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Året som gått 

SAMVERKANDE SJUKVÅRD TÄTORTSSKYLTAR MED 
FILMTEMA
Bengtsfors kommun har varit 
populär som inspelningsplats 
för flera storfilmer som produ-
cerats under 2000-talet. Därför 
har vi gjort nya tätortsskyltar 
med filmaffischer. När du kör 
in i fem av kommunens tät-
orter välkomnas du av skyltar 
som lyfter fram filmer som 
spelats in på orten.

Samverkande sjukvård sjösattes i januari. Det innebär bland 
annat att kommunens sjuksköterskor åker på akuta uppdrag i 
samarbete med bland annat ambulans och 1177. Har du ringt 
efter ambulans på 112 kan det vara hemsjukvårdens sjuksköt-
erska som är först på plats. 

– Det handlar om att få olika vårdresurser att samarbeta. De 
samverkande parterna är ambulans, hemsjukvård, hemtjänst, 
MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus), 
vård centraler, 1177 och SOS-alarm. I Bengtsfors har vi dessutom 
med räddningstjänsten som samarbetspartner, vilket vi är 
ensamma om i Fyrbodal, säger socialchef Lena Gardtman.

PREMIÄR FÖR BENGTSFORSKANALEN

Bengtsforskanalen är Bengtsfors kommuns tryckta informations-
material som går ut till alla hushåll i kommunen tre till fyra 
gånger per år. I februari var det premiär för Bengtsforskanalen, 
som är ett nytt sätt för oss att hålla våra kommuninvånare inform-
erade om vad som händer i organisationen Bengtsfors kommun.

VÅR ANDRA BYGGA OCH 
BOMÄSSA GENOMFÖRD
Lördagen den 24 mars fanns 
massor av inspiration och kun-
skapsutbyte att hämta för alla 
som går i byggnadstankar eller 
som letar boende. Då genom-
fördes den andra upplagan av 
Bygga och bomässan i Bengts-
fors. Nytt för denna gång var 
att det fanns föreläsningar/vis-
ningar på programmet, vilket 
var mycket uppskattat. Bland 
annat kunde de som ville gå på 
en allmän visning av Dalslands-
stugan 2.0.

MIGRATIONSVERKET  
SA UPP 62 LÄGENHETER
Migrationsverket meddelade 
i början av mars att de säger 
upp lägenheter i Bengtsfors 
kommun. Det innebär att 
asyl sökande som bodde i de 
berörda lägenheterna flyttades. 
Migrationsverkets beslut inne-
bär konsekvenser för Bengts-
fors kommun både verksam-
hetsmässigt och ekonomiskt.
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SOMMARJOBBSMÄSSA

I februari hade vi öppet hus på Utvecklingscentrum för alla 
över 18 år som var intresserade av sommarjobb. Kommunens 
verksamheter var på plats samt några privata aktörer. Det var 
ett stort intresse. 

Våra enheter inom vård och omsorg dominerade mässan, men 
även andra arbetsgivare och organisationer som till exempel 
polisen, Rexcell och KåPi Tvätt var på plats. Mässan är den tredje 
i ordningen och även denna gång var det fullt med folk. Enhets-
chefer och personal från kommunens särskilda boenden, hem-
tjänst, boendestöd, LSS med flera hade fullt upp. När mässan var 
över hade alla utställare fått in många intresseanmälningar.

VINNARNA AV OLGA 
BIRKFELTS KONSTPRIS
Vinnare av Olga Birkfelts konst-
pris 2018 är Urska Medved 
och Maja Saverman. Maja går 
på Stenebyskolan och Urska 
är utbytesstudent på HDK vid 
Steneby och båda bor i Dals 
Långed. 

Urska Medved och Maja 
Saverman delar på priset 2018. 
Prissumman är totalt 20 000 
kronor och delas ut på vårens 
sista kommunfullmäktigemöte. 
Olga Birkfelts konstpris är 
instiftat för att uppmuntra och 
förstärka konstnärstraditionen 
i Bengtsfors kommun. Vinnare 
utses i en tävling där de deltag-
ande konstnärerna ställer ut 
sina verk i Bengtsfors konsthall.

UNGDOMAR FICK GRATIS  
KOLLEKTIVTRAFIK UNDER 
SOMMAREN

Alla elever i årskurs 6–9 och 
årskurs 1–2 på gymnasiet som 
bor i Bengtsfors kommun fick 
åka gratis kollektivtrafik genom 
ett sommarlovskort. Erbjudan-
det om gratis sommarlovskort 
var ett samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kom-
munerna och möjliggörs genom 
ett statligt stöd under tre år. 
Kortet gällde dygnet runt i hela 
regionen under sommaren.

BENGTSFORS FIRADE ROBIN JANSSON

Under en kall novemberlördag fylldes Nygårdstorget i Bengts-
fors av alla som ville fira Bengtsforssonen Robin Jansson. I sam-
band med firandet utsågs Robin till Bengtsforsambassadör av 
Bengtsfors kommun.

Under firandet blev Robin intervjuad av kommunens destin-
ations utvecklare Crister Blüme. Crister och Robin samtalade 
om den krokiga fotbollskarriären som startade i Bengtsfors IF 
och som gick vidare via bland annat Mellerud och BK Häcken.
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INVIGNING AV FJÄRRVÄRMEKULVERTEN MELLAN 
BILLINGSFORS OCH BENGTSFORS

I maj invigdes fjärrvärmekulverten mellan Billingsfors och 
Bengtsfors. Kulverten går från Ahlstrom-Munksjö AB:s fabrik i 
Billingsfors via gamla Lelångenbanan till Bengtsfors. Fjärrvärme-
ledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är påkopplade 
med spillvärme från Ahlstrom-Munksjö AB i Billingsfors och 
sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors.

Den formella invigningen gjordes av landshövding Anders 
Danielsson vid en liten ceremoni inne på fabriken, men efter-
som det inte är möjligt att ha en allmän invigning där genom-
fördes en invigning till senare på kvällen.

NYRENOVERAT SLUSSOMRÅDE I BENGTSFORS

Området vid slussen i Bengtsfors renoverades och överlämnades 
till Dalslands Kanal som jubileumsgåva. Det har genomförts 
markarbete och andra förbättringar för att få till ett trevligare 
och mer parklikt område till nytta för såväl boende som besökare.

