansvar 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar-
bete och arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador.

Sociala områdets verksamheter ska enligt lag-
stiftningen utformas så att den håller en hög 
kvalitet. En föreskrift (SOSFS 2011:9) ställer 
krav på att det ska finnas ett ledningssystem 
som säkerställer kvaliteten i verksamheten. Ett 
fortsatt arbete med att vidareutveckla led-
ningssystemet pågår. I detta ingår att vi på ett 
systematiskt sätt har regelbundna uppföljning 
av verksamheten och tar tillvara på olika data 
om denna från nationella och egna undersök-
ningar.

Kontinuerligt mäts, värderas och säkras verk-
samheternas kvalitet genom intern kontroll 
och egenkontroller samt lokala och nationella 
uppföljningar.

2.4 Offentliga miljöer 

Bengtsfors kommun bedriver en omfattande 
verksamhet med utveckling och skötsel av of-
fentliga miljöer som byggnader, gator, parker, 
badplatser, rastplatser, gästhamnar med mera.

Under året har ett större marksaneringsprojekt 
genomförts vid Sulfitenområdet i Bengtsfors 
och med bidrag från Naturvårdsverket. Syftet 
har varit att skapa möjlighet till försäljning av 7 
st tomter så att dessa därefter kan bebyggas.

Offentliga fastigheter (samhällsfastig-
heter)
Bengtsfors kommuns fastighetsbestånd innefat-
tar ca 55 byggnader fördelade på kommunens 
olika orter. Uppdraget är att tillhandahålla god 
kommunal service till brukare i kommunala 
fastigheter och att sköta drift och underhåll av 
byggnaderna på bästa möjliga sätt.

En central fråga under året som gått har varit 
den pågående byggnationen av en ny sporthall 
vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Ett skyfall 
under juni drabbade oturligt Ekhagsskolan i 
den nyrenoverade källaren under matsalen, 
och där ytskikten återbyggdes under hösten. 
Tidigare påbörjad satsning på Franserudssko-
lan i Bengtsfors har fortsatt med byte av ännu 
ett tak och ny ventilation på återstående delar. 
Ytterligare om- och tillbyggnationer är aktuella 
i flera delar av kommunen, exempelvis fasad- 
och fönsterrenovering på Olympens förskola, 
isolering på Bengtsgården, nytt tak på Kanal-
gården, nya utrymningsvägar samt utemiljöer 
skolor.

Gator och trafik
Kommunen har ett gatunät på cirka 10 mil och 
cirka 1,5 mil gång- och cykelväg. Uppdraget är 
att tillhandahålla god kommunal gatuservice 
till kommuninvånare. Inom det kommunala 
gatunätet ansvarar kommunen för underhåll 
och investeringar, vinterväghållning, gatubelys-
ning, trafiksäkerhet och trafikföreskrifter.

Under året har i Bengtsfors renovering av 
den öppningsbara svängbron över Dalslands 
kanal fortsatt med det första arbetspaketet som 
omfattar säkerställande av mekanisk funktion. 
Asfaltering har fortsatt utifrån en ny dator-
stödd underhållsplan.

För att möjliggöra separat mätning av kom-
munens elförbrukning i anläggningarna för 
gatubelysning, så har kommunen, genom avtal 
med nätägaren Vattenfall och teknisk uppgra-
dering i belysningsskåpen, blivit formell ägare 
till samtliga belysningsanläggningar (stolpar, 
armaturer, belysningsskåp).

Park
Kommunen ansvarar för skötsel och anläg-
gande av park- och grönytor motsvarande en 
yta på cirka 45 hektar samt även skötsel och ny-
plantering av blomsteranläggningar och rabat-
ter, utsmyckning för högtider mm. I uppdraget 
ligger att erbjuda attraktiva miljöer i form av 
10 badplatser, 3 rastplatser, småbåtshamnar 
med 200 båtplatser, 2 gästhamnar, EKA-parken 
samt ett flertal offentliga lekplatser.

På Lövåsen i Billingsfors har den nya lekpar-
ken och multiplanen tagits i bruk i början av 
året.

Byte av gatljus. Foto: Sofia Magnusson
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2.5 Affärsdrivande verksamheter

Till kommunens affärsdrivande verksamheter 
räknas vatten och avlopp (VA), renhållning 
och fjärrvärme. Dessa verksamheter finansieras 
helt via taxor och avgifter. Eventuella över- el-
ler underskott i dessa verksamheter balanseras 
mellan åren och särredovisas under kom-
munens egna kapital och under kortfristiga 
skulder. Vid årets utgång har VA-kollektivet en 
fordran på kommunen på 2,2 mnkr. Renhåll-
ningsverksamheten har ett ackumulerat resul-
tat som är i balans. Fjärrvärmeverksamheten 
har ackumulerat gått med underskott och har 
därmed en skuld på 12,8 mnkr.

VA-verksamheten
VA ansvarar för produktion och distribution av 
dricksvatten, avledning och rening av avlopps-
vatten samt drift, underhåll och förnyelse av 
VA-anläggningar inom fastställda verksamhets-
områden.

En mild vinter i början av 2020 har resulterat 
i relativt få vattenläckor och fokus har istället 
kunnat läggas på ledningsförnyelse och andra 
investeringar. Frekvensen av läckor har dock 
ökat under årets senare hälft.

Flera större projekt med ledningsförnyelse har 
färdigställts, exempelvis Övre Terrassgatan i 

Billingsfors och Centralbacken i Bengtsfors. I 
samverkan med Bengtsfors Energi Nät AB har 
projektet Strandvägen i Bengtsfors med nytt 
spillvatten, vatten, el och fiber färdigställts.

Ett pågående arbete med att byta samtliga 
äldre vattenmätare pågår men har pausats på 
grund av Covid-19.

Ny slamavvattningsutrustning har installerats 
på avloppsreningsverken i Dals Långed och 
Bengtsfors.

Nyckeltal VA-verksamheten

2020 2019 2018

Försåld vatten-
mängd (m3)

657 117 602 164 568 116

Levererat från  
vattenverk (m3)

956 248 1 011 576 1 020 515

Debiteringsgrad 
vatten (%)

69 60 56

Renhållningsverksamheten
Renhållningsverksamheten ansvarar för insam-
ling av hushållsavfall, insamling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
till reningsverk för behandling samt mottag-
ningsplatser för hushållens farliga avfall och 
skrymmande grovavfall.

Uppdatering av renhållningsföreskrifterna 
har gjorts tillsammans med de fyra Dalslands-
kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda 
och Mellerud. Nya föreskrifter gäller från juni 
2020.

Antalet kunder på Nolängens Återvinnings-
central (ÅVC) har ökat kraftigt under 2020. I 
jämförelse med statistik från 2018 har antalet 
ökat med ca 35%.

Upphandling av renhållningstjänster har gjorts 
gemensamt med Dals-Ed, Färgelanda och 
Melleruds kommuner och började gälla från 
2020-10-01.

Ny teknik i form av luftare och skiljeväggar har 
installerats i dammen med lakvatten från den 
gamla täckta deponin i Nolängen. Detta är ett 
viktigt steg i handlingsplanen för rening av 
lakvattnet.

Nyckeltal renhållningsverksamheten

Antal abonnemang 
(st) 2020 2019 2018

Helår 3 621 3 602 3 598

Sommar 1 395 1 388 1 387

Lägenheter/lokaler 2 197 2 186 2 185

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamheten ansvarar för produktion och 
distribution av fjärrvärme. Det finns totalt sju 
fjärrvärmeverk/panncentraler, samt att värme 
köps genom det överskott som produceras vid 
Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

Under 2020 har verksamheten utökats med två 
nya villaanslutningar och två flerbostadshus. 
Flera aktiviteter inom marknadsföring pågår 
kontinuerligt för ökad försäljning och för att 
möta marknadsplanen. Detta har resulterat i 
flera intressenter med möjlighet till nyanslut-
ningar under 2021.

2020 har varit det varmaste året någonsin 
uppmätt i Sverige. Detta har påverkan på såld 
energimängd under året.

Ledningsförnyelse i Billingsfors (del av Bastå-
sen) har utförts och etapp 2 planeras under 
2021.

Nya larmsystem har installerats för att enklare-
kunna hitta läckor på fjärrvärmenätet.

Ansökan om bidrag genom Klimatklivet har 
beviljats för anslutning av en större industri-
fastighet i Billingsfors. Anslutning kommer ske 
under första halvåret 2021.

Nyckeltal fjärrvärmeverksamheten

2020 2019 2018

Rörelsemarginal 6,5 % 2,5 % 6,5 %

Andel fossilfritt 
bränsle

- 97,6 % 95,8 %

Taxeökning 0 % 0 % 0 %
Bild från reningsverket i Billingsfors. Foto: Niklas Eriksson

Bild från reningsverket i Billingsfors. Foto: Niklas Eriksson

Fjärrvärmepanna i Bäckefors 
Foto: Sofia Magnusson
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2.6 Miljöredovisning
Dalslands Miljö- och Energiförbund
Dalslands miljö- och energiförbund är en 
samarbetsorganisation inom miljö- och energi-
området för de fyra kommunerna Bengtsfors, 
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

Förbundet har följande ändamål:

• Ansvara för den myndighetsutövning ge-
nom prövning och tillsyn som ankommer 
på medlemskommunerna enligt miljö- och 
livsmedelslagstiftningen samt övrig lagstift-
ning med anknytning till verksamhetsom-
rådet.

• Initiera och samordna det miljö- och 
energistrategiska arbetet i medlemskom-
munerna och i förbundet.

• Utföra energi- och klimatrådgivning uti-
från tilldelade statsbidrag.

• Fullgöra kommunernas åtaganden när 
det gäller kalkning av sjöar och vattendrag 
samt medverka i det lokala och regionala 
miljöövervakningsarbetet.

• Vara en resurs i medlemskommunernas 
krisberedskap.

• Bistå medlemskommunerna med underlag 
för besvarande av remisser, svara för infor-
mation inom verksamhetsområdet samt 
bistå med expertkunskap inom verksam-
hetsområdet.

• Kunna vara ägare till kommungemensam-
ma administrativa system med syfte att ef-
fektivisera de kommunala verksamheterna.

Hållbarhetskompass
Arbetet med att ta fram en gemensam håll-
barhetskompass, en gemensam färdriktning 
för hållbarhet i Dalslands miljö- och energi-
förbunds medlemskommuner, påbörjades 
under våren 2019. Kompassen ska relatera till 
FN:s globala mål. Workshops har genomförts 
och arbetet har sammanställts. I sammanställ-
ningen presenteras prioriterade fokusområden 
för ett fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. 
Utifrån detta resultat och efter diskussion i di-
rektion och kommunchefsgrupp har Dalslands 
Miljö och Energikontor (DMEK) föreslagit 
kommunerna att i samverkan delta i tre pro-
cesser; gemensam energi- och klimatstrategi, 
grön infrastrukturplan samt förstudie extern 
samverkan.

Bengtsfors kommun har medverkat i Glokala 
Sverige under 2020. I oktober hölls en digital 
utbildning i Bengtsfors öppen för samtliga 

kommunstyrelsens medlemmar samt strate-
giska funktioner och därefter en workshop om 
hur kommunerna i samverkan konkret kan 
börja att samverka för att på ett effektivt sätt 
bidra till de globala målen.

Fossilfri Gränsregion
Fossilfri gränsregion 2030 är ett projekt som 
drivs av samtliga kommuner i Fyrbodal och 
södra delen av Viken länskommune (Östfold 
och Follo) i Norge. Projektet innehåller flera 
arbetsområden. Bengtsfors kommun är delak-
tig i de olika projekten tillsammans med övriga 
Dalslandskommuner och Dalslands miljö- och 
energiförbund.

Biogas Dalsland
En avsiktsförklaring angående utveckling och 
användning av biogas i Fyrbodals-området har 
tecknats mellan Fyrbodals kommunalförbund, 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där 
parterna förbinder sig att aktivt arbeta för en 
ökad produktion, distribution och använd-
ning av biogas i Fyrbodalsområdet. En studie 
hur biogas till kollektivtrafiken i Dalsland kan 
bli möjlig har genomförts av parterna. Möj-
ligheter att etablera en slurry-anläggning till 
hushållsavfall för biogasproduktion från Fyr-
bodal har utretts tillsammans med Trollhättan 
Energi, RAMBO och Uddevalla Energi

Fossilfria arbetsmaskiner
En utredning gällande fossilfria arbetsmaski-
ner och arbetsfordon presenterades i sep-
tember. Nu pågår arbetet att prioritera vilka 
arbetsmaskiner och arbetsfordon som kan vara 
aktuella för kommunen.

Laddinfrastruktur
En strategi för ett laddinfrastrukturprojekt har 
påbörjats och beräknas vara klar juni 2021.

Samlastning
Förarbetet med workshops inom kommu-
nal samlastning avlutades under hösten och 
slutrapporten färdigställdes under december. 
Resultaten presenterades på Direktionsmötet i 
november. Ärendet tas upp igen till våren för 
beslut om fortsatt arbete.

Tur och Retur
Projektet Tur och retur handlar om hållbart 
resande mellan land och stad.

Projektet har löpt på med dialoger, workshops 
och enkätundersökningar, utredningar i och 
kring resande i Dals Långed. Projektet har 
bl.a. resulterat i ett digitalt cykelskåp med en 
bokningsapp, i samarbete med Cykel Gul. 
Vidare har en digital samåkningstjänst startats 

upp där invånare kan lägga upp planerade, 
regelbundna resor så att andra kan boka in sig 
att åka med. På grund av coronapandemin har 
lanseringen av samåkningstjänsten inte kunna 
genomföras som planerat.

Det har även startas upp en privat biluthyr-
ningstjänst, där privatpersoner kan lägga upp 
sina bilar till uthyrning. Projektet Tur och 
Retur avslutades 31 december 2020.

Miljöledning i kommunen
Ett miljöledningssystem är ett frivilligt verktyg 
som ska underlätta hållbarhetsarbetet i kom-
munernas verksamheter. Målet med ett miljö-
ledningssystem är att skapa ett systematiskt mil-
jöarbete som leder till ständiga förbättringar. 
Ett arbete pågår att arbeta in miljömålen i det 
befintliga ledningssystemet och hitta nyckel-
tal och indikatorer som ska vara till hjälp vid 
utvärderingen av miljöarbetet.

En viktig del i miljöledningsarbetet är att kom-
municera kommunens hållbarhetsarbete till 
verksamheterna. Under året har de interna 
miljörutinerna reviderats och arbetet med att 
skapa en kortfattad miljöutbildning för alla 
anställda har påbörjats.

Energi- och klimatstrategiskt arbete
Energigrupp och energiuppföljning
Kommunens energigrupps och energistrate-
gers arbete med att ta fram lämpliga energief-
fektiviseringsåtgärder fortgår.

Den årliga uppföljningen visar att energian-
vändningen i kommunala lokaler och byggna-
der (Bengtsfors kommun inklusive Bengtsfors-
hus AB) minskat med 15 % 2009 till och med 
2019. Målet är att minska energianvändningen 
med 20 % till år 2020.

Kommunernas klimatlöfte
I december 2020 lanserades kommunernas 
klimatlöften där Bengtsfors tillsammans med 
övriga kommuner i Västra Götaland antog 
löften för att skruva upp det befintliga klima-
tarbetet.De inlämnade klimatlöften som ska 
genomföras under 2021, varav sju av dessa är 
gemensamma för alla medlemskommunerna.

Klimatklivet
Kommunen har med stöd från DMEK ansökt 
om bidrag från Klimatklivet för anslutning av 
en energikrävande industri till det kommunala 
fjärrvärmenätet, som tidigare använt olja till 
uppvärmning.

Energi- och klimatrådgivning
2020 har varit ett mellanår utan något uttalat 
insatsprojekt från Energimyndigheten. Intres-
set för solenergi är dock fortfarande högt. Ef-
terfrågan på solel har dominerat inkommande 
rådgivning tillsammans med byte av värmesys-
tem. Både privatpersoner och organisationer 

har kontaktat rådgivningen för information 
och hjälp.

Vattenplanering
DMEK deltar i Dalbergså/Holmsåns vattenråd. 
Efter vattenrådets initiativ pågår en särskild 
satsning i Teåkersälven för att förbättra livsmil-
jön för flodpärlmusslan, öringen och andra 
arter. Genom LOVA-stöd från länsstyrelsen 
samt bidrag från Naturskyddsföreningen har 
DMEK under 2020 genomfört utrivning av ett 
vandringshinder för öring och flodpärlmussla 
i Teåkersälven, vid ett sedan länge nedlagt vat-
tenkraftverk vid Kårud.

I övre delen av Örekilsälven pågår ett annat 
LOVA-projekt, där åtgärdssamordnare medver-
kar i dialogprocesser tillsammans med markä-
gare och brukare, för att ta fram åtgärdsförslag 
till förändrad mark- och vattenanvändning 
som samtidigt stärker den ekonomiska hållbar-
heten. Största delen av projektområdet ligger 
i Dals-Ed men även ett område i Bengtsfors 
kommun ingår.

Även för Dalslands kanal (Upperudsälven) 
finns ett vattenråd, inom samma organisation 
som Dalslands kanals Vattenvårdsförbund.

DMEK genomför fortlöpande kalkningar av 
försurade sjöar vattendrag enligt det regionala 
kalkningsprogrammet.

Naturvård/Hållbar markanvändning
Arbetet med att förankra arbetssätt och princi-
per för Dalslands katalysatorgrupp har fortgått, 
men aktiviteterna har begränsats p.g.a. coro-
napandemin. Dock har kontakter och nätverk 
skapats och underhållits. Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, Regeringskansliet, natio-
nell samordnare för agenda 2030, Kungliga 
Svenska Lantbruksakademien, Nationellt ener-
gistrategiskt nätverk, CONCORD, och Länssty-
relsens ledningsgrupp är några av de aktörer 
som vi under året har haft kontakt och utbytt 
erfarenheter med. Under december månad 
inleddes kontakt för att SLU, en del av DKG, 
ska gå in med en ansökan om Horizonmedel, 
i regi av Wageningen, NL, där Dalsland, om 
medel erbjuds, kommer att gynnas i form av 
projektmedel för hållbar markanvändning. 
Svar på ansökan väntas innan sommaren 2021.

Miljöanpassad offentlig upphandling
Kommunernas inköp omfattar stora penning-
summor. Upphandling med miljökriterier 
är ett konkret verktyg för att succesivt uppnå 
positiva miljöeffekter. En miljöstrateg bistår 
upphandlingsgruppen med att välja och 
specificera miljökriterierna i gemensamma 
upphandlingar.
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2.7 Folkhälsa

Välfärd 2020
Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste 
värdena i livet. Befolkningens välfärd är en 
betydelsefull resurs och ett grundläggande vill-
kor för en positiv samhällsutveckling. En god 
folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög 
medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i 
befolkningen.

Bengtsfors kommuns folkhälsoarbete utgår 
från de riktlinjer som beskrivs i kommunens 
folkhälsopolitiska program. Där redogörs 
även för en samverkan och samfinansiering av 
kommunens folkhälsoråd och gemensamma 
folkhälsoinsatser som har sin utgångspunkt i 
det samverkansavtal som är upprättat mellan 
Bengtsfors kommun och Västra Götalandsre-
gionen hälso- och sjukvårdsnämnden norra.

Övergripande folkhälsomål
Alla som bor eller vistas i Bengtsfors kommun 
ska ha möjlighet att leva ett gott liv med en 
känsla av delaktighet och inflytande över den 
egna livssituationen och hälsan.

I det lokala folkhälsopolitiska programmet 
prioriteras tre områden för folkhälsoarbetet i 
kommunen:

1. Delaktighet och inflytande

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barn och ungas uppväxtvillkor

Utifrån befolkningens livsvillkor och levnads-
vanor ska Folkhälsorådet identifiera behov, 
prioritera, leda och samordna utvecklingen av 
det lokala arbetet. För år 2020 valde Folkhälso-
rådet att fokusera på trygg och säker uppväxt i 
Bengtsfors kommun.

Några av det insatser som genomför-
des under året  

Hälsofrämjande föreningsutveckling
Samarbetet med föreningslivet skapar goda 
förutsättningar för folkhälsans utveckling i 
kommunen. Under året ansökte Ärtemarks IF,  
Billingsfors IK, Bengtsfors Gymnastikklubb och 
studieförbundet Sensus om bidrag för insatser 
för ökad integration, mer fysisk träning samt 
insatser för ungdomars psykiska hälsa. 

Att känna, Att skapa, Att våga.
Ett pilotprojekt för att förbättra ungas hälsa 
genom workshops i Bengtsfors där kreativitet 
och teater används som verktyg. Genom bland 
annat samtal, konst, dans och improvisation 
med projektledaren från kulturföreningen 
Strömmar i Dalsland, gavs unga möjligheter 
att utforska sina resurser och få dem att våga 
öppna upp sig. 
 
Projektledarna har lagt mycket tid på rekry-
tering och lyckades genomföra pilotprojektet 
innan covid-19 slog till. De individuella sam-
talen bidrog till att de fick deltagare. ABF- 
Fyrbodal har fortsatt utveckla idén ihop med 
föreningen.

Rastaktiviteter
Genom att utveckla och införa rastaktiviteter 
från förskoleklass till och med årskurs nio, 
med stöd från fritidspedagog, kan ett större 
aktivitetsutbud erbjudas. Mer organiserade 
aktiviteter på rasterna ökar den fysiska aktivite-
ten hos barn och unga, skapar goda relationer 
och gynnar skolresultaten. Insatsperioden 
fortsätter under år 2021. Låg- och mellansta-
dieskolorna har kommit igång under året med 
rastkul, lekotek och rastis, cirka 2-3 gånger i 
veckan.

Samverkansprojekt socialtjänsten och skolan
I samverkan med utbildningsområdet och 
sociala området har räddningstjänsten ökat 
sin fysiska närvaro i tätorten Bengtsfors. Det 
har funnits ett behov av vuxna förebilder som 
inte är direkt kopplade till socialtjänsten eller 
skolan. De har sökt upp ungdomar och samta-
lat med dem i förebyggande syfte under kvällar 
och helger. 

ANDT(S)-arbete
Under året som gått har en arbetsgrupp revi-
derat det kommunala handlingsprogrammet 
mot alkohol och andra droger. 
 
Utbildningstillfälle i metoden ANDT (med 
CAN ) har genomförts för skolpersonal. Det 
har gjort så att ANDT frågorna inte bara får fo-
kus under temadagar utan arbetas in i schemat 

för eleverna. 
 
Uppföljning av gym diplomerat inom 100% 
ren hård träning samt deltagit i kampanjen 
insatser mot langning i Västra Götaland.

Folkhälsopris för 2020
2020 års folkhälsopris tilldelas Bäckefors IF 
med följande motivering: 
 
Bäckefors IF har inom fotbollen flera aktiva 
sektioner samtidigt är det en idrottsförening 
som även har bordtennis, längdåkning och 
anordnar andra aktiviteter. 
 
Genom sitt stora engagemang i cuper samt i att 
anordna cuper/tävlingar i serier, spolar även 
föreningen is på/i hockeyrinken och kör upp 
skidspår för samhällets invånare. Med deras 
engagemang lockas barn och ungdomar att få 
en meningsfull fritid samt uppmuntras många 
invånare till rörelse och välmående vilket bi-
drar till god folkhälsa i Bengtsfors kommun.

Genomfört LUPP-enkät
Under hösten genomfördes Lupp-enkäten 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) på 
högstadiet och gymnasiet. Det är ett verktyg 
för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut 
lokalt. Resultatet redogörs under 2021 och är 
användbart för att få med perspektiv.

Barnrätt
Under året 2020 övergick barnkonventionen i 
svensk lag. För att tydliggöra och stärka barns 
rättigheter har kommunen arbetat fram en 
handlingsplan. Ett av delmålen är att få en 
gemensam grund och kunskap för arbetet. 
Därför genomfördes utbildningshöjande insat-
ser för chefer och politiker i samverkan med 
övriga Dalslandskommuner och Hälsokällan.
I stenhallen i kultur-/utbildningcentrum fanns  
en mini-utställning om barnkonventionen för 
allmänheten.

Folkhälsans utveckling i Bengtsfors
Positiva trender:
Ökat valdeltagande i Bengtsfors kommun vid 
valet 2018 (valdeltagandet var till riksdag 85,%, 
landsting 81% och till kommunfullmäktige 
81%).

Det är fler utbetalda föräldradagar bland män 
i kommunen än i riket.

Brottsligheten i Bengtsfors kommun är låg.

Ohälsotalen är lägre i Bengtsfors i jämförelse 
med övriga Dalslandskommuner och i länet,  

men inte i jämförelse med riket. 

Barnvaccinationer - en stor andel barn är vac-
cinerade i Bengtsfors (97%).

Negativa trender:
21% av barnen lever i ett ekonomiskt utsatt 
hushåll.

Bengtsfors kommuns invånare (16-84 år) 
tillhör de minst fysiskt aktiva i jämförelse med 
riket och regionen.

Det finns en hög andel som lever med över-
vikt och fetma. I Bengtsfors är det  57 % och i 
Sverige 51 %.   
Det är en hög andel av befolkningen som rö-
ker och snusar dagligen.

Hälsoskillnader mellan grupper:
Medellivslängden för kvinnor är 82 år och 
bland män 80 år.

Lågt socialt/kulturellt deltagande kvinnor 
22%, män 27%.

Det är en större andel kvinnor som har en 
eftergymnasial utbildning (i åldrarna 25–74) 
än män.

Det är en större andel män (17%) som har 
hög inkomst jämfört med andelen kvinnor 
med hög inkomst (5 %).

Det är en större andel flickor än pojkar som 
har behörighet till gymnasieskolan.

Ohälsotalen är högre bland kvinnor än bland 
män.

Suicid är vanligare bland män än bland kvin-
nor.

Det är övervägande kvinnor som äter frukt och 
grönt.

Det är högre dödlighet i hjärtinfarkt i Bengts-
fors jämfört med riket. Dödligheten i hjärtin-
farkt är större hos män än hos kvinnor.

Jämställdhet
Kommunen jobbar årligen med jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen i olika verksamhe-
ter. Bland annat tas statistik som ovan fram för 
att se skillnader mellan grupper och kön.

Även om det finns lagar och styrdokument för 
jämställdhetsområdet så måste vi hela tiden 
jobba aktivt och främjande för att uppnå ett 
jämställt samhälle. För att kunna förändra för-
hållandena från ojämställda till jämställda be-
hövs både kunskap, riktning och mål i arbetet.
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2.8 Näringsliv

Året som gått har präglats av pandemins ef-
fekter på näringslivet. Två kartläggningar om 
pandemins påverkan på näringslivet i kommu-
nen har genomförts och resultatet visar att det 
ser olika ut. En del företag är hårt drabbade av 
pandemins effekter, en del har påverkats mar-
ginellt men överlever och några har till och 
med ökat sin omsättning ”tack vare” pande-
min. Hos vissa företag börjar problemen inför 
2021. De branscher som drabbats hårdast av 
pandemin i kommunen är handel, turism, ho-
tell, restaurang, kultur och transport. Samma 
branscher som på Sverigenivå. Näringslivet i 
Bengtsfors kommun har en stor bredd och är 
differentierat, vilket är en fördel i den rådande 
situationen. Det har minskat sårbarheten. 
Många företag har visat en stark omställnings-
förmåga genom att utveckla nya tjänster, 
produkter, affärsmodeller och samverkansfor-
mer och har hittat nya vägar under pandemin. 
Kommunens information, tillgänglighet samt 
stöd och engagemang för näringslivet under 
pandemin har uppfattats positivt av den stora 
majoriteten av företag.

Företagsklimat
Svenskt näringslivs undersökning och ran-
king
Bengtsfors kommun långsiktigt positiva trend 
när det gäller utvecklingen av företagsklimatet 
i kommunen fortsätter. När Svenskt Närings-
liv i september presenterade enkätresultatet 
och rankingen från årets undersökning om 
företagsklimatet i Sveriges kommuner har 
kommunen gjort ett rejält kliv uppåt på ran-
kingen. Bengtsfors kommun klättar 33 platser 
i rankingen till plats 96 och befinner sig nu på 
topp-100. Bengtsfors har även näst högst betyg 
i det sammanfattande omdömet av företags-
klimatet bland kommunerna i Dalsland och 
Fyrbodal.

Servicemätningen INSIKT
Servicemätningen INSIKT som genomförs 
av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
mäter kommunernas myndighetsutövning 
gentemot företagare. Det sker inom sex myn-
dighetsområden: brandskydd, bygglov, mark-
upplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedels-
kontroll och serveringstillstånd. De företag 
som haft ärenden hos kommunen inom ett 
eller flera av dessa områden har fått möjlighe-
ten att svara på en enkät med om service. Servi-
cemätningen presenteras i ett nöjd-kund-index 
(NKI) där maximalt NKI är 100. Resultatet 
presenteras året efter mätningen så resultatet 
som presenterades 2020 bygger på 2019 års un-
dersökning. Snittet på NKI för alla deltagande 
kommuner 2019 ligger på 73. Bengtsfors kom-
mun placerar sig med ett NKI på 76 placerar 
som nummer 45 i Sverige. Placeringen innebär 
en nedgång från 2018 då NKI var 82.

Registrerade företag
Under året har det registrerats 68 nya företag i 
kommunen. Noteringen innebär att vi varken 
når upp till föregående års antal på 78 stycken 
eller målet för 2020 på 88 nya företag. Orsa-
ken är pandemin och all den osäkerhet som 
finns kring framtiden. Det ser ändå positivt ut 
inför framtiden då det trots pandemin varit ett 
mycket stort intresse för de olika starta eget 
aktiviteterna som erbjudits. Många har börjat 

fundera kring företagande men valt att av-
vakta.

Näringslivsstrategi
Arbetet med näringslivsstrategins fokusområ-
den Kompetens, Växande småföretag, Be-
söksnäring, Handel och Centrumutveckling 
pågår löpande där olika aktiviteter och projekt 
genomförs utifrån näringslivets behov och i 
samverkan med näringslivet, företagsfrämjan-
de aktörer i innovationssystemet samt kommu-
nerna i Dalsland och Fyrbodal.