Vid en ceremoni den 1 juni överlämnades gåvan formellt 
till Dalslands Kanal. Senare samma dag invigdes slussområdet 
av kommunfullmäktiges ordförande Jan Leander och kanal-
direktör Benny Ruus. 

NY BADPLATS I  
SKÅPAFORS
Den nya badplatsen hittar du 
från sommaren 2018 strax 
bortom fotbollsplanen vid 
Galthögen i Skåpafors, så om 
du kör förbi förskolan kommer 
du ut på udden där badplatsen 
ligger, säger Stefan Fridén, 
teamleader på gata/väg/park. 
Badplatsen har tillgängliggjorts 
för funktionshindrade genom 
en väg med krossad asfalt. 

Den tidigare badplatsen 
låg på mark som kommunen 
arrenderade. När avtalet gick 
ut ville inte den nya mark-
ägaren förlänga avtalet och 
därför flyttades badplatsen.

LÅNGEVI FÖRSKOLA 
INVIGDES

Lördagen den 22 september 
invigdes Långevi förskola av 
kommunstyrelsens ordförande 
Per Eriksson. Invigningen 
genomfördes vid en ceremoni 
för inbjudna gäster och för-
skolans personal. Därefter 
öppnades lokalerna upp för 
allmänheten. Under dagen 
kunde man titta på den nya 
förskolan, få information om 
byggprocessen, träffa persona-
len, fika och mingla. Det var 
ett stort intresse och många 
passade på att besöka den nya 
förskolan.
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SKATEPARK PÅ SÅGUDDEN INVIGDES

En dag i juni med solsken och med många barn invigdes skate-
parken på Sågudden i Bengtsfors centrum. Att döma av alla 
barn fungerar platsen även som lekplats och skateramperna 
testades med såväl skateboard, cykel, kick-bike som hoverboard.

– Planeringen av skateparken har pågått under lång tid, 
men nu finns äntligen den efterlängtade skateparken på plats. 
Här hoppas vi få se barn i alla åldrar så att den blir ordentligt 
använd, sa Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, i sitt 
invigningstal.

I direkt anslutning till skateparken finns en basketplan med 
asfalterat underlag. Alldeles intill finns även en beachvolley-
bollplan och en gungställning. Ett stenkast längre bort finns 
Såguddens badplats, vilket gör området till ett fantastiskt 
ställe att umgås på. Man har även arbetat med belysningen på 
platsen för att det ska bli en trygg plats att vistas på.

ÅRETS FÖRETAGARE
Besnik Dautaj som driver flera 
företag i Bengtsfors kommun 
utsågs till Årets företagare 2018. 
Han fick ta emot priset i sam-
band med årets Bonnamarknad 
i Bengtsfors den 8 september.

EKHAGSSKOLAN ELDHÄRJADES

Med start under natten till den 7 september brann sport hallen 
vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Efter en stor insats från rädd-
ningstjänsten lyckades matsalen och huvudbyggnaden räddas 
från branden, men sporthallen gick inte att rädda. Med anled-
ning av branden höll Ekhagsskolan inklusive fritidshemmen 
stängt på måndagen den 10 september samt på tisdagen den 
11 september.

Efter branden genomfördes en förstudie för att se vilka behov 
som finns kring byggandet av en ny idrottshall i Dals Långed.

MARIANNE TUFVESSON 
– KULTUPRISTAGARE

Marianne Tufvesson är 2018 års 
kulturpristagare i Bengtsfors 
kommun. Hon fick ta emot 
utmärkelsen vid kommunfull-
mäktiges julavslutning i Bäcke-
fors. Marianne är etablerad som 
en av Sveriges främsta översätt-
are. Hon har under en följd av 
år översatt skönlitteratur från, i 
första hand, det franska språk-
området.

VÅR FÖRSTA BIOGASMACK

Nu har Bengtsfors en tank-
station för närproducerad bio-
gas. Här kan du tanka fossilfri 
biogas tillverkad av gödsel och 
avfall på lantbruk i Dalsland och 
andra anläggningar i Fyrbodal. 
Det var många intresserade på 
plats i ett disigt Bengtsfors den 9 
november under invigningen.
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BENGTSFORS RIDKLUBBS UNGDOMSSEKTION – 
FOLKHÄLSOPRISTAGARE

Folkhälsorådet delar årligen ut ett pris till en person, grupp 
av personer, förening, förvaltning, organisation eller liknande 
som genom ett aktivt arbete gör en särskild insats för folkhälsan 
i Bengtsfors kommun. 2018 års folkhälsopris gick till Bengtsfors 
ridklubbs ungdomssektion.

En ridklubb är även en ungdomsgård som bidrar till att ge 
ungdomar bra förutsättningar till en meningsfull sysselsätt-
ning, personlig utveckling och en drogfri miljö. Genom ett 
aktivt arbete gör Bengtsfors ridklubbs ungdomssektion en 
god insats för folkhälsan i Bengtsfors kommun.

FAMILJECENTRALEN 
NYCKELSPIKEN FLYTTADE 

ANNELI GORDON –  
MILJÖPRISTAGARE

NY LUFTRENANDE SOPMASKIN PÅ PLATS

Kommunens nya sopmaskin är en miljövänlig satsning. Den 
nya maskinen har ett luftreningssystem som tar hand även om 
ultrasmå partiklar genom jonisering. Sopmaskinen används 
varje vår när vi städar alla gator och sopar bort den sand som 
använts för halkbekämpning under vintersäsongen.

Anneli Gordon har fått Bengts-
fors kommuns miljöpris för 
2018. Hon är kvalitets- och 
miljöchef på Ahlstrom Munksjö 
Paper AB i Billingsfors. Hon 
fick ta emot utmärkelsen vid 
kommunfullmäktiges julavslut-
ning i Bäckefors.

Syftet med priset är att lyfta 
fram goda förebilder som kan 
engagera andra och ge ökad upp-
märksamhet åt miljöfrågorna. 

Efter att familjecentralen Nyckel-
spiken flyttat till Storgatan 20 
i Bengtsfors var det nyinvigning 
i de nya lokalerna i oktober. Ett 
femtiotal personer kom och 
firade invigningen och kollade 
in de nya lokalerna.