Rådgivning
Under året har kommunen förutom pandemi-
relaterad rådgivning genom Företagarhjälpen 
Fyrbodal och Företagsakuten Fyrbodal även 
erbjudit seminarier, coachning och rådgivning 
i frågor som rör företagandets alla faser från 
start av företag till affärsutveckling, etablering 
och ägarskifte.

Kompetens- och rekryteringsbehov
Näringslivets kompetens- och rekryteringsbe-
hov har stort fokus där kommunen genom 
olika insatser både internt och i samverkan 
med externa partners arbetar med att säkra 
framtida kompetensförsörjning. Dalsland har 
gemensamma möjligheter och utmaningar 
och många aktiviteter och projekt har ett 
Dalslandsperspektiv. Ett flertal återkommande 
aktiviteter och projekt pågår som exempel-
vis Framtidsveckan med Framtidsmässan för 
högstadiet, gymnasie- och vuxenutbildning, 
Sommarentreprenör UngDrive, DUA Dalsland 
och Campus Dalsland.

Innovativ träproduktion
Ett speciellt fokus är olika insatser för att 
förbättra möjligheterna för, och skapa tillväxt 
inom, lokal förädling av skogsråvara. I Bengs-
tors kommun, Dalsland samt i gränsregionen 
mot Norge och Värmland finns ett starkt 
skogligt branschkluster med fokus på hållbar, 
innovativ träproduktion och affärsutveckling. 
Inom klustret finns en mycket stor bredd av 
företag, branscher, expertis, akademi och yr-
kesutbildning. Trä som råvara är en stor del av 
morgondagens cirkulära ekonomi.

Foto: Sofia Magnusson

Foto: Sofia Magnusson
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2.9 Information och kommunikation

Pandemin 
Det gångna informations- och kommunika-
tionsåret – 2020 – har som i många andra verk-
samheter dominerats av Corona och Covid-
19-relaterat arbete. Den 12 mars hölls första 
mötet med kommunens krisledningsgrupp och 
därmed var rapporteringen av kommunens 
ställningstaganden och åtgärder igång.

Till en början handlade arbetet mycket om att 
omvärldsbevaka, förmedla myndigheternas re-
kommendationer, bemöta allmänhetens frågor 
och oro samt att bygga upp en organisation för 
arbetet. Kommunens sociala medier var hårt 
belastade med kommentarer och frågor. Gan-
ska snart inrättades en grupp för kommunika-
törer i beredskap (KiB) som, vid behov, kunde 
avlasta ordinarie personal. Under sommaren 
hade KiB-gruppens medlemmar dygnet-runt-
beredskap.

Förutom att rapportera om händelseförloppet 
och kommunens åtgärder har informations- 
och kommunikationsfunktionen fungerat som 
ett stöd till andra verksamheter med trycksa-
ker, informationsbrev, affischering, producerat 
enkäter och e-tjänster samt tagit ett stort ansvar 
vad gäller att sprida de generella budskapen 
om att minska smittspridningen bland allmän-
heten.

De frågor som berört och till viss del upprört 
allmänhet och även interna medarbetare är 
kommunens hållning vad gäller information 
om var smittan funnits och vem/vilka som varit 
smittade. Vårt fokus har hela tiden legat på att 
skydda den enskildes integritet och följa pa-
tientsekretessen så noggrant det går samtidigt 
som vi gjort allt vi kunnat för att informera om 
rådande läge och vad som krävs för att förhin-
dra smittspridning.

Den massiva informations- och kommunika-
tionsinsats som präglade 2020 återspeglas även 
i statistik för våra webbplatser där antal besö-
kare och sidvisningar har ökat markant jämfört 
med tidigare år.

Att hålla avstånd
är att visa omtanke

To keep a distance
is to show consideration

Å holde avstand er å vise 
hensyn

Att hålla avstånd är 
att visa omtanke

Keeping distance is being
thoughtful

Abstand halten heisst
Rücksicht nehmen

PLATS FÖR DIN
KOMMUNS LOGOTYP

Nytt intranät
I början av 2020 inleddes ett arbete med att ta 
fram ett nytt intranät. En arbetsgrupp inrätta-
des och inledande kontakter togs med leveran-
tör för att bygga nya mallar för webbpublice-
ring samt kopplingar mellan det nya intranätet 
och Microsofts/Googles programvaror. Planen 
var att lansera det nya intranätet i oktober men 
med anledning av pandemin kunde projektet 
inte avslutas under 2020.

Målbilden för det nya intranätet är att det ska 
vara arbetsdagens naturliga startplats för alla 
medarbetare oavsett teknisk plattform och 
organisatorisk/geografisk placering. Det ska 
vara den självklara plattformen för att kom-
municera och sprida information i alla led, till-
handahålla verktyg för digitala samarbeten, ett 
stöd i arbetet för medarbetare och chefer samt 
sprida kommunens uppdrag och värdegrund.

Besöksstatistik bengtsfors.se
I tabellen nedan visas besöksstatistik för 
bengtsfors.se med tillhörande sidor för grund-
skolorna och Strömkullegymnasiet som ligger 
i samma strukturträd. Statistiken kan jämföras 
mellan 2019 och 2020.

Mätetal
Antal 
2020

Antal 
2019 Kommentar

Unika 
webblä-
sare

151 955 118 297 Unika webblä-
sare kan enklast 
förklaras som 
”unika besö-
kare”.

Besök

359 268 301 325 Antal gånger 
unika besökare 
varit aktiva på 
webbplatsen.

Nybesök

307 089  
(85 %) 

257 565 
(85 %)

Besökare som 
aldrig/senast 
minst ett år 
sedan besökt 
webbplatsen.

Återbesök

52 179  
(15 %)

43 760  
(15 %)

Besökare som 
varit på webb-
platsen tidigare 
inom intervallen 
ett år.

Ensidesbe-
sök

234 396  
(65 %)

191 964 
(64 %)

Besök till en 
sida som där-
efter lämnat 
webbplatsen.

Sidvis-
ningar

722 265 618 145 Varje gång en 
besökare efter-
frågar en sida

Bengtsforskanalen
Under året gav vi ut fyra nummer av Bengts-
forskanalen som är ett fyrsidigt informations-
material som går ut till samtliga hushåll i 
kommunen. Ett nummer under våren var helt 
dedicerat åt information om Coronapande-
min.

Synpunktshantering
Under året har vi avvecklat det system vi använt 
för att ta emot allmänhetens synpunkter och 
istället integrerat denna funktion i ett befint-
ligt system. Relevant statistik saknas därför för 
inkomna synpunkter 2020.

Synpunkter i form av e-förslag har under 2020 
avvecklats i enlighet med ett politiskt beslut.

Podd
Under 2019 släppte Bengtsfors kommun sin 
första podd och under hösten 2020 var det 
dags igen att höras i detta format. Familjecen-
tralen Nyckelspikens personal lanserade sin 
egen podd med vårdnadshavare som mål-
grupp.

Dekaler med budskap om pandemin producerades och 
placerades på kommunens bilar. Foto: Anna Sandström

Affischer och olika trycksaker med budskap om pande-
min producerades. Här en affisch som användes främst på 
badplatser och liknande under sommaren. 

Golvklistermärken togs fram för såväl kommunens loka-
ler som för de butiksinnehavare som så önskade. Foto: 
Sofia Magnusson
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3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunfullmäktige
31 ledamöter + ersättare

Myndighetsnämnd

3 ledamöter + 3 ersättare

Valnämnd

Valberedning

Krisledningsnämnd

3 ledamöter + 3 ersättare

Demokratiberedningar

Övriga tillfälliga beredningar

Revision

Utskott
Barn, utbildning,  

kultur, fritid

3 ledamöter + 2 ersättare

Utskott
Vård, omsorg, IFO 

3 ledamöter + 2 ersättare

Utskott
Allmänt, ekonomi, 

personal, teknik

3 ledamöter + 2 ersättare

Utskott
Tekniskt 

3 ledamöter + 2 ersättare

Kommunstyrelsen
9 ledamöter + 9 ersättare

Organisation kommunala bolagen 
Den kommunala koncernen omfattar också 
de kommunala bolagen som är organiserade 
enligt nedan.

MAJBERGET 
UTVECKLING AB

3.1 Den kommunala koncernen
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3.2 Översikt över verksamhetens  
utveckling 

2020 års resultat inkluderar 57,3 mnkr jämförelsestöran-
de poster relaterat till omstrukturering av kommunens 
bolagsstruktur fördelade med 69,9 mnkr inom finansiella 
intäkter och 12,6 mnkr inom finansiella kostnader.

Illustration: Sofia Magnusson
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År Folkmängd Förändring

2020 9 591 -159

2019 9 750 -96

2018 9 846 -59

2017 9 905 -35

2016 9 940 +314

2015 9 626 +70

2014 9 556 +6

2013 9 550 -38

2012 9 588 -92

2011 9 680 -111

2010 9 791 -50

2009 9 841 -56

2008 9 897 -60

2007 9 957 -123

2006 10 080 -145

2005 10 225 -110

2004 10 335 -101

2003 10 436 -80

2002 10 516 -169

2001 10 685 -211

2000 10 896 -136

1999 11 032 -172

Födda och döda

År Födda Döda Netto

2020 81 136 -55

2019 87 138 -51

2018 88 150 -62

2017 83 138 -55

2016 91 144 -53

2015 83 144 -61

2014 69 128 -59

2013 70 153 -83

2012 79 142 -63

2011 80 142 -62

2010 81 137 -56

2009 82 138 -56

2008 84 154 -74

2007 57 149 -92

2006 84 166 -82

2005 84 146 -62

2004 86 152 -66

2003 84 142 -58

2002 82 179 -97

År Födda Döda Netto

2001 66 167 -101

2000 97 161 -64

1999 91 159 -68

In- och utflyttning

År Inflyttade Utflyttade Netto

2020 537 641 -104

2019 538 587 -49

2018 597 592 +5

2017 729 714 +15

2016 888 527 +361

2015 644 518 +126

2014 588 527 +61

2013 504 459 +45

2012 467 498 -31

2011 432 478 -46

2010 448 434 +14

2009 466 465 +1

2008 457 445 +12

2007 450 477 -27

2006 429 499 -70

2005 422 470 -48

2004 457 491 -34

2003 412 433 -21

2002 391 469 -78

2001 366 476 -110

2000 385 454 -69

1999 396 499 -103

Demografiska förändringar

3.3.1 Samhällets 
utveckling 
Befolkningsutveckling
Befolkningen i Bengtsfors kommun har succes-
sivt minskat under ett antal år. Under 2011 och 
2012 accelererade minskningen och antalet invå-
nare minskade med 111 respektive 92 personer. 
Siffran för år 2013 var en minskning på 38 perso-
ner, vilket då var den bästa siffran under redovis-
ningsperioden. Under 2014 ökade dock antalet 
invånare med 6 personer. Med undantag för 
några enstaka år har detta nästan inte hänt under 
kommunens historia. Under 2015 ökade befolk-
ningen med 70 personer och under år 2016 med 
hela 314 personer. Trots detta har befolkningen 
totalt minskat med 1 330 personer eller 11,9 % 
under perioden 1998-2016. Under senare delen 
av år 2017 började antalet invånare i kommunen 
att minska igen och minskningen blev 35 perso-
ner totalt under året. Utvecklingen har fortsatt 
under år 2018 och 2019 med en minskning på 59 
respektive 96 personer. Under år 2020 minskade 
befolkningen i kommunen med hela 159 perso-
ner, vilket är den högsta siffran sedan år 2002.

Födda och döda
När det gäller födelsenettot har det varit nega-
tivt under en lång tid. I tabell på följande sida 
visas statistik för födda och döda under perioden 
1999-2020. Det är några år i serien som särskilt 
sticker ut och på senare tid är det främst 2007 
och 2013. Under år 2013 försämrades både fö-
delse- och dödstalet, vilket ledde till det sämsta 
födelsenettot sedan år 2007. Under år 2014 låg 
födelsetalet kvar på samma låga nivå som året 
före, men dödstalet förbättrades dock kraftigt. 
Det ledde till att födelsenettot också förbättra-
des mycket. Under år 2016 ökade födelsetalet 
till den högsta nivån på över 15 år, vilket också 
förbättrade nettot. Under år 2017, 2018 och 2019 
är både födelsetal och dödstal på en nivå som 
kan betraktas som normal jämfört med övriga år 
i tabellen. Detsamma gäller för år 2020, även om 
födelsetalet är något lägre än de senaste åren.

In- och utflyttningar
Även flyttningsnettot var under många år ne-
gativt. Statistik för det finns i tabell på nästkom-
mande sida. Under 2013-2016 var flyttningsnet-
tot positivt och förbättrades stadigt. Tittar man 
på statistiken för tiden från 1999 till 2014 syns 
att positiva siffror finns för flera år från 2008 och 
framåt. Under år 2014 ökade antalet både in- och 
utflyttade kraftigt (17 respektive 15 procent) 
och även flyttnettot förbättrades. Under 2015 
fortsatte antalet inflyttade att öka kraftigt medan 
antalet utflyttade minskade, vilket ledde till att 
nettot förbättrades ytterligare. Under år 2016 
ökade visserligen antalet utflyttade något, men 
antalet inflyttade ökade med hela 244 personer 
eller 38%. Detta gjorde att flyttnettot 2016 var tre 
gånger så stort som under år 2015. Under år 2017 
har antalet utflyttade fortsatt att öka, medan an-
talet inflyttade minskat kraftigt. Det innebär att 
nettot försämrats från +361 personer till endast 
+15 personer. Under 2018 minskade både in- och 
utflyttade och nettot var +5 personer. Under år 
2019 har antalet inflyttade minskat med 10 % 
och var det lägsta sedan 2013, vilket ledde till 
det sämsta flyttnettot (-49) sedan 2006. Antalet 
inflyttade ligger år 2020 på samma nivå som före-
gående år, men antalet utflyttade har ökat med 
54 personer eller 9 %. Det gör att flyttningsnettot 
är det sämsta sedan 2001.

Boende i kommunen
Av kommunens befolkning på 9 750 personer 
är 19,5 % utlandsfödda. Motsvarande tal för år 
2011-2019 var 12,7, 12,9, 13,8, 14,5, 16,3, 19,1, 
20,1, 20,3 respektive 20,4 %. Den största gruppen 
utlandsfödda är syrier. Andra vanligt förekom-
mande födelseländer är Norge, Finland, Tyskland, 
Somalia, Danmark och Polen.

Folkmängd med förändring

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning
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Skatteintäkterna och statsbidragens storlek 
påverkas i hög grad av medelskattekraften och 
den lokala befolkningsutvecklingen. Bengts-
fors kombination av högre arbetslöshet än 
riket och sjunkande invånarantal historiskt, 
slår därför hårt mot såväl skatteintäkterna som 
statsbidragen. Även om antalet invånare ökade 
under år 2014-2016 har tidigare års minskning-
ar påverkat kommunens nuvarande skattein-
täkter och statsbidrag.

Befolkningens sysselsättning har betydelse 
för dess inkomster, som i sin tur påverkar hur 
mycket skatt de betalar, d v s skattekraften. Ut-
vecklingen av kommunens skattekraft i förhål-
lande till övriga Sveriges mellan 1995 och 2020 
ses i nedanstående diagram.

Exakt vad som orsakar uppgången av medel-

skattekraften för Bengtsfors kommun under 
2004 och 2005 är inte möjligt att förklara. En 
jämförelse mellan olika typer av kommuner 
visar dock att motsvarande trend finns bland 
andra mindre kommuner och glesbygdskom-
muner medan storstäderna och förorternas 
medelskattekraft sjunker under samma period. 
Eftersom skattekraften i detta diagram beräk-
nas som procent av riksmedelvärdet kan det 
vara så att ökningen för Bengtsfors lika gärna 
kan förklaras av större minskningar i andra 
kommuner som att skattekraften i Bengtsfors 
har ökat. Detsamma gäller för den minskning 
som skett, med några få undantag, sedan 2006.

En orsak till att skattekraften är lägre i Bengts-
fors kommun än genomsnittet i riket hänför 
sig till de som arbetar i Norge och betalar 
inkomstskatt där. Denna grupp har ökat under 

2000-talet.

Anpassningsförmågan till ändrade förutsätt-
ningar som Sveriges kommuner och landsting 
påtalar i sina rapporter är oerhört viktig för 
Bengtsfors kommun. Huruvida kommunen 
klarar att anpassa sig till, främst de demogra-
fiska, förändringarna har avgörande betydelse 
för hur kommunens ekonomi kommer att 
utvecklas. Hur kommunens ekonomi utvecklas 
har sedan i sin tur väsentlig betydelse för hela 
kommunens utveckling.

Arbetsmarknaden

Den totala arbetslösheten vid årets slut har 
minskat från 12,6 % till 12,5% i jämförelse 
med föregående år.

Den öppna arbetslösheten i Bengtsfors kom-
mun uppgick till 5,1 %, vilket är en ökning 
med 0,2 % i jämförelse med föregående år. 
I jämförelse med riket och Västra Götaland 
har Bengtsfors kommun en högre andel öp-
pet arbetslösa och det gäller även sökande i 
program.

När det gäller ungdomsarbetslösheten så 
ligger även den totalt sett högre än riket och 
regionen. Total ungdomsarbetslöshet uppgår 
vid årets slut till 12,9 %, vilket är en minskning 
med 0,1 % jämfört med föregående år. Den 
öppna ungdomsarbetslösheten var vid årets 
slut 4,1 %, vilket är en minskning med 1,7 %. 
Ungdomar i program med aktivitetsstöd var 
vid årets slut 8,2 %, vilket är en ökning med 
1,5 % från föregående år.

Utvecklingen i Bengtsfors skiljer sig från ut-
vecklingen i riket och regionen. I Bengtsfors 
ses en minskning av arbetslösheten både totalt 
och för ungdomar samtidigt som arbetslöshe-
ten ökar i både riket och övriga regionen.

I tabellen nedan visas arbetslösheten i decem-
ber 2020 jämfört med samma period 2019.

Öppet 
arbets-

lösa
Föränd-

ring

Pro-
gram 
med 

akt.stöd
Föränd-

ring

Samtliga

Riket 4,6 % 0,6 % 4,2 % 0,9 %

Västra Göta-
lands län

4,5 % 0,8 % 3,8 % 0,8 %

Bengtsfors 5,1 % 0,2 % 7,4 % - 0,3 %

18-24 år

Riket 4,8 % 0,2 % 7,0 % 2,3 %

Västra Göta-
lands län

4,6 % 0,3 % 6,1 % 2,5 %

Bengtsfors 4,1 % -1,7 % 8,8 % 1,5 %

Omvärldens påverkan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pu-
blicerar två gånger om året ”Ekonomirappor-
ten – om kommunernas och regionernas eko-
nomi”. Ekonomirapporten belyser regionernas 
och kommunernas ekonomiska situation och 
förutsättningar samt den samhällsekonomiska 
utvecklingen på några års sikt. Den senaste 
rapporten kom i oktober 2020. Nedan återges 
de sammanfattande slutsatserna ur rapporten.

”År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. 
Coronapandemin gav under våren en extremt 
snabb nedgång i produktion och sysselsätt-
ning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksam-
heten i kommuner och regioner fick ställa om 
i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt 
sedan dess, men i vilken takt som återhämt-
ningen kommer att fortgå är fortfarande högst 
osäkert. Paradoxalt nog väntas kommuner och 
regioner till följd av stora tillfälliga, pandemi-
relaterade tillskott, nå mycket starka resultat 
i år. Givet de ryckiga förutsättningarna un-
der året är det dock inte konstigt. De statliga 
tillskotten har givit goda ekonomiska förutsätt-
ningar för kommunsektorn att med ekonomin 
tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer 
den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekono-
mi och bemanning framöver. Det blir en stor 
utmaning att både effektivisera verksamheten 
och komma ikapp med sådant som inte kun-
nat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat riskerar att skapa förvänt-
ningar som regioner och kommuner inte har 
möjlighet att uppfylla på längre sikt.
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3.3.2 Riskbedömning

Bengtsfors kommun är i sin dagliga verksam-
het utsatt för många typer av risker. Exempel 
på sådana risker är finansiella risker, borgenså-
taganden och skador på kommunens egen-
dom. Riktlinjer för hantering av finansiella 
risker finns i kommunens finanspolicy och 
även i riktlinjer för förvaltning av medel avsatta 
för pensionsförpliktelser.

Finansiella risker

Likviditetsrisk
Till koncernkontot finns en checkkredit knu-
ten på 20 mnkr som kan utnyttjas utan förbe-
håll. Bengtsfors kommun är dessutom medlem 
i Kommuninvest. Kommuninvest är en ekono-
misk förening som genom ett kreditmarknads-
bolag erbjuder lån till svenska kommuner och 
regioner. Där kan även de kommunala bola-
gen låna med kommunal borgen. 

Valutarisk
För att begränsa valutarisken är placering och 
upplåning i annan valuta än svenska kronor 
inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta 
ska kurssäkras om de uppgår till ett värde mot-
svarande minst 1 mnkr. Kommunkoncernen 
har dock endast i begränsad omfattning in- el-
ler utbetalningar i utländsk valuta. 

Ränterisk
Ränterisk är risken för att förändringar i rän-
tenivån påverkar kommunen negativt genom 
ökade räntekostnader.

För att begränsa ränterisken ska räntebind-
ningstiden i låneportföljen spridas över tid en-
ligt en fastställd normportfölj. Av kommunens 
totala lån på 265,0 mnkr ligger 60,0 mnkr (23 
%) med rörlig ränta. 

Pensionsåtagande
Utöver de förpliktelser och skulder som re-
dovisas i kommunens balansräkning finns ett 
pensionsåtagande som avser pensioner intjä-
nade före år 1998. Denna så kallade ansvarsför-
bindelse är en skuld som enligt regelverket för 
kommunal redovisning inte tas upp i balans-

räkningen. Det innebär att kostnaden för dessa 
pensioner redovisas när utbetalningen görs 
i stället för när pensionen tjänas in. Denna 
ansvarsförbindelse uppgår till 228,3 mnkr inkl 
löneskatt. Från och med år 1998 redovisas 
kostnaden för pensioner det år de tjänas in. 
För att mildra effekten de år utbetalningarna 
med anledning av ansvarsförbindelsen är som 
störs beslutade kommunfullmäktige år 2007 
att pengar skulle sättas av till detta ändamål. 
Fram till år 2015 placerades därför 28 mnkr. 
I budget 2019 beslutade kommunfullmäktige 
att börja använda de medel som satts av för att 
utjämna pensionskostnaderna. Under åren 
2019-2035, då pensionskostnaderna är höga, 
kommer avsatta medel att förbrukas enligt 
detta beslut. 

Borgensåtaganden
Bengtsfors kommun är medlem i Kommunin-
vest.

Bengtsfors kommun har i juni 1997 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner som per 2020-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kom-
muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respek-
tive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effek-
ten av Bengtsfors kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 
kronor och totala tillgångar till 525 483 415 

941 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 431 648 072 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 457 010 959 kronor. 

Bengtsfors kommun har gått i borgen för de 
kommunala bolagens lån. Deras låneskuld 
uppgår till 241,0 mnkr. 

Kommunens ansvarstagande för statligt regle-
rade lån för egna hem är mindre än 0,1 mnkr, 
ansvarsåtagandet uppgår till 40 % av låneskul-
den. 

Kommunen har också borgensåtagande för 
pensioner gentemot stiftelsen Stenebysko-
lan på 2,5 mnkr och de kommunala bolagen 
Bengtsfors Teknik AB och Bengtsfors Energi 
Nät AB på totalt 2,9 mnkr. 

Övriga borgensförbindelser är till stiftelsen 
Stenebyskolan på 3,6 mnkr, till Gustavsfors-
Vårviks Äldreboendeförening på 0,6 mnkr och 
stiftelsen DVVJ på 1,5 mnkr. 

Bengtsfors kommuns totala borgensåtagande 
uppgår till 252,1 mnkr.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemen-
te för intern kontroll. Kommunstyrelsen har 
med utgångspunkt från väsentlighet och risk 
fastställt en plan för granskning av den interna 
kontrollen för åren 2019-2020. 

Försäkringsskydd
Kommunen och de kommunala bolagen har 
tecknat försäkringsavtal som bland annat inne-
håller ansvarsförsäkring och fullvärdesförsäk-
ring på fastigheter. 

IT-säkerhet
Kommunens IT-enhet gör kontinuerliga för-
bättringar av exempelvis virusskydd, backup-
rutiner och tillgång till reservkraft. 

Känslighetsanalys 
Invånarantal
Invånarantalet påverkar kommunens skattein-
täkter och statsbidrag. I budgeten för år 2020 
beräknades befolkningen att minska med 70 
personer. Detta innebär 4,0 mnkr i minskade 
skatteintäkter och statsbidrag jämfört med om 
befolkningen vore oförändrad. 

Statsbidrag/utjämningssystem
I bokslutet för år 2020 erhöll kommunen netto 
223,6 mnkr i inkomst- och kostnadsutjäm-

ningsbidrag. I detta statsbidrag ingår avgift för 
LSS-utjämning med 1,9 mnkr. De generella 
statsbidragen uppgick för året till 26,3 mnkr. 

Räntehöjningar
En höjning av räntan för alla löptider med en 
procentenhet skulle ge ökade räntekostnader 
vid fullt genomslag med 2,7 mnkr. 

Löneökningar
Om löneökningarna blir en procentenhet 
högre än beräknat ökar lönekostnaderna med 
5,2 mnkr.
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Den finansiella profilens utveckling
Under 2019 låg Bengtsfors kommun under 
genomsnittet för samtliga fyra redovisade 
finansiella perspektiv. Alla fyra perspektiven 
visar också en försämring under perioden 
2017-2019. Det som leder till försämring av 
de finansiella perspektiven är nedåtgående 
värden för de ingående nyckeltalen: soliditet, 
budgetföljsamhet, resultat före extraordinära 
poster samt genomsnittligt resultat. Nyckelta-
len för skattesats, finansiella nettotillgångar, 
kassalikviditet och skattefinansieringsgrad av 
investeringar är poängmässigt oförändrade 
under perioden. Sammantaget innebär detta 
att Bengtsfors kommun under perioden 2017-
2019 har en försvagad finansiell profil i rela-
tion till övriga kommuner i jämförelsen.

Kommunforskning i Västsverige gör, baserat 
på den finansiella profilen, bedömningen att 
Bengtsfors kommun har ett något ansträngt 
finansiellt läge. Resultatnivån behöver förbätt-
ras för att möta förväntade investeringar och 
framtida utmaningar. Kommunerna står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar 
och ökade behov hänförliga till befolkningsför-
ändringar. Detta kommer innebära att kost-
naderna för kommunala tjänster kommer att 
öka. Sannolikt kommer inte skatteunderlagets 
tillväxt att räcka för att möta dessa faktorer.

3.3.3 Finansiell profil

Ett verktyg för finansiell jämförelse är den 
finansiella profilen som är framtagen av 
Kommunforskning i Västsverige. Alla delar i 
detta avsnitt är hämtade från den rapport som 
Kommunforskning i Västsverige sammanställt. 
Profilen används för att jämföra Bengtsfors 
med övriga kommuner i Västra Götalands län 
och Hallands län. Den analyserade perioden 
avser åren 2017-2019 då 2020 års profil ännu 
inte finns tillgänglig.

Den finansiella profilens uppbyggnad
Den finansiella profilen är konstruerad som ett 
polärdiagram. Till skillnad från den finansiella 
analysen i årsredovisningen, som huvudsakli-
gen beskriver utvecklingen över tiden, foku-
serar den finansiella profilen på att analysera 
var en kommun befinner sig finansiellt och 
hur utvecklingen gestaltat sig i förhållande till 
övriga kommuner i urvalet.

Profilen innehåller åtta nyckeltal redovisade 
på åtta axlar. De tas fram för samtliga enskilda 
kommuner som ingår i den studerade kom-
mungruppen. Nyckeltalen betygsätts sedan 
enligt betygsskalan 1 till 5, där en 5:a är högsta 
betyg. Poängskalan är relativ och det är kom-
munens placering i förhållande till övriga 55 
kommuner i studien som avgör poängen. Pro-
filen innehåller också fyra axlar som ska ge en 
samlad bedömning av fyra viktiga finansiella 
perspektiv för en kommun. Dessa finansiella 
perspektiv är långsiktig handlingsberedskap, 
kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande 
och kontroll över den finansiella utvecklingen. 
Varje perspektiv är summan av de fyra nyckel-
tal som ligger närmast intill axeln. Detta inne-
bär att varje nyckeltal i den finansiella profilen 
ingår i två perspektiv. Samtliga fyra nyckeltal 
väger lika tungt i bedömningen.

2017

2018

2019
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3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin
Den händelse som helt har dominerat 2020 
är den världsomspännande pandemi covid-19 
som påverkat all verksamhet och alla invånare 
i Bengtsfors kommun. Pandemin har inneburit 
att vissa verksamheter inte har kunnat bedrivas 
och annat har skötts med stora inskränkningar. 
Verksamhetsmässigt så finns det ingen kommu-
nal verksamhet som inte påverkats.  

På kort sikt så har de extra stöden som staten 
utbetalat bidragit till ett starkt ekonomiskt 
resultat för 2020. De åtgärder som vidtagits 
utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget 
för verksamhetsåret har också bidragit till ett 
positivt resultat.

Sofia Fredriksson och Hosseen Heiidari med skyddsvisir samt plastförkläde. Foto: Anna Ask

Pandemin har ställt höga krav på oss att alltid ha tillgång till skyddsutrustning och hygienartiklar. På bilden syns Birgitta Eriksson. 
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undersökningar m m

Styrmodellen illustreras i följande figur:

Styrning av kommunala bolag
För kommunens styrning av de kommunala 
bolagen finns kompletterande och särskilda 
regler. Kommunallagen ställer krav på kommu-
nalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i 
bolagsform. De kommunägda bolagen repre-
senterar stora tillgångar som kommunfullmäk-
tige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar 
för. Detta kräver att kommunfullmäktige, via 
kommunstyrelsen, har löpande uppsikt över 
bolagens utveckling, resultat och ställning.