Familjecentralen Nyckelspiken 
är en mötesplats för barn i åldern 
0–6 år och deras föräldrar. Det 
är ett samarbete mellan Bengts-
fors kommun och Närhälsan. 
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I diagrammet ovan syns befolkningsföränd
ringen i kommunen sedan år 1980. Framtida 
befolkningssiffror bygger på prognoser från 
Statisticon AB.

Befolkningen har under året minskat med 
59 personer från 9 905 till 9 846 personer. 
Med undantag för åren 2014–2016 och något 
enstaka år tidigare har befolkningen minskat 
nästan varje år i kommunens historia.

Årets resultat
Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för 
år 2018 på –7,1 mnkr. Resultatet är 10,8 mnkr 
sämre än budgeterat resultat.

Kommunens balanskravsresultat uppgår till 
0,0 mnkr. Uttag från resultatutjämningsreserv 
har gjorts med 7,1 mnkr. Förra året uppgick 
balanskravsresultatet till 7,7 mnkr. Kommunen 
har haft positiva balanskravsresultat under flera 
år och det finns därför inga gamla underskott 
som ska återhämtas.

Investeringar
Investeringsnivån har minskat jämfört med förra 
året men ligger fortsatt kvar på en hög nivå. 
Investeringarna för 2018 uppgick till 73,6 mnkr.

Låneskuld
Låneskulden ökade under året från 174,4 mnkr 
till 215,4 mnkr.  

Soliditet
Soliditeten uppgår till 47,8 procent och minsk
ade med 2,9 procentenheter sedan föregående 
år. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna 
uppgår till 14,1 procent, vilket är en försämring 
med 1,1 procentenheter. 

Personal
Antalet årsarbetare per den 1 november upp
gick till 750 stycken. Detta är en minskning från 
föregående år med 1 årsarbetare. 

Sjukfrånvaron högre
Under år 2018 uppgick den totala sjukfrånvaron 
till 5,94 procent. En ökning jämfört med före
gående år då den uppgick till 5,57 procent. 

Fler barn i skolan
Trots två år av sjunkande befolkningssiffror 
fortsätter antalet barn i skolan att öka även 
2018. Antalet barn ökar i både förskola och 
grundskola. I förskolan ökar antalet barn med 
7 och uppgår nu till 388 barn. I grundskolan 
ökar elevantalet med 16 elever och uppgår nu 
till 953 elever. 

Långevi förskola
Den förskola som började byggas under 2017 på 
Långevi i Bengtsfors färdigställdes under 2018. 
Den nya förskolan har sex avdelningar och är 
uppförd i två plan och byggd i massivträ. Den 
nya förskolan öppnades i augusti.

Sammanfattning
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Franserudsskolan
En satsning på inomhusmiljön på Franseruds
skolan har gjorts under 2018. Ny ventilation har 
installerats i undervisningsutrymmen. I sam
band med ventilationsarbetet så har alla ljus
armaturer bytts ut och innertak samt berörda 
utrymmen målats om. Helheten har blivit en 
ljus och fräsch miljö för personal och elever.

Kulvert för fjärrvärme och  
vatten och avlopp
Byggande av en fjärrvärmekulvert mellan Bil
lingsfors och Bengtsfors genomfördes till största 
delen under 2017 och slutfördes under 2018. 
Kulverten binder samman fjärrvärmenäten i 
Billingsfors och Bengtsfors. I samband med 
arbetet läggs också ledningar för vatten och 
avlopp. Under hösten 2018 sattes också gatu
belysning upp längs sträckan, vilket innebär att 
det nu finns belyst gång och cykelväg mellan 
de båda orterna.
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Mandatfördelning 2015-2018

Det är glädjande att våra pappersbruk genom-
för investeringar för att framtidssäkra sin när varo 
i vår kommun, och vi kan se tillbaka på ett år där 
det har varit många positiva kontakter och akti-
viteter tillsammans med det lokala närings livet. 
Frågan om kompetensförsörjning samt hur vår 
kommun ska göras än mer attraktiv att bo och 
verka i har vi alla gemensamt. En ökad föräd-
ling av skogen är något som jag tror har en stor 
potential hos oss och i hela Dalsland. Under 
året invigde vi också en nybyggd förskola som är 
byggd i massivträ, vilket ger en fin miljö för våra 
barn och personal. 

Trots att nästan 4 av 10 väljare ville se ett fort-
satt socialdemokratiskt trovärdigt styre så blev 
det ett moderatstyre tillsammans med KD, SD 
och C efter höstens val. En valteknisk samver-
kan säger man, men vi kan konstatera att det är 
ett samarbete fullt ut. 

Jag har hela tiden drivits av att göra det bästa 
för kommuninvånarna och för Dalsland utan 
att springa någons enskilda ärenden, och det 
kommer jag samt vår kommunala grupp att 
fortsätta med under 2019 och åren framöver. 
Invånarna och kommunens väl i fokus är en 
viktig ledstjärna. 

Avslutningsvis vill jag tacka vår personal som 
dygnet runt ser till att kommuninvånarna får en 
bra service oavsett i vilket livsskede man är. 

Per Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Vi socialdemokrater har tillsammans med Libera-
lerna tagit ansvar för att styra Bengtsfors kommun 
sedan hösten 2008 och sedan 2011 så har MP 
tillhört majoriteten. Det har varit positiva resultat 
i boksluten under hela tiden och vi har kunnat 
fylla på med nästan 59 miljoner kronor i den så 
kallade resultatutjämningsreserven, pengar som 
kan användas när det blir kärvare tider. 

Olyckligt nog så var 2018 ett år där kom-
munens ekonomi blev ett ständigt diskussions-
ämne, Migrationsverket drog sig med kort 
varsel ut ur avtal med Bengtsforshus och privata 
hyresvärdar om att placera asylsökande i vår 
kommun, vilket gjorde det omöjligt att parera 
för de förlorade intäkter som det medförde. 
Speciellt grundskolans verksamhet drabbades 
genom detta beslut från staten. Vi har även haft 
ökade kostnader för skolresor, färdtjänst, place-
ringar via socialtjänsten med mera. 

Det är påfrestande för en liten kommun att 
påverkas såpass mycket av statens tilldelning 
av bidrag och fördelning av medel, och ofta 
med krångliga kriterier för att söka samt åter-
rapportera. Det känns ändå tryggt att veta att 
vi i grunden har en stabil ekonomi så att man 
bör kunna undvika avveckling av verksamheter 
inom olika områden. Sen gör det alltid ont när 
anpassningar utifrån ekonomin måste till för att 
klara oss långsiktigt, och det kan av och till vara 
påfrestande att som förtroendevald behöva ta 
ansvar för detta, även om det så klart är en del av 
uppdraget. 

Jag tycker dock att vi kan summera mandat-
perioden och det gångna året med att säga att 
vi har genomfört många positiva saker för våra 
kommuninvånare. Ett exempel är att män niskor 
har fått framtidstro och arbetslivs erfarenhet 
genom att anställas i kommunens verksam heter 
genom extratjänster. Det har sänkt kostna-
derna för försörjningsstödet, men inte minst 
gett möjlighet för personer att utvecklas och 
förhoppningsvis komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden, samt varit en avlastning inom 
våra olika verksamheter när man har fått fler 
medarbetare. 

Kommunstyrelsens ordförande

Parti Mandat

Socialdemokraterna 13

Centerpartiet 5

Liberalerna 2

Moderaterna 5

Kristdemokraterna 1

Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 3

Miljöpartiet 1

Totalt 31
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Bengtsfors kommun befinner sig i ett mycket 
intressant utvecklingsskede. Ökningen i invånar
antal har upphört. Vi har nu en minskning i 
stället. Men det är fortsatt hög belastning på 
våra skolor och förskolor. Den nya förskolan på 
Långevi är nu i full drift, vilket kortar köerna.

Våra företag och kommunen har stort behov 
av arbetskraft med rätt kompetens. En fortsatt 
stor utmaning och möjlighet de närmaste åren 
är integrationen av våra nya invånare. Vuxen
utbildningen och integrationsenheten spelar 
en mycket stor roll i detta sammanhang. De 
kommunala förvaltningarna, våra företag i 
kommunen och civilsamhället och våra ideella 
krafter är också betydelsefulla. Under året har 
bland annat möjligheten till ”extratjänster” 
använts, där långtidsarbetslösa kan komma in 
på arbetsmarknaden. En fara för 2019 är att 
dessa möjligheter har begränsats.

Grundinställningen är att för att få bästa 
utveckling i vår kommun vill Centerpartiet i 
oppositionen vara en konstruktiv medaktör i 
det politiska arbetet. I grunden finns det ett 
gott samarbetsklimat mellan majoritet och 
opposition. Det är viktigt att detta bibehålls.

Det ekonomiska resultatet för 2018 är negativt, 
ett minus på cirka 7,1 mnkr.

De externa inkomsterna har minskat snabbare 
än vad verksamheterna har kunnat parera. 

Anpassning av våra verksamheters volymer kom
mer fortsatt att ske under 2019. Ett gott arbete har 
utförts av alla medarbetare i kommunen. Ett stort 
tack för detta arbete. 

Några viktiga händelser under året är byggna
tionen av ny förskola i Bengtsfors, fjärrvärme
investering i form av kulvert, kombinerad med 
gång och cykelväg, från Billingsfors och den 
fortsatta satsningen på utvecklingen av Långevi 
tillsammans med föreningarna. En riktig framtids
satsning! Det kontinuerliga stödet till en fortsatt 
utbyggnad av bredbandsnätet i hela kommunen 
har blivit en grundförutsättning för en fortsatt 
utveckling på landsbygden. I början av 2018 hade 
alla kommundelar bredband. En biogassatsning 
har påbörjats. Biogasmack i Bengtsfors och vår 
hemtjänstpersonal ska använda gasbilar, en viktig 
miljösatsning då gasen produceras i Brålanda. 
Vidare har en stor satsning skett på Franseruds
skolan, bland annat med helt ny ventilation. Det 
faktum att Bengtsforshus fortsatt inte har några 
lediga lägenheter i Bengtsfors pekar på vår attrakt
ivitet. Detta faktum måste byggas vidare på. Vi 
behöver hela tiden se möjliga förbättringar. 

Per Jonsson (C)
Kommunstyrelsens vice ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande

Kommunstyrelsen
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Organisationsschema

Kommunfullmäktige
31 ledamöter + ersättare

Utskott
Vård, omsorg, IFO 

3 ledamöter + 2 ersättare

Utskott
Allmänt, ekonomi, 

personal

3 ledamöter + 2 ersättare

Helägda kommunala bolag

Kommunstyrelsen
9 ledamöter + 9 ersättare

Utskott
Barn, utbildning,  

kultur, fritid

3 ledamöter + 2 ersättare

Utskott
Tekniskt 

3 ledamöter + 2 ersättare

Myndighetsnämnd

3 ledamöter + 3 ersättare

Valnämnd

Valberedning

Krisledningsnämnd

3 ledamöter + 3 ersättare

Demokratiberedningar

Övriga tillfälliga beredningar

Revision
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Kommunstyrelsens skattefinansierade verksam
hetsområden uppvisar för 2018 ett underskott 
jämfört med budget på 11,6 mnkr. Den största 
enskilda orsaken till det negativa utfallet är en 
minskad intäktsnivå som inte på kort sikt kun nat 
kompenseras med lika stora kostnadsminsk
ningar. Dessa förändrade ekonomiska förutsätt
ningar med minskade statsbidragsintäkter har 
varit en stor utmaning för verksamheten under 
året och kommer så att vara även under 2019 
då ytterligare anpassningar måste göras.

Projektet ”Tillfälliga anställningar”, där per
soner beroende av försörjningsstöd eller i risk
zonen för att behöva försörjningsstöd anställdes, 
startades under våren 2017. Detta projekt har 
fortsatt under hela året 2018 och vid årsskiftet var 
63 personer anställda med lönestöd i kommu
nens verksamheter. 

Invånarantalet i kommunen har liksom 2017 
minskat under året. För 2018 uppgår befolk
ningsminskningen till 59 personer. Trots den 
minskande befolkningen är elevantalet i kom 
munens skolor och förskolor fortsatt högt och 
viktiga satsningar på skolmiljöer har gjorts under 
året. På Långevi i Bengtsfors kunde i augusti 
den nybyggda Långevi förskola öppnas. En 
modern förskola med sex avdelningar byggd i 
massivt trä av en lokal entreprenör. En större 
satsning har också gjorts på inomhusmiljön på 

Franserudsskolan med bland annat ny venti
lation och belysning.

En miljösatsning som gjorts under året är en 
påbörjad övergång mot fossilfria transporter. I 
Bengtsfors har en tankstation för biogas öppnat 
och ett successivt utbyte av bilparken har inletts.  