De formella styrinstrumenten är:

• Företagspolicy

• Bolagsordning

• Ägardirektiv

Dessa dokument fastställs av kommunfull-
mäktige och ska överlämnas på stämma hos 
bolagen. Kommunfullmäktige utser styrelse-
ledamöter i bolagen, vilket också är en del i 
styrningen.

Ekonomi och måluppfyllelse
Vid årsredovisning och delårsbokslut per 31/8 
upprättas balansräkning, resultaträkning och 
kassaflödesanalys på kommun- och koncern-
nivå. Vid delårsbokslut omfattar rapporterna 

3.5 Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i 
Bengtsfors kommun
Kommunfullmäktige antog 2014 regler för 
”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Bengts-
fors kommun”. Ekonomi- och verksamhetsstyr-
ning i Bengtsfors kommun definieras som en 
målmedveten och systematisk process för att 
påverka verksamheten i riktning mot önskat 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. 
Verksamhet och ekonomi måste ständigt ba-
lanseras. Resultatkrav ska därför ställas utifrån 
en helhetssyn på ekonomi, prestationer och 
kvalitet.

Av styrmodellen framgår vilka typer av styrdoku-
ment som finns i Bengtsfors kommun och hur 
dessa är relaterade till styrprocessen (plane-
rings-, budget- och uppföljningsprocessen). 
Arbetet med styrmodellens olika delar syftar till 
att genom dialog och delaktighet uppnå hel-
hetstänkande och att säkerställa kvaliteten i den 
kommunalt finansierade verksamheten.

Grunden i den kommunala ordningen är att 
kommunstyrelsen och varje nämnd har fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva en 
väl avgränsad verksamhet i enlighet med gäl-
lande lagar, förordningar, föreskrifter samt na-
tionella mål för den kommunala verksamheten. 
Kommunfullmäktige styr därutöver kommun-
styrelse och nämnder genom fastlagda regle-
menten. Enligt kommunallagen ingår i kom-
munstyrelsens funktion att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Styrningen av Bengtsfors kommun utgår ifrån, 
utöver ovan angivna styrdokument, visionen, 
fastställd översiktsplan, fastställda mål, ekono-
miskt utrymme enligt fastställd budget, andra 
styrdokument (policys, planer), administrativa 
styrdokument, särskilda uppdrag, direktiv samt 
uppföljning och utvärdering av verksamheten.

I Bengtsfors kommun finns två typer av kon-
cernövergripande mål:

• Finansiella mål för att garantera en lång-
siktig ekonomisk hållbarhet och att mar-
kera att ekonomin är en restriktion för att 

bedriva verksamhet.

• Verksamhetsmål för att ange önskad inrikt-
ning, omfattning och kvalitet i kommu-
nens olika verksamheter.

Styrelser och nämnder beslutar därutöver om 
specifika mål som gäller för det egna ansvars- 
och verksamhetsområdet. Målen ska utgå från 
de koncernövergripande målen.

En viktig del i den politiska styrningen är att 
utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitets-
arbetet i Bengtsfors kommun ska präglas av en 
långsiktig, medveten och gemensam ambition 
att ständigt förbättra processer och resultat.

Kvalitet i Bengtsfors kommun definieras av 
förmågan att samtidigt tillgodose behov och in-
fria realistiska förväntningar hos medborgare, 
medarbetare och uppdragsgivare.

Förvaltningen, kommunala bolag och privata 
aktörer som bedriver kommunal finansierad 
verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvali-
tetsarbete som kännetecknas av

• Brukar/kund- och behovsorienterat per-
spektiv

• Medvetenhet om de förväntningar som 
medborgare/brukare, personal och politi-
ker har på verksamheten

• Dialog och samverkan

• Arbete med ständiga förbättringar

• Uppföljning och mätning

I uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska 
fyra kvalitetskriterier som är särskilt viktiga i all 
kommunal verksamhet beaktas: tillgänglighet, 
bemötande, inflytande och kompetens. Kvalite-
ten i verksamheten utvecklas genom

• Att systematiskt fånga upp synpunkter från 
medborgarna/brukarna (synpunktshante-
ring)

• Att jämföra sig med andra (benchmarking)

• Att systematiskt och återkommande mäta 
den upplevda kvaliteten i servicen (brukar-

förutom utfall också prognos för helåret. Upp-
följning av fastställda mål sker också vid dessa 
rapporter. Utöver dessa rapporter lämnas 
också delårsrapporter med utfallsprognos till 
kommunfullmäktige per 31/3 och 31/5. Dessa 
innehåller enbart en ekonomisk uppföljning 
med prognoser på budgetavvikelser för helåret 
för drift- och investeringsbudgeten.

I samband med budgetbeslutet för varje år 
fastställer kommunfullmäktige ekonomi- och 
målprocess för det kommande året.

Intern kontroll
Intern kontroll definieras som en process, där 
såväl politisk och professionell ledning som all 
personal samverkar. Processen är utformad för 
att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå 
följande mål:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-
samhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrif-
ter, riktlinjer m m

Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Nämnderna och styrelserna har det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom sina respektive verksamheter (kommu-
nallagen respektive aktiebolagslagen).

Arbetet med den interna kontrollen regleras 
i Reglemente för intern kontroll samt tillämp-
ningsanvisningar till detta.
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3.6 God ekonomisk hushållning och ekono-
misk ställning

3.6.1 Uppföljning 
av kommunfull-
mäktiges mål
”Bengtsfors kommun är en livskraftig kom-
mun genom samarbete och individuell 
utveckling”

Samtliga mål ska utgå från Bengtsfors kommuns 
vision ovan. Kommunfullmäktiges kommunöver-
gripande mål är alla formulerade som ett framti-
da önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå.

Kommunfullmäktiges mål är åtta till antalet. 
Under varje mål finns ett antal mål nedbrutna på 
kommunstyrelsenivå. För att kommunfullmäkti-
ges mål ska anses uppfyllt ska minst hälften av 
de nedbrutna målen på kommunstyrelsenivå 
vara uppfyllda.

Av de mål som har följts upp så har mer än 
hälften av målen uppnåtts, 21 mål får anses helt 
uppfyllda och 20 mål är inte helt uppfyllda. 6 mål 
har inte av olika orsaker kunnat mätas i denna 
uppföljning. Bengtsfors kommun har 2020 en 
högre grad av måluppfyllelse än 2019, detta 
trots att många verksamheter har fått ställa om 
eller gått på sparlåga. En del av de mål som inte 
kunnat mätas behöver revideras eller förändras 
i kommande måldokument. Måldialogerna har 
fått stå tillbaka för arbetet med smittbegränsning 
och fokus med pandemin, trots detta så har fler 
mål uppnåtts 2020, detta visar att det finns en 
stor vilja och ett starkt engagemang för att be-
driva en god verksamhet i Bengtsfors kommun.

Den sammantagna bedömningen baserad på 
uppföljning av kommunfullmäktiges mål för 

2020 är att Bengtsfors kommun uppnår god 
ekonomisk hushållning. Även ur det finansiella 
perspektivet uppnås god ekonomisk hushållning.

Mätvärden redovisas i tabeller framgent. Grön 
markering innebär att målnivå är nådd. Gul och 
röd markering innebär att målnivå inte nås. Den 
gula markeringen indikerar att minst 80 % av 
målnivå är uppnådd. 

Bengtsfors kommuns invånare ska erbju-
das en god, jämlik och kunskapsbaserad 
socialtjänst, vård och omsorg

Bild från korttidsboendet vid Björkåsen i Bengtsfors. På bilden syns 
Violet Krans och Sofia Fredriksson. Foto: Sofia Magnusson

Beskrivning
Människors trygghet i vardagen är en av kom-
munens viktigaste uppgifter. Barn och unga 
ska stödjas tidigt för att klara skola och yrkes-
liv. Människor i behov av försörjningsstöd ska 
stöttas och stärkas till egenförsörjning. Fokus 
ska ligga på tidiga insatser; oavsett var i livet in-
vånarna befinner sig. Sociala området arbetar 
kunskapsbaserat och innovativt. Digital utveck-
ling och välfärdsteknologi ska ge möjligheter 
till ökad livskvalitet, trygghet och självständig-
het för den äldre och högre effektivitet inom 
äldreomsorgen.

Kommentar
Området har nått målet då hälften av de upp-
mätta målen är uppnådda, ett mål har dock 

ej gått att mäta. LSS har inte mätts under året 
och verksamheten har på grund av rådande 
pandemi dragits med kraftiga inskränkningar. 
Värt att notera är de höga siffrorna för nöjd-
het inom särskilt boende och hemtjänst trots 
kraftfulla inskränkningar och prioriteringar i 
verksamheterna under 2020.
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Bengtsfors kommun ska ha en god 
och jämlik utbildning

Beskrivning
Utbildning är den viktigaste faktorn för en 
framtida god hälsa. All pedagogisk verksamhet 
ska utgå från varje individs unika förmåga. Den 
ska skapa förutsättningar för måluppfyllelse 
samt motivation för fortsatta studier och eta-
blering på arbetsmarknaden och för livslångt 
lärande. Invånarna ska som människor kunna 
växa och vara en del i det ständigt förändrade 
kunskaps- och informationssamhället. Alla 
barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, 
skyldighet och möjligheter oavsett förutsätt-
ningar.

Kommentar
Målet för anses uppnått då mer än hälften av 
målen som mätts visar på grönt.

Bild från Bengtsgårdens centralkapprum. Foto: Niklas Eriksson
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Bengtsfors kommun ska ha ett bra 
företagsklimat och ett starkt, diffe-
rentierad näringsliv

Beskrivning
Bengtsfors kommun ska upplevas som en att-
raktiv kommun där goda relationer och korta 
beslutsvägar präglar kontakterna med företa-
gen. Kommunen ska driva offensiva satsningar 
för att attrahera investeringar och nyetable-
ringar.

Kommentar
Som helhet kan inte målen betraktas som upp-
fyllda, 2 av målen mäts inte längre i enkäten 
från Svenskt näringslivs och målet med det 
sammanfattande omdömet i svenskt näringslivs 
enkät skall vara uppfyllt 2022. Målen för bra fö-
retagsklimat och starkt differentierat näringsliv 
bör revideras.

I samband med en tillställning på Rosellmagasinet den 21 oktober delades priset till Årets före-
tagare 2020 ut. Årets pris gick till Restaurang Rosellmagasinet och ägaren Marinko Aleksic. Priset 
delades ut av Stephanie Brodeur Flink från företagarna samt Jeanette Lindh Svanqvist och Stig 
Bertilsson från Bengtsfors kommun.
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Kommentar
Målet kan ej anses uppfyllt. Vilken effekt pan-
demin har på uppfyllelse kan diskuteras, har 
kommunen ett efterfrågat utbud när männis-
kors behov av kultur- och friluftsliv inskränks 
till i första hand utomhusaktiviteter?

Bengtsfors kommun har ett aktivt och 
nyskapande kultur- och fritidsutbud 
för alla

Beskrivning
Människors välbefinnande, utveckling och 
upplevelser är grundläggande för att skapa 
en kreativ och fungerande livsmiljö. Att skapa 
attraktiva platser där kultur spelar en aktiv 
roll blir allt viktigare, både för att skapa ett 
meningsfyllt liv för boende och besökare 
men också för att stimulera tillväxt. Ett när-
mare samarbete mellan kultur och näringsliv 
ska främjas och strukturella möjligheter via 
samverkan till kulturaktiviteter genom ökad 
tillgänglighet, för alla åldrar ska skapas.

Bengtsfors kommun ska vara en att-
raktiv arbetsgivare

Beskrivning
Personalen ska erbjudas trygga anställningar 
och en god arbetsmiljö. Arbetsplatsen skall ge-
nomsyras av öppenhet, förtroende, delaktighet 
och personalens idéer har genomslagskraft. 
Kommunen måste också säkerställa behovet av 
personalresurser och kompetens på kort och 
lång sikt samt planera för att kunna ersätta 
ledarpositioner och andra nyckelfunktioner.

Kommentar
Målet uppfyllt då mer än hälften av de upp-
mätta målen visar på grönt.

Foto: Sofia Magnusson
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Kommentar
Målet uppfyllt då mer än hälften av de upp-
mätta målen visar på grönt.

Bengtsfors kommun har en tydlig 
ekonomistyrning och god kontroll

Beskrivning
Kommunen har som strategiskt mål att utföra 
all verksamhet med tydlig kvalitet och resultat-
redovisning, med en effektiv resursanvändning 
och med en god framförhållning inför föränd-
rade finansiella förutsättningar.

Bengtsfors kommun är en hållbar 
kommun - både miljömässigt och 
socialt

Beskrivning
Kommunen ska arbeta för en resurseffektiv 
och ansvarsfull utveckling för att säkerställa att 
nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam, god och socialt utvecklande miljö.

Kommentar
Målet kan inte anses uppfyllt då mindre än 
hälften av de uppmätta värdena visar på grönt.

Foto: Niklas Eriksson 



58 Bengtsfors kommuns årsredovisning 2020 59Bengtsfors kommuns årsredovisning 2020

Kommentar
Hälften av de uppmätta värdena visar grönt 
och målet får därmed anses uppfyllt.

Bengtsfors kommun ska ha attraktiva 
och trygga närmiljöer

Beskrivning
Kommunen ska tillhandahålla fysiska miljöer 
– både utomhus såsom gator, vägar, allmänna 
platser, parker, grönytor och inomhus i kom-
munens lokaler för medborgares verksamhe-
ter. Lokaler ska upplevas attraktiva, välskötta, 
välfungerande, tillgängliga och trygga i sam-
spel med både människa och miljö. Torg och 
allmänna platser ska utformas till levande 
offentliga mötesrum som inspirerar människor 
att vistas och verka i dem.

Konstverket Yggdrasil. Foto: Sofia Magnusson

Foto: Sofia Magnusson
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Resultatanalys
Kommunkoncernen uppvisar ett resultat på 
25,1 mnkr. Det är en ökning jämfört med före-
gående år på 38,2 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till 76,5 mnkr. I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster på 
57,3 mnkr. De jämförelsestörande posterna 
utgörs av en intäkt från aktieutdelning från 
Bengtsfors Teknik AB på 69,9 mnkr och en 
kostnad i form av nedskrivning av värdet på 
aktieinnehavet i samma bolag med 12,6 mnkr. 
De jämförelsestörande posterna är koncernin-
terna och påverkar därför inte koncernens re-
sultat. Resultat före jämförelsestörande poster 
uppgår till 19,2 mnkr, vilket är en förbättring 
jämfört med föregående år med 39,4 mnkr.

Verksamhetens intäkter för koncernen mins-
kat med 28,9 mnkr sedan 2019 och för kom-
munen är minskningen 27,7 mnkr. Intäkts-
minskningen hänför sig främst till minskade 
statliga driftsbidrag och minskade intäkter 
från försäkringsersättningar. Under 2019 hade 
kommunen intäkt från försäkringsersättning 
kopplat till brandskadan på sporthallen vid 
Ekhagsskolan.

Verksamhetens kostnader har för koncernen 
minskat med 31,7 mnkr. Kommunens verk-
samhetskostnader har minskat med 28,7 mnkr. 
Kommunens personalkostnader har minskat 
med 17,8 mnkr eller 3,3 % och övriga verk-
samhetskostnader har minskat med 10,9 mnkr 
eller 3,6 %.

Avskrivningarna har ökat med 3,4 mnkr för 
koncernen och 0,8 mnkr för kommunen.

Verksamhetens nettokostnad uppvisar endast 
mindre förändring jämfört med föregående år. 
På koncernnivå är ökningen 0,6 mnkr och för 
kommunen syns en minskning med 0,2 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade 
sammantaget med 40,7 mnkr från år 2019. 
Skatteintäkterna minskade med 4,5 mnkr sam-
tidigt som de generella statsbidragen ökade 
med 45,2 mnkr. Under året har skatteintäkter-
na minskat som en följd av coronapandemin. 
De ökade generella statsbidragen är också en 
följd av pandemin då staten velat kompensera 
kommunerna för ökande kostnader och skatte-
intäktsbortfall. Under innevarande år fattades 
beslut om ökade generella statsbidrag på totalt 
18,4 mnkr.

Finansnetto för koncernen uppgår till -2,6 
mnkr vilket är en försämring jämfört med 
föregående år med 1,9 mnkr. Kommunens 
finansnetto, exkl jämförelsestörande poster, är 
-0,9 mnkr. En försämring på 1,5 mnkr.

Driftkostnadsandel
För att nå ekonomisk balans är det nödvän-
digt att nettokostnaderna inte ökar mer än 
skatteintäkterna. Ett mått på denna balans är 
driftskostnadsandel som innebär att samtliga 
löpande kostnader inklusive finansnetto relate-
ras till kommunens skatteintäkter och generel-
la statsbidrag. Redovisas en driftskostnadsandel 
under 100 % har kommunen en positiv balans 
mellan löpande kostnader och intäkter.

I tabellen nedan redovisas driftskostnadsandel 
för kommunen exkl jämförelsestörande poster.

3.6.2 Finansiell analys

Driftskostnadsandelen uppgår till 97,1 %. 
Det innebär att intäkterna från skatteintäkter 
och generella statsbidrag räcker för att betala 
verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto. 
För åren 2018 och 2019 var driftskostnadsan-
delen över 100 % och kommunen uppvisade 
negativa resultat dessa år. Förutom de åren har 
kommunen haft en driftskostnadsandel under 
100 % varje år sedan 2011.

Analys av balansräkningen
Kommunkoncernens anläggningstillgångar 
uppgår till 932,3 mnkr. En ökning med 65,2 
mnkr jämfört med föregående år. Ökningen 
återfinns främst inom fastigheter  och anlägg-
ningar samt pågående arbeten. Bengtsforshus 
AB:s pågående nybyggnation på Björkdungen 
i Bengtsfors bidrar till ökningen. Kommunens 
anläggningstillgångar uppgår vid årets slut till 
684,6 mnkr. Dessa har därmed ökat med 58,7 
mnkr jämfört med året innan. En investerings-
nivå som överstiger årets avskrivningar ger 
ökning av anläggningstillgångarna.  Värdet av 
kommunens anläggningstillgångar totalt har 
ökat varje år sedan 2012.

Omsättningstillgångarna har för kommun-
koncernen minskat med 0,5 mnkr till 163,5 
mnkr. För kommunen syns i stället en ökning 
med 12,8 mnkr. En ökning av likvida medel är 
orsaken.

Det egna kapitalet har både för kommunkon-
cernen och kommunen ökat då resultatet är 
positiv. Det egna kapitalet uppgår nu till 409,1 
mnkr för kommunkoncernen och 396,7 mnkr 
för kommunen.

Kommunkoncernens och kommunens lång-
fristiga skulder består av låneskulder till Kom-
muninvest och Dalslands Sparbank. Kommun-
koncernens långfristiga uppgår till 505,9 mnkr 
och kommunens skuld är 265,0 mnkr. Det är 

en ökning jämfört med föregående år på 27,6 
mnkr för koncernen och 20,0 mnkr för kom-
munen.

Kommunkoncernens kortfristiga skulder 
uppgår till 166,9 mnkr och har jämfört med fö-
regående år ökat med 11,5 mnkr. Kommunens 
kortfristiga skulder uppgår till 139,2 mnkr, vil-
ket är en minskning jämfört med föregående 
år på 24,8 mnkr. Föregående år inkluderade 
kommunens kortfristiga skulder en skuld till 
Bengtsfors Teknik AB på 39,7 mnkr som avsåg 
förvärv av aktier i Bengtsforshus AB. Denna 
skuld är nu reglerad.

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. Kom-
munkoncernens rörelsekapital är negativt och 
uppgår till -3,4 mnkr. Kommunens rörelsekapi-
tal är också negativt och uppgår till -17,8 mnkr. 
I de kortfristiga skulderna ingår kommunens 
semesterlöneskuld som uppgår till 27,7 mnkr. 
Denna skuld utgör normalt sett inte någon 
större belastning på likviditeten. Exkluderas 
semesterlöneskulden uppvisar kommunen ett 
positivt rörelsekapital på 9,9 mnkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-
tiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 
hur stor del av tillgångarna som har finansie-
rats med eget kapital. Ju högre soliditet desto 
starkare är den långsiktiga finansiella hand-
lingsberedskapen.

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 37,3 
%. En mindre förändring jämfört med föregå-
ende år. För kommunen uppgår soliditeten till 
49,2 %. Det är en ökning jämfört med föregå-
ende år då den uppgick till 43,6 %. Soliditet 
inkl pensionsförpliktelser utanför balansräk-
ningen uppgår till 20,9%.
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Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden är soliditetens motsats 
och säger hur stor del av tillgångarna som är fi-
nansierade med främmande kapital. För kom-
munkoncernen uppgår skuldsättningsgraden 
till 62,7 % och för kommunen uppgår den till 
50,8 %. Av koncernens skulder utgörs i sin tur 
73,7 % av långfristiga skulder. För kommunen 
är andelen långfristiga skulder 64,7 %.

3.7 Balanskravsresultat

Kommunens redovisade resultat uppgår till 76,5 
mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster 
på 57,3 mnkr. De jämförelsestörande posterna är 
poster av engångskaraktär relaterade till om-
strukturering av kommunens bolagsorganisation 
och utgörs av aktieutdelning från Bengtsfors Tek-
nik AB på 69,9 mnkr och nedskrivning av värdet 
på aktieinnehavet i samma bolag med 12,6 mnkr. 
För kommunkoncernen som helhet har dessa 
poster ingen resultatpåverkan. Exkl jämförelse-
störande poster uppgår resultatet till 19,2 mnkr. 
Jämfört med föregående år innebär resultat exkl 
jämförelsestörande poster en förbättring med 
39,4 mnkr.

3.7.1 Årets balans-
kravsresultat
Redovisat resultat för året uppgår till 76,5 mnkr. 

Då inga balanskravsjusteringar ska göras uppgår 
resultat efter balanskravsjusteringar till lika myck-
et. Avsättning till resultatutjämningsreserven har 
beslutats med 33,6 mnkr. Årets balanskravsresul-
tat uppgår därmed till 42,9 mnkr.

Foto: Sofia Magnusson
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Kommunen har i enlighet med framtaget 
regelverk för resultatutjämningsreserv avsatt 
medel inom det egna kapitalet. Denna avsätt-
ning inom det egna kapitalet kan under vissa 
förutsättningar användas vid eventuella under-
skott för att ändå klara balanskravet. Denna 
reserv användes för att täcka underskott i 
samband med boksluten för år 2018 och 2019. 
2018 gjordes uttag från resultatutjämningsre-
serven med 7,1 mnkr och år 2019 med 18,9 
mnkr. Vid ingången av år 2020 uppgick resul-
tatutjämningsreserven till 33,2 mnkr.

I riktlinjerna för hantering av resultatutjäm-
ningsreserv anges att avsättning årligen ska ske 
enligt den maximala nivå som anges i kommu-
nallagen; med högst ett belopp som motsvarar 
det lägsta av antingen den del av årets resultat 
eller den del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar som överstiger en procent 
av summan av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk, utjäm-
ning, eller två procent av summan av skatte-
intäkter samt generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning, om kommunen 
eller landstinget har ett negativt eget kapital 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser. Riktlinjerna anger vidare att resultat-
utjämningsreservens storlek maximeras till 10 
% av summan av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning.

I riktlinjerna anges också under vilka förutsätt-
ningar reserven kan disponeras.

Resultatutjämningsreserv får disponeras för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Resultatutjämningsreserven får disponeras för 
att jämna ut effekterna av hastigt minskade 
intäkter eller förändrade förutsättningar.

Resultatutjämningsreserven får inte dispone-
ras för att täcka löpande driftsunderskott. För 
disponering av resultatutjämningsreserv krävs 
därför att det finns en av kommunfullmäktige 
fastställd plan för när kommunens ekonomi är 
i balans.

Då kommunens balanskravsresultat för år 2020 
är positivt har beslut fattats om att göra avsätt-
ning till resultatutjämningsreserven med 33,6 
mnkr. Det är den högsta avsättning som kan 
göras eftersom storleken på reserven annars 
skulle överstiga den maximala nivån. Efter 
avsättning uppgår resultatutjämningsreserven 
till 66,8 mnkr.

3.7.2 Resultatutjämningsreserv

Som lösning för att hantera den gamla pen-
sionsskulden intjänad före år 1998 (ansvars-
förbindelsen) har kommunen valt alternativet 
att delvis placera medel på den egna balans-
räkningen. Totalt fanns vid årets ingång 26,7 
mnkr placerade som kan användas de år när 
pensionsutbetalningarna är som högst. I bud-
get för år 2019 beslutades att påbörja ianspråk-
tagande av pensionsreserven. Beslutet innebär 
att reserven kommer att användas under åren 
2019-2035 med mellan 1,1 mnkr och 1,9 mnkr 
per år. För år 2020 tas 1,4 mnkr i anspråk. Vid 
årets slut uppgår därmed medel avsatta för 
pensionsförpliktelser till 25,3 mnkr.

3.7.3 Medel avsatta för  
pensionsförpliktelser
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Åldersfördelning
Medelåldern bland kommunens anställda 2020 
uppgår till 46 år, samma siffra som 2019.

Sjukfrånvaroredovisning
Från och med den 1 juli 2003 är samtliga 
arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om 
sjukfrånvaron i årsredovisningen. Redovisning-
en skall omfatta samtliga anställda som har or-
dinarie arbetstid, vilket även omfattar anställda 
på avtalsområdet BEA (personal i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder) Uppdragstagare och 
förtroendevalda skall inte ingå i redovisningen.

Total sjukfrånvaro i procent av samtliga anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid

Alla anställda omfattas som har ordinarie 
arbetstid, vilket även omfattar anställda på 
avtalsområde BEA. All arbetstid för dessa an-
ställda förutom övertid, mertid samt fyllnadstid 
redovisas. Arbetstiden ska också reduceras 
med den frånvaro utan lön som har betalats ut 
såsom tjänstledighet för annat arbete, partiell 
tjänstledighet för vård av barn eller övrig från-
varo utan lön. I ordinarie arbetstid inkluderas 
också semester och de 45 första dagarna för 
ferien för ferie och uppehållsanställda.

I tabellen framgår att den totala sjukfrånvaron 
2020 i kommunen uppgår till 7,5 procent, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år 
då den uppgick till 5,01 procent.

3.8 Väsentliga personalförhållanden

Många av de verksamheter som bedrivs i kom-
munens regi är mycket personalintensiva, det 
vill säga den viktigaste resursen för att verksam-
heten ska fungera är personalen. Personal- och 
kompetensförsörjning kommer att vara ett vik-
tigt strategiskt område för kommunen under 
en följd av år framöver. Det är därför av stor 
vikt att kommunen upplevs som en attraktiv ar-
betsgivare för att kunna behålla medarbetare, 
men även för att kunna attrahera nya och kom-
mande medarbetare. Viktigt är att kommunen 
profilerar sig och marknadsförs som en spän-
nande arbetsgivare som kan erbjuda vidareut-
veckling och en rad spännande kompetenser.

Inom kommunen finns en medarbetapolicy 
med syfte att tydliggöra uppdraget som an-
ställd i kommunen genom att beskriva värde-
ringar, förhållningssätt och förväntningar. Den 
utgår från kommunens uppdrag, vision och 
mål. Värdegrunden som utmärker medarbetar-
skapet beskriver värderingar, förhållningssätt 
och förväntningar i möten och kontakter med 
anställda i kommunen. Den ska också beskriva 
medarbetarnas insatser och service som är 
avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet 
och effektivitet. Värdegrunden består av fem 
värdeord med tillhörande definitioner och ska 
genomsyra allt arbete i kommunen:

• Gott bemötande

• Delaktighet

• Respekt

• Glädje

• Professionalism

Årsarbetare
Antal årsarbetare per den 1 november 2020 
uppgick till 758 heltider. Detta är en minsk-
ning från föregående år med 6 årsarbetare. 
Årsarbetare definieras som det totala antalet 
hel- eller deltidsbefattningar, omräknat till 
heltidsbefattningar.

Könsfördelning
Könsfördelningen bland kommunens tillsvi-
dareanställda per den 1 november 2020 var 82 
procent kvinnor och 18 procent män, samma 
fördelning som 2019.

Sjukfrånvaro

Personal från Strömkullegymnasiet deltar i utställningen Koko Travel show. Foto: Sofia Magnusson
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3.9 Förväntad utveckling

Pandemin covid-19 kommer påverka Bengts-
fors kommun och dess kommuninvånare även 
2021, tillgången till vaccin och hur immunitet 
utvecklas kommer avgöra hur och när verk-
samheten kommer återgå till en mer normal 
funktion. Bengtsfors kommer påverkas även av 
vår omvärlds förmåga att bekämpa pandemin, 
de nedstängningar av länder som sker drabbar 
handel och rörlighet över landsgränser. Kom-
mer länder kräva covidpass eller liknande och 
kommer branscher att förändras på grund av 
pandemin eller erfarenheterna av pandemin?

Lokalt i Bengtsfors kommun så är demografin 
en viktig fråga även 2021 och framåt, trenden 
är en fortsatt befolkningsminskning och att 
andelen äldre med behov av vård och omsorg 
kommer öka. För att möta välfärdsutmaningen 
så kommer samverkan över kommungränser 
att vara en viktig och kanske oundviklig fråga. 
Ett positivt tecken på detta är den gemensam-
ma viljan att starta ett lokalt högskolecampus 
(Campus Dalsland).