Under början av året fattades beslut om föränd
ringar i den kommunala bolagsorganisationen. 
Förändringen innebär att koncernstrukturen 
görs om så att energibolagen bildar en kommun
ägd koncern och övriga bolag ägs direkt av kom
munen. Moderbolaget Bengtsfors Teknik AB 
kommer då att avvecklas eller säljas. Föränd
ringarna genomförs under 2019.

Kommunal samverkan är ett område som varit 
aktuellt under året. Det kommunala upp draget 
och de kommunala verksamheterna blir alltmer 
komplexa. För små kommuner kan det innebära 
svårigheter att med god kvalitet och ekon omi 
själva lösa alla frågor. Gemensamt i Dalsland har 
därför förts breda diskussioner, både på politisk 
och på tjänstemannanivå, för att hitta möjlig
heter till samverkansområden mellan kommu
nerna. Ett arbete som kommer att fortgå även 
under kommande år.

Vid uppföljning av kommunstyrelsens mål 
framkommer att 22 av 32 mått är helt eller delvis 
uppfyllda. Det är ett mer än föregående år.

Kommunstyrelsens bedömning  
av året som gått
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Samhällets utveckling

(17 respektive 15 procent) och även flyttnettot 
förbättrades. Under 2015 fortsatte antalet inflyt-
tade 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 procent. 
Detta gjorde att flyttnettot 2016 var tre gånger 
så stort som under år 2015. Under år 2017 har 
antalet utflyttade fortsatt att öka, medan antalet 
inflyttade minskat kraftigt. Det innebär att net-
tot försämrats från +361 personer till endast +15 
personer. Under 2018 minskade både in- och 
utflyttade och nettot var +5 personer.

Boende i kommunen
Av kommunens befolkning på 9 846 personer 
är 20,3 procent utlandsfödda. Motsvarande tal 
för år 2011–2017 var 12,7, 12,9, 13,8, 14,5, 16,3, 
19,1 respektive 20,1 procent. Den största grup-
pen utlandsfödda är syrier. Andra vanligt före-
kommande födelseländer är Norge, Finland, 
Tyskland, Somalia, Danmark och Polen.

Befolkningsutveckling
Befolkningen i Bengtsfors kommun har succes-
sivt minskat under ett antal år. Under 2011 och 
2012 accelererade minskningen och antalet 
invånare minskade med 111 respektive 92 per-
soner. Siffran för år 2013 var en minskning på 
38 personer, vilket då var den bästa siffran under 
redovisningsperioden. 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 
befolkningen med 70 personer och under år 
2016 med hela 314 personer. Trots detta har 
befolkningen totalt minskat med 1 330 personer 
eller 11,9 procent under perioden 1998–2016. 
Under senare delen av år 2017 började anta-
let invånare i kommunen att minska igen och 
minskningen blev 35 personer totalt under året. 
Utvecklingen har fortsatt under år 2018 med en 
minskning på 59 personer.

När det gäller födelsenettot har det varit 
negativt under en lång tid. I tabell på följande 
sida visas statistik för födda och döda under 
perioden 1999–2018. Det är några år i serien 
som särskilt sticker ut och på senare tid är det 
främst 2007 och 2013. Under år 2013 försäm-
rades både födelse- 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 förbätt-
rades dock kraftigt. Det ledde till att födelse-
nettot också förbättrades mycket. Under år 
2016 ökade födelsetalet till den högsta nivån 
på över 15 år, vilket också förbättrade nettot. 
Under år 2017 och 2018 är både födelsetal och 
dödstal på en nivå som kan betraktas som nor-
mal jämfört med övriga år i tabellen.

Även flyttningsnettot var under många 
år negativt. Statistik för det finns i tabell på 
nästkommande sida. Under 2013–2016 var 
flyttningsnettot positivt och förbättrades sta-
digt. 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 
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Folkmängd med förändring
År Folk mängd Förän dring

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 Födelse-

netto

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

2001 66 167 – 101

2000 97 161 – 64

1999 91 159 – 68

In- och utflyttning
År Inflyttade Utflyttade Flyttnings-

netto

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
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Arbetsmarknaden
Den totala arbetslösheten har minskat i jäm-
förelse med föregående år.  

Den öppna arbetslösheten i Bengtsfors kom-
mun uppgick till 4,4 procent vid årets slut, vilket 
är en minskning med 2,6 procent i jämförelse 
med föregående år. I jämförelse med riket och 
Västra Götalands län har Bengtsfors kommun en 

(%) Öppet arbets-

lösa dec 2018

Jmf dec 2017 Progr med akt 

stöd dec 2018

Jmf dec 2017

Samtliga

Riket 3,80 – 0,30 3,20 – 0,20

Västra Götalands län 3,40 – 0,30 2,80 – 0,10

Bengtsfors 4,40 – 2,60 7,00 1,50

18–24 år

Riket 3,80 – 0,70 4,90 – 0,70

Västra Götalands län 3,50 – 0,70 3,60 – 0,30

Bengtsfors 5,10 – 2,30 9,70 0,30

Välfärd
Bengtsfors kommuns folkhälsoarbete utgår från 
de riktlinjer som beskrivs i kommunens folk-
hälso politiska program. Där redogörs även för 
den samverkan och samfinansiering av kom-
munens folkhälsoråd och gemensamma folk-
hälsoinsatser som har sin utgångspunkt i sam-
verkansavtal som är upprättat mellan Bengtsfors 
kommun och Västra Götalandsregionen hälso- 
och sjukvårdsnämnden norra.

Utifrån befolkningens livsvillkor och levnads-
vanor ska folkhälsorådet identifiera behov, prio-
ritera, leda och samordna utvecklingen av det 
lokala arbetet. För 2018 valde folkhälsorådet att 
fokusera på Ökad studiemotivation och Insatser 
inom psykisk hälsa/ohälsa.

Under året har ett flertal insatser gjorts:
• Hälsoskola med utökad samhällsinforma-

tion. Projektet riktar sig till nyanlända under 
etablering och är en samverkan mellan flera 
lokala aktörer. 

• Lugn och ro, stresshantering för elever under 
ledning av lärare är en annan av insatserna 
som rådet har stöttat. 

• Årets folkhälsopris tilldelades Bengtsfors rid-
klubbs ungdomssektion. 