Under pandemin har det varit begränsade möljigheter att träffa 
sina anhöriga på särskilda boenden. Här hälsar Sven-Erik Bergqvist 
på sin fru Gerd Bergqvist på Granåsgårdens särskilda boende. 
Foto: Sofia Magnusson
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4.1 Resultaträkning

4.2 Kassaflödesanalys4. FINANSIELLA RAPPORTER
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4.3 Balansräkning 
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4.4 Noter 2020

NOT 1 - Verksamhetens intäkter

NOT 2 - Verksamhetens kostnader

NOT 3 - Avskrivningar

NOT 4 - Skatteintäkter

NOT 5 - Generella statsbidrag

NOT 6 - Finansiella intäkter

NOT 7 - Finansiella kostnader 

Utdelning aktier från koncernföretag betraktas som jämförelsestörande post.
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NOT 8 - Fastigheter och anläggningar NOT 9 - Maskiner och inventarier 
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NOT 10 - Finansiella anläggningstillgångar

NOT 11 - Fordringar

NOT 12 - Finansiella omsättningstillgångar

NOT 13 - Eget kapital

NOT14 - Avsättningar



80 Bengtsfors kommuns årsredovisning 2020 81Bengtsfors kommuns årsredovisning 2020

NOT 15 - Långfristiga skulder

NOT 16 -Kortfristiga skulder

NOT 17 - Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och  
avsättningar

NOT18 - Borgensåtaganden 

Bengtsfors kommun har i juni 1997 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner som per 2020-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kom-
muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effek-
ten av Bengtsfors kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 
kronor och totala tillgångar till 525 483 415 
941 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 431 648 072 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 457 010 959 kronor.

Not 19 - Redovisningsmodell
Lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning reglerar den externa redovisningen.

Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla 
resultat- och balansräkning samt en kassa-
flödesanalys. Till dessa ska finnas noter med 
ytterligare upplysningar. För kommunens 
interna redovisning tillkommer även drift- och 
investeringsredovisning. Enligt lagen ska års-
redovisningen även innehålla en förvaltnings-
berättelse. Årsredovisningen ska också omfatta 
sammanställda räkenskaper där de kommu-
nala bolagen ingår. 

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska 
resultatet på tre nivåer. Den första nivån, 
verksamhetens nettokostnader, visar vad kom-
munens verksamhet kostar. Resultatet på den 
andra nivån visar resultatet efter skatteintäkter 
och finansiella poster. Den tredje nivån, årets 
resultat, visar resultatet efter extraordinära 
intäkter och kostnader. Med extraordinära 
poster avses större intäkter och kostnader som 
ligger utanför den normala verksamheten.

Balansräkningen beskriver den ekonomiska 
ställningen vid en viss tidpunkt. Den visar 
värdet av kommunens tillgångar och hur dessa 
har finansierats, externt med skulder och 
internt med eget kapital. Tillgångarna delas 
upp i anläggningstillgångar och omsättnings-
tillgångar. Skulderna delas upp i långfristiga 
och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är 
de som förfaller inom ett år. Avsättningar är 
skulder som till storlek och förfallotidpunkt är 
okända och därmed osäkra. Skillnaden mel-
lan tillgångar och summan av avsättningar och 
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skulder utgör det egna kapitalet. Kassaflödes-
analysen, ger upplysning om hur medel har 
tillförts och hur dessa använts.

Not 20 - Redovisningsprinciper
I december 2019 inträffade ett haveri på den 
server i Färgelanda kommun där installationen 
av ekonomisystemet för Bengtsfors, Dals- Eds, 
Färgelandas och Melleruds kommuner fanns. 
Någon säkerhetskopia av data kunde inte åter-
läsas och därför försvann merparten av bokfö-
ringstransaktionerna för år 2019. För år 2019 
upprättades bokslut och årsredovisning för 
kommunen baserat på tillgänglig saldoinfor-
mation. Detta innebär att de ingående balan-
serna i 2020 års redovisning kan ha påverkats 
av händelsen.

Med reservation för vad som beskrivs ovan har 
Redovisningen har upprättats i all väsentlighet 
enligt lag om kommunal bokföring och  redo-
visning samt med tillämpning av rekommen-
dationer som utfärdats av Rådet för kommunal 
redovisning. Leverantörsfakturor inkomna ef-
ter årsskiftet, men hänförliga till redovisnings-
året, har i huvudsak skuldbokförts och belastat 
årets redovisning. Löner, semesterersättningar 
och övriga löneförmåner har i största möjliga 
utsträckning periodiserats till rätt år. Sociala 
avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med  
löneredovisningen. Årets förändring av semes-
terlöneskulden, okompenserad övertid och 
jour redovisas under verksamhetens kostnader 
i resultaträkningen. I balansräkningen redovi-
sas dessa såsom kortfristiga skulder. Kostnads-
räntor hörande till redovisningsåret, men där 
betalning skett efter årsskiftet, har förts upp 
som skuld i bokslutet. Utställda fakturor efter 
årsskiftet, men hänförliga till redovisnings-
året, har fodringsförts och tillgodogjorts årets 
redovisning (konsumtionsavgifter, hyror m.fl. 
avgifter). Statsbidrag till diverse verksamheter 
har periodiserats. Redovisning av kommunala 
skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation om redovis-
ning av skatteintäkter. Rekommendationen 
är att skatteintäkter ska redovisas efter bok-

föringsmässiga grunder baserat på Sveriges 
kommuner och landstings prognostiserade 
belopp. Pensionsskulden redovisas enligt den 
så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade 
under år 2020 redovisas som verksamhetskost-
nad i resultaträkningen och är upptagen som 
kortfristig skuld i balansräkningen. Tidigare 
intjänade garantipensioner redovisas som 
avsättningar i balansräkningen och som verk-
samhetskostnader i resultaträkningen. Försäk-
ringslösning finns för den förmånsbestämda 
ålderspensionen och belastar löpande resultat-
räkningen under intjänandet. Pensionsförplik-
telser som uppkommit före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Särskild löneskatt ingår i 
beloppen. Skandias beräkning, enligt RIPS, 
har använts för att få fram siffrorna.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings-
kostnaden. Komponentredovisning tillämpas. 
Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, 
konstverk, mark och pågående  investerings-
projekt. För övriga anläggningstillgångar sker 
planenliga avskrivningar med utgångspunkt 
från tillgångarnas förväntade ekonomiska 
livslängd. Samtliga leasingavtal har definierats 
som operationell leasing.

Koncernen Bengtsfors kommun omfattar 
förutom Bengtsfors kommun även de helägda 
kommunala bolagen Bengtsfors Teknik AB, 
Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsfors Energi 
AB, Bengtsforshus AB, och Majberget Utveck-
lings AB. I den sammanställda redovisningen 
har interna mellanhavanden mellan de i 
koncernen ingående enheterna i allt väsentligt 
eliminerats. Skatter i de kommunala bolagen 
redovisas under verksamhetens intäkter eller 
kostnader.

4.5 Vatten- och avloppsverksamheten  
- resultat- och balansräkning
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finan-
sieras inte via kommunalskatten utan via de 
taxor som de som nyttjar tjänsterna betalar. De 
eventuella över- eller underskott som verksam-
heten uppvisar ska inte bidra till eller belasta 
kommunens resultat. Ackumulerat överskott i 
verksamheten bokförs som en kortfristig skuld 
i kommunen och ingår inte i kommunens 
redovisade resultat. Överskott tillgodoförs VA-
verksamheten för kommande år.

För år 2020 uppvisar VA ett underskott på 0,8 
mnkr. Verksamhetens egna kapital (ackumule-
rat resultat) uppgår till 2,2 mnkr.

Kommunens långfristiga skulder separatredovi-
sas inte per verksamhet då likviditeten hante-
ras för kommunen som helhet. Det innebär att 
de långfristiga skulder som redovisas i balans-
räkningen nedan bygger på en beräkning 
baserad på VA-verksamhetens tillgångar, egna 
kapital och övriga skulder.

Foto: Niklas Eriksson
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4.6 Fjärrvärmeverksamheten  
- resultat- och balansräkning

Resultaträkning med och utan fjärrvärmeverksamheten

Bengtsfors kommun är en av de få kommuner 
i Sverige som bedriver fjärrvärmeverksamhet i 
förvaltningsform. Verksamheten bedrivs som 
en affärsdrivande verksamhet på samma sätt 
som VA- och renhållningsverksamheterna. 
Under åren 2010-2012 gick verksamheten med 
stora underskott främst beroende på oljeeld-
ning i väntan på annan teknisk lösning efter 
att en panna gått sönder. Under hösten 2017 
togs det fram en affärsplan för fjärrvärmeenhe-
ten som innehåller mål för att skapa en stabil 
grund för den fortsatta fjärrvärmeverksamhe-
ten, där långsiktighet och affärsmässighet står 
i fokus. Under 2018-2020 har arbetet i verk-
samheten bedrivits i enlighet med fastställd 
affärsplan.

Att fjärrvärmeverksamheten bedrivs i förvalt-
ningsform och därmed redovisas i kommunens 
räkenskaper påverkar kommunens nyckeltal 
negativt då verksamhetens ackumulerade 
resultat är negativt. På sikt kommer fjärrvärme-
verksamhetens underskott att återhämtas och 
i mindre grad påverka kommunens räkenska-
per. Verksamheten har visat överskott varje 
år sedan 2014. År 2020 redovisar fjärrvärme-
verksamheten ett överskott på 1,2 mnkr. Utan 
fjärrvärmeverksamheten skulle kommunens 
resultat därmed uppgått till 75,3 mnkr i stället 
för 76,5 mnkr.
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Utan fjärrvärmeverksamheten skulle kom-
munens anläggningstillgångar vara 77,5 mnkr 
lägre. Det egna kapitalet skulle förbättras med 
14,0 mnkr och låneskulden skulle vara 171,4 
mnkr i stället för 265,0 mnkr. Soliditeten skulle 
då vara 56,7 % i stället för 49,2 %.

Inom finansförvaltningen uppvisas ett större 
överskott mot budget som uppgår till 70,5 
mnkr. I detta belopp ingår jämförelsestörande 
poster på netto 57,3 mnkr. Dessa poster utgörs 
av en intäkt i form av aktieutdelning från det 
kommunala bolaget Bengtsfors Teknik AB på 
69,9 mnkr och en kostnad för nedskrivning 
av värdet på aktieinnehavet i samma bolag på 
12,6 mnkr. Båda dessa poster är resultatet av 
koncerninterna transaktioner med anledning 
av förändringar i kommunens bolagsstruktur. 
Då posterna är interna inom kommunkoncer-
nen har de ingen påverkan på resultatet för 
koncernen som helhet. Inom finansförvalt-
ningen uppvisas också ett överskott mot bud-
get för skatteintäkter och generella statsbidrag 
på 9,2 mnkr. Skatteintäkterna för året blev 6,2 
mnkr lägre än budgeterat samtidigt som de 
generella statsbidragen blev 15,4 mnkr högre 
än budget.

I de följande tabellerna redovisas kostnader 
och intäkter fördelade per nämnd och verk-
samhetsområde i den första tabellen och 
fördelade per verksamhet i den andra. Driftsre-
dovisningens tabeller innehåller också interna 
transaktioner till skillnad från resultaträkning-
en. Det innebär att såväl intäkter som kostna-
der blir högre i dessa tabeller. Nettoresultatet 
är dock samma. 

5. DRIFTSREDOVISNING

Kommunens resultat uppgår till 76,5 mnkr. I 
det redovisade resultatet ingår jämförelsestö-
rande poster relaterade till omstrukturering 
av kommunens bolagsstruktur med netto 57,3 
mnkr. Exklusive jämförelsestörande poster 
uppgår årets resultat till 19,2 mnkr. Den inne-
bär en förbättring jämfört med föregående år 
på 39,4 mnkr. Resultatet är 70,9 mnkr bättre 
än budgeterat resultat. Exkl jämförelsestö-
rande poster uppgår den positiva avvikelsen till 
13,6 mnkr.

Kommunstyrelsen uppvisar totalt sett ett över-
skott jämfört med budget på 0,4 mnkr. Den 
skattefinansierade verksamheten har ett över-
skott på 2,8 mnkr och de affärsdrivande ett un-
derskott på 2,4 mnkr mot budget. Uppdelat på 
kommunstyrelsens verksamhetsområden upp-
visar kommunledningskontoret ett överskott 
mot budget på 2,3 mnkr, utbildningsområdet 
ett underskott på 6,3 mnkr, tekniska området 
ett underskott på 0,1 mnkr och sociala områ-
det ett överskott på 4,5 mnkr.

Kommunfullmäktige och myndighetsnämnden 
visar inga avvikelser mot budget. Valnämnden 
har inte haft någon verksamhet under året.
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Det har även ansvar för näringslivsfrågor, folk-
hälsoarbete, integration och arbetsmarknads-
enhet. Kommunledningskontoret uppvisar för 
år 2020 en positiv budgetavvikelse som uppgår 
till 2,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsenheten redovisar ett 
överskott. Överskottet kan förklaras av olika 
faktorer. 2020 har varit ett rekordår vad gäller 
inkomna bygglov över lag. Särskilt bör nämnas 
att det under året inkommit flera stora bygglov 
som t ex för byggnation av sporthall i Dals 
Långed samt Bengtsforshus flerbostadshus i 
Bengtsfors. Sammantaget har detta genere-
rat stora intäkter på bygglovssidan. Överskott 
inom färdtjänstverksamheten är ett resultat 
av minskat resande som en effekt av pande-
min. Ekonomiskt bistånd uppvisar en negativ 
budgetavvikelse. Pandemin har inneburit 
svårigheter med jobb och praktikplatser för 
målgruppen. Vakans inom arbetsledning och 
färre anställda med lönestöd än budgeterat 
ger överskott inom verksamheterna för arbets-
marknadsinsatser. Den fackliga verksamhe-
ten uppvisar också överskott på grund av att 
alla fackliga förtroendeposter inte är tillsatta 
samt att ingen facklig utbildningsverksamhet 
har genomförts med anledning av pågående 
pandemi. Utöver detta bidrar vakanser på flera 
enheter och inställda aktiviteter pga pandemin 
till den positiva budgetavvikelsen inom kom-
munledningskontoret.

5.1 Ekonomisk analys av  
kommunstyrelsens verksamhetsområden
Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i 
fyra verksamhetsområden:

• Kommunledningskontoret

• Barn, utbildning, fritid och kultur

• Teknik, lokalförsörjning, intern service

• Vård, omsorg, IFO (Individ och familjeom-
sorg)

Totalt uppvisar kommunstyrelsens verksam-
heter en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. 
De skattefinansierade verksamheterna har 
ett överskott mot budget på 2,8 mnkr och de 
affärsdrivande ett underskott på 2,4 mnkr. 
Nedan redovisas budgetavvikelser per område 
i tabellform för alla verksamheter med posi-
tiva eller negativa avvikelser som överstiger 
0,5 mnkr. Positiva tal i kolumnerna för utfall 
eller budget innebär att intäkterna överstiger 
kostnaderna och negativa tal att kostnaderna 
överstiger intäkterna. I kolumnen för avvikelse 
innebär positiva tal att nettokostnaden är lägre 
än budget och negativa tal att kostnaden över-
stiger budget.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har en övergri-
pande och samordnande roll i kommunens 
verksamhet. Det ansvarar för kommunens 
centrala ekonomifunktion, personalfunktion, 
IT-enhet, kansli och samhällsbyggnadsenhet. 
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Barn, utbildning, fritid och kultur
Inom utbildningsområdet har kommunstyrel-
sen ansvar för förskola, fritidshem, grundskola, 
särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vux-
enutbildning, kulturskolan, ungdomsgårdar, 
bibliotek samt kommunal kultur- och fritids-
verksamhet. Området uppvisar ett underskott 
mot budget på 6,3 mnkr. 

Förskoleverksamheten visar ett överskott mot 
budget. Överskott finns både på intäkts- och 
kostnadssidan i köpta och sålda förskoleplatser 
till andra kommuner. Även förskoleenheterna 
visar överskott som ett resultat av återhållsam-
het inom verksamheten.Tidvis har frånvaron 
bland barnen varit stor under året. Grundsko-
leverksamheten uppvisar ett underskott mot 
budget. Delvis kompenseras underskottet av 
överskott inom förskoleklass och fritidsverk-
samheterna. Kostnadsanpassningar som gjorts 
inom grundskolan under år 2019 och 2020 
har ännu inte fått full effekt samtidigt som 
statsbidrag till verksamheten minskat. Inom 
särskolan på både grundskole- och gymnasie-
nivå har antalet elever ökat under året jämfört 
med förutsättningarna i budget. Underskott 
mot budget inom gymnasieverksamheten finns 
inom de interkommunala ersättningarna på 
både kostnads- och intäktssidan.

Foto: Sofia Magnusson

Teknik, lokalförsörjning och intern 
service 
Det tekniska området som helhet uppvisar ett 
mindre underskott mot budget. Inom området 
finns både skattefinansierade verksamheter 
och taxefinansierade affärsdrivande verksam-
heter. De skattefinansierade verksamheterna 
har en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr och 
de affärsdrivande har en negativ avvikelse på 
2,4 mnkr. 

Gator, vägar och parkering visar ett överskott 
som beror på lägre kostnad än budget för vin-
terväghållning.Industrifastigheter gör under-
skott mot budget pga uteblivna intäkter då en 
hyresgäst varit i rekonstruktion under året. Vat-
tenskador och skadegörelse ger ökade kostna-
der för verksamhetsfastigheter. Måltidsservice 
har en positiv budgetavvikelse. Verksamhetens 
kostnader minskar då antal serverade målti-
der i skolan minskar som en följd av minskat 
elevantal och som följd av pandemin. Inom 
lokalvård och hygienservice påverkas kostna-
derna av anpassningar som gjordes under 2019 
som får full effekt detta år.

Foto: Sofia Magnusson

Beloppen som redovisas i tabellen avseende 
de affärsdrivande verksamheterna omfattar 
de kostnader och intäkter som redovisas inom 
tekniska områdets ansvar. Inkluderas också ka-
pitaltjänstkostnader (avskrivningar och ränta), 
som redovisas på finansansvar, blir avvikelsen 
mot budget annorlunda. Verksamheterna vat-
ten och avlopp samt renhållning har budgetar 
inkl kapitaltjänst med nollresultat. Fjärrvär-
meverksamheten däremot har ett budgeterat 
överskott på 1,0 mnkr. Den totala budgetavvi-
kelsen för affärsdrivande verksamheter inkl ka-
pitaltjänst uppgår till -1,4 mnkr. För respektive 
verksamhet är avvikelserna mot budget (inkl. 
kapitaltjänst) enligt följande.

Renhållning: -0,8 mnkr. Avvikelsen förklaras 
framförallt av kraftigt ökade volymer på No-
längens återvinningscentral.

Vatten och avlopp: -0,8 mnkr. Läckor på led-
ningsnätet gör ökade underhållskostnader.

Fjärrvärme: +0,2 mnkr. Låg oljeförbrukning 
och låga underhållskostnader ger något högre 
överskott än budgeterat trots milt klimat.
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Vård, omsorg, IFO
Inom området ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter som bland annat regleras av 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt för-
äldrabalken. Till ansvarsområdet hör särskilt 
boende, hemtjänst, ledsagning, bostad med 
särskild service, daglig verksamhet, dagverk-
samhet, personlig assistans och boendestöd. 
Verksamhetsområdet uppvisar för år 2020 ett 
överskott mot budget på 4,5 mnkr. 

Verksamheten inom området har påverkats av 
den pågående pandemin i stor utsträckning 
under året. De extra kostnader som uppstått 
kopplat till pandemin har dock till största de-
len ersatts via statsbidrag och orsakar därmed 
inte större budgetavvikelser.

Hemtjänstverksamheten har ökat i omfatt-
ning under året med mer utförda timmar än 
föregående år. Kostnader för övertidsarbete 
och introduktion av ny personal har varit höga. 
Inom korttidsverksamheten har beläggningen 
stundtals varit låg. Inom denna verksamhet 
finns också budget för vårddygn på sjukhus. 
Denna budget har inte behövt användas alls. 
Inom särskilt boende har intäkterna för vårdav-
gifter varit högre än budgeterat. Ökade kostna-

der i verksamheten kopplat till pandemin har 
kompenserats i stor utsträckning. Överskott 
mot budget uppvisas inom verksamheten 
boende enligt LSS för vuxna samtidigt som 
boende för barn och unga visar underskott. 
Fler brukare har tillkommit inom korttidsbo-
ende och antalet placeringar har ökat. Inom 
personlig assistans har antalet beviljade tim-
mar ökat. Inom individ och familjeomsorgen 
visas överskott mot budget för verksamheterna 
för institutions- och familjehemsvård både 
vad gäller barn och vuxna. Omfattningen 
av placeringar har minskat jämfört med de 
närmast föregående åren. Verksamheten för 
ensamkommande barn finansieras helt via 
statliga medel. Under året har alla placering 
gällande ensamkommande fasats ut till lägen-
heter med sociala kontrakt eller flyttat till sina 
föräldrar. Kostnaderna för gemensamt och 
administration inom IFO överstiger budget för 
året. Inom både vuxenenheten och barn och 
unga har inhyrda konsulter behövs under året, 
vilket bidrar till höga kostnader. Överskott 
inom gemensamma kostnader VOI beror dels 
på statsbidragsintäkter som inte var kända vid 
budgetering, dels på vakanser under året. Bud-
get för utbildningar inom området finns också 
här, medel som inte har kunnat nyttjas under 
den rådande pandemin.

1,8 mnkr investerats i ventilation i matsalen, 
ett projekt som fortsätter under 2021. Lås- och 
larminvesteringar har gjorts för sammanlagt 
1,8 mnkr där brandlarm på Bengtsgården står 
för största delen. Detta slutförs under 2021. Ett 
annat större projekt som genomförts under 
året är sanering av sju tomter på området Sul-
fiten. Saneringen är slutförd och har finansie-
rats till största delen genom statligt stöd.

De största investeringarna i de affärsdrivande 
verksamheterna finns inom VA-området. I pro-
jektet utbyte av ledningsnät på Övre Terrassga-
tan i Billingsfors uppgick årets investering till 
7,5 mnkr. I avvattningsutrustning till renings-
verk har 4,6 mnkr investerats och utbyggnad 
av ledningsnät på Strandvägen i Bengtsfors 
uppgår till 3,8 mnkr.

På kommande sidor edovisas samtliga inves-
teringsprojekt där utfall eller budget för året 
överstiger 1,0 mnkr.

6. INVESTERINGSREDOVISNING

Nettoinvesteringarna för året uppgår till 73,9 
mnkr. Det innebär en ökning med 38,1 mnkr 
jämfört med år 2019. Investeringarna fördelar 
sig med 46,3 mnkr inom de skattefinansierade 
verksamheterna och 27,6 mnkr inom de affärs-
drivande verksamheterna. Total investerings-
budget för året uppgår till 112,2 mnkr.

Det enskilt största investeringsprojektet som 
pågått under året inom de skattefinansierade 
verksamheterna är byggnationen av ny sport-
hall vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Årets 
investering uppgår till 25,3 mnkr. Projektet 
förväntas att slutföras under våren 2021 med 
ca en månads försening på grund av pandemi-
situationen. Bland andra större investerings-
projekt finns fastighetsåtgärder som uppgår till 
5,2 mnkr. I den summan ryms en mängd del-
projekt inom kommunens fastighetsbestånd. 
Asfaltering har genomförts för sammanlagt 4,0 
mnkr. På Franserudsskolan i Bengtsfors har 

Byggnation av ny idrottshall vid Ekhagsskolan. Foto: Sofia Magnusson
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Under året har 24 kunder (13 föregående år) 
levererat in totalt 113 MWh solel (50 MWh 
föregående år).

Under året har också en laddstation för elbilar 
tagits i drift.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på -0,6 mnkr (-0,7 mnkr föregående år).

Bengtsfors Energi Nät AB
Bolaget bedriver nätdistribution av el samt 
distribution av bredband i fibernät.

Under året har 28 192 MWh (32 450 MWh 
föregående år) överförts i elnätet. Antalet 
nätkunder vid årets slut var 2 357 st (2 365 
föregående år). Överföringsförlusterna var 
3,09 % (3,31 % föregående år). 28 nätkunder 
har under året (16 föregående år) levererat 
totalt 129 MWh (61 MWh föregående år) solel 
via nätet.

Leveranssäkerheten har varit god, inga fel i 
eget högspänningsnät har inträffat under året.

Antalet fiberanslutningar vid utgången av 2020 
var 3 935 st (3 737 st föregående år). Till detta 
skall läggas att det fanns 89 st (73 st föregå-
ende år) svartfiberanslutningar till ett antal 
kunder i kommunen.

Verksamhetens färdigställda investeringar i 
elnätet har uppgått till 3,2 mnkr (2,5 mnkr 
föregående år) och följer i stort beslutad inves-
teringsplan för året. Största investeringarna är 
nytt mätsystem, utbyte av transformatorstatio-
ner, transformatorer och högspänningsjord-
kabel. Genomförda utbyten är gjorda för ökad 
personsäkerhet, minskade överföringsförluster, 
ökad driftsäkerhet och för att kunna möta nya 
lagar och ökade kundkrav.

Färdigställda investeringar i fibernät uppgår 
till 1,1 mnkr (0,5 mnkr föregående år).

Bolaget uppvisar ett resultat efter finansiella 
poster på 4,2 mnkr (3,5 mnkr föregående år).

7. REDOVISNING AV DE KOMMUNALA BO-
LAGEN
Bengtsfors kommunkoncern
I Bengtsfors kommuns sammanställda redovis-
ning ingår de av kommunen direkt helägda 
bolagen Bengtsfors Energi AB, Bengtsforshus 
AB, Bengtsfors Teknik AB och Majberget 
Utvecklings AB. Dessutom ingår Bengtsfors 
Energi Nät AB som till 100 % ägs av Bengtsfors 
Energi AB.

De kommunala bolagen uppvisar för år 2020 
ett positivt resultat efter finansiella poster på 
sammanlagt 6,8 mnkr.

Bengtsfors Teknik AB
Bolaget har varit moderbolag i en koncern 
som omfattade Bengtsfors Energi Nät AB, 
Bengtsfors Energi AB och Bengtsforshus AB. 
Verksamheten bestod i att äga och förvalta 
aktierna i dotterbolagen. I enlighet med beslut 
av kommunfullmäktige såldes under 2019 
aktierna i Bengtsfors Energi AB och Bengts-
forshus AB till Bengtsfors kommun. Aktierna i 
Bengtsfors Energi Nät AB har sålts till Bengts-
fors Energi AB. Bolagen har inte längre någon 
verksamhet.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 0,6 mnkr (49,8 mnkr föregående år).

Bengtsfors Energi AB
Bolaget bedriver handel med el. Bolaget äger 
100 % av aktierna i Bengtsfors Energi Nät AB.

Vid året slut var antalet kunder 2 116 st (2 
157 st föregående år). Inom ramen för elle-
veransavtalet har 25 271 MWh levererats (27 
650 MWh föregående år). Produktionen av el 
i Bäckefors kraftstation har under året uppgått 
till 443 MWh (425 MWh föregående år).

Under oktober månad tog kommunfullmäkti-
ge beslut om att lämna ett aktieägartillskott till 
bolaget i syfte att stärka bolagets egna kapital 
för att finansiera förvärv av aktierna i Bengts-
fors Energi Nät AB från Bengtsfors Teknik AB.

Antalet elcertifikat var vid årets slut 4 875 st, 
värdet för certifikaten har sjunkit ytterligare 
under året och den planerade avyttringen av 
delar av certifikatsinnehavet har verkställts 
under 2020.

Bengtsforshus AB
Bengtsforshus är kommunens bostadsbolag 
som skall främja bostadsförsörjningen i Bengts-
fors kommun. Verksamheten i bolaget utgörs 
huvudsakligen av förvaltning och uthyrning av 
bostads- och lokalfastigheter med tillhörande 
serviceanläggningar.

Bengtsforshus AB förvaltar 897 lägenheter 
samt fyra särskilda boenden. Bolaget har under 
året förvaltat 57 704 kvm bostadsyta och 13 750 
kvm lokalyta, vilket ger 71 454 kvm uthyrbar 
area.

Nyproduktion på Björkdungen i Bengtsfors 
har påbörjats under året och byggnaden, som 
innefattar lokaler för Folktandvården och 11 
lägenheter, beräknas vara klar i juni/juli 2021.

Konvertering från direktverkande el till fjärr-
värme har under året genomförts på Olym-
piavägen i Bengtsfors. Genom projektet har 
bolaget tillgodosett ett beslut från kommun-
fullmäktige som anger att Bengtsforshus skall 
koppla på fjärrvärme i samtliga fastigheter där 
det är möjligt.

Styrelsen har under året fattat beslut om att 
riva byggnaderna vid Dalhemsvägen/Högsvä-
gen i Billingsfors. Beslutet avser 35 lägenheter 
som bedöms vara i ett så dåligt skick att det 
inte är ekonomiskt försvarbart att renovera 
dessa.

Samtliga bolagets fastigheter, inklusive pågåen-
de nybyggnadsprojekt, har marknadsvärderats. 
Baserat på värderingen har nedskrivning skett 
av pågående nybyggnadsprojekt samtidigt som 
tidigare nedskrivningar på andra fastigheter 
till stor del har kunnat återföras.

Bolaget uppvisar ett resultat efter finansiella 
poster på 2,6 mnkr (4,2 mnkr föregående år).

Majberget Utvecklings AB
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet 
under 2016-2020.

Bolaget uppvisar ett resultat efter finansiella 
poster på 0,0 mnkr (0,3 mnkr föregående år).

Foto: Niklas Eriksson

Foto: Niklas Eriksson
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8. REVISIONSBERÄTTELSE
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Box 14, Majbergsvägen 1b, 666 21 Bengtsfors
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E-post: kommun@bengtsfors.se
www.bengtsfors.se

Snabbfakta om Bengtsfors

2020 2019 2018

Folkmängd 31 december 9 591 9 750 9 846

Kommunal skattesats 22,92 22,92 22,42

Årets resultat (miljoner kronor)

Kommunen 76,5 -20,2 -7,1

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning) 25,1 -13,1 1,0

Investeringar (miljoner kronor)

Kommunen 73,9 35,8 73,6

Soliditet (%) 49,2 43,6 47,8
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