• I början av året samordnades en Demokrati-
dag med politiker, tjänstepersoner och 75 
elever från årkurs 4–9. Tema 2018 var Ung i 
Bengtsfors kommun.

• Tillsammans med studieförbunden ABF och 
Sensus har kommunen inlett ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) för en frivillig-
central som ska verka för hela Bengtsfors 
kommun. Frivilligcentralen fungerar som en 
länk mellan individer som behöver hjälp med 
något och de som vill erbjuda sina tjänster som 
volontär.

• Familjecentralen öppnade dörrarna till sin 
nya lokal den 1 oktober. 

• Under vintern 2017 genomfördes LUPP-enkä-
ten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
av elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasie-
skolan. Enkäten innehåller frågor om ungdo-
mars syn på Fritid, Skola, Politik, Inflytande, 
Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid. 

högre andel öppet arbetslösa och det gäller även 
sökande i program (se tabell nedan). 

När det gäller ungdomsarbetslösheten så 
ligger även den högre än riket och länet. Den 
öppna ungdomsarbetslösheten var vid årets slut 
5,1 procent, vilket är en minskning med 2,3 
procent. Ungdomar i program med aktivitets-
stöd var vid årets slut 9,7 procent, vilket är en 
ökning med 0,3 procent från föregående år. 
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Näringslivsutveckling
Den långsiktiga positiva trenden i utvecklingen 
av företagsklimatet i Bengtsfors kommun fort-
sätter. I mätningen av kommunernas företags-
klimat som görs av Svenskt Näringsliv når vi 
2018 det bästa resultatet sedan mätningarna 
startade 2001. Det sammanfattade betyget på 
näringslivsklimatet i kommunen är 3,7 (3,57) 
på en skala 1–6. Rikssnittet ligger på 3,4 (3,36). 
Kommunen klättrade 7 platser till plats 147 
(154). 2017 års resultat i parantes. Samverkan, 
dialog, information och bemötande är nyckel-
ord för ett positivt företagsklimat, vilket visar sig 
i både enkätsvar och de frågeställningar före-
tagen nämner som prioriterade. Den positiva 
trenden är också ett resultat av det långsiktiga 
arbetet med näringslivsstrategins fokusområ-
den Kompetens, Växande småföretag, Besöks-
näring och Handel samt projektet ”Förenkla 
helt enkelt”. En rad olika kort- och långsiktiga 
aktiviteter, projekt och samverkan internt och 
externt ligger till grund för resultatet. 

Resultatet överensstämmer även med service-
mätningen Löpande Insikt (SKL) där Bengts-
fors kommun deltog för första gången och 
placerade sig på plats nummer 25 med ett nöjd-
kund-index på 77. Löpande Insikt är en service-
mätning av kommunernas myndighetsutövning 
via SKL. Mätningen görs genom en enkät till 
företag som haft kontakt med kommunen i ett 
myndighetsärende. Enkäten innehåller frågor 
om serviceområden som information, tillgäng-
lighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet. Mätningen ger ett konkret 
verktyg för förbättringsarbetet.

Kompetensförsörjning, tillgång till rätt kom-
petens, är en högprioriterad fråga där olika 
insatser pågår för att möta denna utmaning, 
bland annat genom utökat samarbete mellan 
ungdoms- och vuxenutbildning och arbets-
givare samt mellan integration och arbets-
givare. Samarbetet inkluderar även externa 
aktörer som finns inom kommunens stöd- och 
innovationssystem, exempelvis Arbetsförmed-
lingen, Nyföretagar centrum, Almi och Ung 
Företagsamhet. Under året genomfördes flera 
gemensamma aktiviteter med näringslivet för 
kompetens försörjning. Bland annat programråd 
för gymnasiet, branschdag för högstadieelever 
inför gymnasie- och yrkesval samt jobb- och 
rekryteringsmässor.

En större aktivitet inleddes i början av året 
då Bengtsfors kommun tillsammans med 
Arbetsförmedlingen gjorde en lokal kompe-
tens- och rekryteringsenkät för att få en för-
djupad bild av hur rekryteringsbehovet ser ut 
på vår lokala arbetsmarknad i syfte att kunna 
rikta våra olika insatser bättre. Gensvaret blev 
stort och enkätresultatet har varit till stor 
nytta för arbetet med kompetensförsörjning 
och kompetens utveckling. Enkäten visade ett 
mycket stort behov av kompetens inom både 
privat och offentlig sektor, alla olika branscher, 
yrken, storlek på företag och utbildningsnivåer. 
Enkätens genomslag och intressanta resultat 
har inne burit att flertalet kommuner i Dalsland 
genomfört samma enkät. För att ta ett gemen-
samt grepp om kompetensförsörjningsfrågan 
i Dalsland startades ett projekt som involverar 
Dalslands kommuner och näringsliv, Fyrbodal, 
VG-regionen och en rad andra aktörer. Pro-
jektets första aktivitet ”Dalsland kommer på 
besök” genomförs i januari 2019 och består av 
två evenemang i Stockholm; hemvändardag på 
Junibacken samt VIP-frukost kring utvecklingen 
i Dalsland.

Bengtsfors kommun genomförde under 2018 
även olika aktiviteter för att främja entreprenör-
skap med fler nya företag och växande företag, 
vilket är viktigt för kommunens attraktionskraft 
och företagsklimat. Några exempel: 

En högprioriterad fråga är att en stor andel 
av företagen har ägare äldre än 64 år och vi 
står inför stora ägar- och generationsskiften. 
Tillsammans med övriga Dalslandskommuner, 
Svenskt Näringsliv, Företagarna med flera har 
frågan om ägarskifte och generationsväxling 
lyfts och en seminariedag för både köpare och 
säljare, med stort deltagande, har genomförts. 

Ett annat fokusområde har varit skog-, trä- 
och byggbranschen och övriga branscher inom 
skoglig bioekonomi där det genom olika nätverk 
och aktiviteter i Bengtsfors och Dalsland har 
fokuserats på branschens tillväxtmöjligheter. En 
seminariedag för skog, trä, byggbranschen med 
flera lockade stort deltagande till Steneby där 
det senaste inom forskning och utveckling samt 
tillämpningar och produkter inom skog och trä 
presenterades och diskuterades. 

Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen 
och parterna i projektet Trämanufaktur satsar 
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tillsammans 19 miljoner för att skapa en test-
miljö och ett utvecklingscentrum för industriell 
trätillverkning på Produktionstekniskt centrum 
i Trollhättan och på Steneby i Dals Långed, 
vilket kommer att främja tillväxten och spets-
kompetens inom branschen. 

Starta eget-rådgivning och andra aktiviteter 
som främjar företagandet pågår kontinuerligt 
via Nyföretagarcentrum, Almi Väst, Ung Före-
tagsamhet, Arbetsförmedlingen samt genom 
Bengtsfors kommuns jobbcoacher och närings-
livsutvecklare. 

Kommunen deltar även i olika näringslivs-
främjande projekt med stöd av bland annat 
Fyrbodals kommunalförbund, Västra Göta-
landsregionen och EU. Projekt som pågått 
under 2018 är InterReg FramFor – Framgångs-
rika företag i gränsregionen. I projektet Artifex 
har en fördjupad förstudie genomförts kopplad 
till utbildningarna inom design, konst- och 
kulturhantverk i Bengtsfors/Steneby, Mariestad 
och Tibro. Syftet är att främja entreprenörskap 
inom de kreativa och kulturella näringarna. 
Artifex löper vidare och en samordningsresurs 
i form av processledare ska rekryteras. Projek-
tet Framtidsentreprenörer Fyrbodal som 
avslutas 2018 har syftat till att öka innovations-
förmågan och affärsutvecklingen hos företag 
genom att tillföra kompetens och andra 
resurser från innovationssystemet och utrikes-
födda. Driv huset, Fyrbodal och Bengtsfors 
kommun genomförde ett ”Innovation hack” 
med företag, idébärare, studenter och utrikes-
födda för att lyfta idéer och ta dem vidare i 
processen. Bengtsfors kommuns näringslivs-
utvecklare och jobbcoacher har i projektet 
Framtids entreprenörer tagit fram ett material 
som stöttar utrikesfödda entreprenörer och 
stödsystemet. Informationsmaterialet belyser 
skillnaderna i att starta företag i Syrien och 
Sverige. Genom kunskap om skillnaderna 
kvalitetssäkras rådgivningen och både entre-
prenör och rådgivare förstår varandra bättre.

Antalet nya registrerade företag i kommu-
nen uppgår 2018 enligt UC Selekt till 71 st 
(2017 62 st) och kan sammanfattningsvis sägas 
vara ett starkt år för nyföretagandet i Bengts-
fors kommun.

Omvärldens påverkan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
publicerar två gånger om året ”Ekonomi-
rapporten – om kommunernas och landsting-
ens ekonomi”. Den senaste utkom i december 
2018. Ekonomirapporten belyser landstingens, 
regionernas och kommunernas ekonomiska 
situation och förutsättningar samt den samhälls-
ekonomiska utvecklingen på några års sikt.

SKL bedömer att vi närmar oss slutet på den 
starka tillväxt som lett till högkonjunktur och 
att toppen på högkonjunkturen nu har passe-
rats. Under den senaste konjunkturuppgången 
har sysselsättningen ökat och sysselsättnings-
graden är uppe i de högsta nivåerna sedan före 
1990-talskrisen. Det har haft en positiv inverkan 
på skatteintäkterna.

Kommunerna har märkt av demografiska för-
ändringar de senaste åren, främst från barn och 
unga, vilket visar sig i omfattande investeringar 
i förskolor, skolor, VA-anläggningar med mera. 
Den åldrande befolkningen har ännu inte haft 
så påtaglig inverkan på kommunerna. Den stora 
grupp som föddes strax efter andra världskriget 
är nu 73 år eller yngre och det är först om några 
år som de kommer att ha mer omfattande behov 
av äldreomsorg.

Kommunernas ekonomi har under de sen aste 
åren varit mycket stark. Skälet är den snabba 
ökningen av skatteintäkter och att kommunerna 
haft stora intäkter från rea- och exploa tering s-
vinster, positivt finansnetto och omfattande 
ersättningar från staten för flykting mottagandet. 
I takt med att dessa intäkter minskar kommer 
även kommunernas ekonomi att försämras. De 
ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa 
sig i många kommuner, inte minst inom individ- 
och familjeomsorgen, där bland annat effek-
terna av bostadsbristen och statens minskade 
ersättningar för ensamkommande har lett till att 
det senaste årets snabba kostnads utveckling slår 
igenom i budgetunderskott.

Kommande år ligger det demografiska trycket 
kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar 
i takt med demografin till 2022 skulle kom-
munerna behöva genomföra åtgärder så som 
nya arbetssätt och arbetsmetoder motsvarande 
31miljarder utan höjda statsbidrag.
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Demografiska förändringar
Skatteintäkterna och statsbidragens storlek påver-
kas i hög grad av medelskattekraften och den 
lokala befolkningsutvecklingen. Bengtsfors kom-
bination av högre arbetslöshet än riket och sjun-
kande invånarantal historiskt, slår därför hårt mot 
såväl skatteintäkterna som statsbidragen. Även 
om antalet invånare ökat under år 2014–2016 har 
tidigare års minskningar påverkat kommunens 
nuvarande skatteintäkter och statsbidrag.

Befolkningens sysselsättning har betydelse 
för dess inkomster, som i sin tur påverkar hur 
mycket skatt de betalar, det vill säga skatte-
kraften. Utvecklingen av kommunens skatte-
kraft i förhållande till övriga Sveriges mellan 
1995 och 2018 ses i nedanstående diagram.
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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 inkomst-
skatt 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 kla-
rar att anpassa sig till, främst de demografiska, 
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.
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Information och kommunikation

Under 2018 var det premiär för nyhetsbrevet 
Bengtsforskanalen som är ett informations
material som går ut till alla hushåll i kommunen. 
Bengtsforskanalen utkom fyra gånger under 2018. 

Vi har under året sett över våra rutiner för hur 
vi fotograferar och publicerar bilder på personer 
i kommunens digitala kanaler; hemsidor och 
sociala medier. Bakgrunden är förstås den nya 
dataskyddsförordningen, GDPR. En policy kring 
bildhantering är nyligen antagen av kommun
styrelsen där de mest grundläggande principerna 
är beskrivna. Samtidigt antogs också en justerad 
informations och kommunikationsstrategi. 

Besöksstatistik hemsidor
Mätetal Resultat Kommentar

Unika webbläsare 100 198 Unika webbläsare kan enklast förklaras som “Unika besökare”.

Besök 270 313 Definieras som en unik webbläsare som varit aktiv på  

webbplatsen.

Nybesök 232 334 (86 %) Nybesöken visar besökare som aldrig tidigare varit på dessa 

webbplatser, eller senast minst ett år sedan.

Återbesök 37 979 (14 %)  En besökare som varit på webbplatsen tidigare inom  

intervallen ett år.

Ensidesbesök 165 578 (61 %) Ett besök med endast en sidvisning. Det vill säga att en  

besökare kommit till webbplatsen och därefter direkt lämnat.

Sidvisningar 574 428 En sidvisning räknas varje gång en besökare efterfrågar en 

sida som finns i strukturen för webbplatsen. Det innebär att 

ett besök kan ha en eller fler sidvisningar.

Nya hemsidor för Ekhagsskolan,  
Bäckeskolan och Franserudsskolan
Under våren 2018 lanserades nya webbplatser 
för Ekhagsskolans, Bäckeskolans och Franseruds
skolans grundskola F–5 och fritidshem. Syftet 
med de nya hemsidorna är att göra informa
tionen mer tillgänglig på mobila enheter och 
läsplattor. På de nya webbarna kan du också 
översätta informationen till en rad olika språk, 
med hjälp av en översättningsfunktion. 

Ovan syns besöksstatistik för bengtsfors.se med 
tillhörande sidor för grundskolorna och Ström
kullegymnasiet som ligger i samma strukturträd. 
Statistiken avser tiden 1 januari 2018–31 decem
ber 2018. 

Eftersom vi ändrat strukturen för våra webbar 
under 2018 blir inte besöksstatistiken rättvisande 
och jämförbar. Innan dess låg skolorna inte i 
samma trädstruktur, utan var helt frikopplade. Att 
göra en liknande jämförelse om ett år kommer 
att visa om antalet besök ökar eller inte på såväl 
Bengtsfors kommuns sida som skolornas sidor.

Det finns en rejäl ökning i antalet besök och 
sidvisning vid vecka 36, vilket har sin förklaring 
i att det var då Ekhagsskolan brandhärjades. 



22 Bengtsfors kommuns årsredovisning 2018

Händelsen blev en stor nyhet både lokalt, regio
nalt och nationellt. En annan peak i statistiken 
är vecka 33 som sammanfaller med Dalsland 
Kanot Maraton+ som är Sveriges största kanot
lopp och som drar mycket besökare till Bengts
fors kommun. 

Startsidan på bengtsfors.se är den mest besökta 
sidan. Återvinningscentralen Nolängen är väl
besökt och därefter är det några portalsidor på 
bengtsfors.se som har många besök; ”Barn och 
utbildning”, ”Bygga, bo och miljö”, ”Kommun 
och politik”, ”Uppleva och göra” samt ”Stöd och 
omsorg”. Därefter kommer evenemangssidan 
och vår sida med lediga jobb ”Jobba hos oss”. 

Sociala medier
Genom sociala medier kan vi nå ut med infor
mation, skapa dialog och förändra attityder, 
men också omvärldsbevaka och marknadsföra 
oss. Till skillnad mot vanliga webbsidor ger 
sociala medier möjligheter till interaktion 
och kommunikation med mottagaren. Sociala 
medier möjliggör att ha flera olika kanaler och 
avsändare och nå olika målgrupper. Vi kan 
skräddarsy och anpassa vår kommunikation 
genom differentierad stil och tonalitet.

Vi är idag aktiva på Facebook, Instagram och 
Linkedin. Det finns också en Youtubekanal som 
mestadels används för att publicera våra filmer 
och sprida dem vidare på webb och i andra 
sociala medier. Vi annonserar/köper räckvidd på 
Facebook och Instagram då och då och i undan
tagsfall även på Linkedin. 

DinSynpunkt
DinSynpunkt är ett verksamhetssystem för att 
systematiskt kunna ta emot medborgarnas/
brukarnas synpunkter och klagomål i syfte att 
utveckla och förbättra verksamheterna. Under 
2018 kom 163 synpunkter in, vilket är något fler 
än 2017 (128 stycken). 

Hela 83,4 procent av synpunkterna avser det 
tekniska verksamhetsområdet. 66,9 procent av 
synpunkterna lämnades in via hemsidan. Andra 
kanaler som användes var främst appen Muni
zapp och kommunens Facebooksida. 

Ditt e-förslag
Eförslag är en typ av medborgarförslag där vem 
som helst kan lägga förslag via kommunens 
hemsida. Förslagen kan sedan signeras av andra 
under fyra månader. Förslag som får fler än 30 
underskrifter tas upp till politisk behandling. 
Under år 2018 lämnades fem förslag in, varav ett 
gick vidare till politisk behandling. 

Digitalisering genom e-tjänster
Syftet med att införa etjänster är att underlätta 
och förkorta kommunikationsvägarna för den 
som använder våra digitala tjänster. På det här 
sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid 
och får in korrekta uppgifter för att handlägga 
ärenden snabbare och bättre. Digitala verktyg och 
etjänster ger nya möjligheter att klara de växande 
välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen 
till medborgarna. Bengtsfors kommun har jobbat 
med att ta fram etjänster under ett antal år. 
Under 2018 blev följande etjänster lanserade:
• Båtplatskö
• Anmälan om installation av eldstad/rökkanal
• Anmälan om kontrollansvarig
• Intresseanmälan fjärrvärmeanslutning
• Beställning fjärrvärmeanslutning
• Välja prisavtal för fjärrvärme
• Samtycke till bildpublicering
• Intresseanmälan fiberanslutning
• Beställning fiberanslutning
• Ansökan om särskilt stöd
• Tidredovisning tekniska kontorets personal
• Anställa/avsluta personal
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Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för 
år 2018 på –7,1 mnkr. Resultatet är 10,8 mnkr 
sämre än budgeterat resultat.

Kommunens balanskravsresultat uppgår till 
0,0 mnkr. Uttag från resultatutjämningsreserv 
har gjorts med 7,1 mnkr.

Kommunstyrelsens verksamhet är indelad 
i fyra områden. Dessa är kommunlednings
kontoret, sociala området (vård, omsorg, IFO), 
utbildningsområdet (barn, utbildning, kultur 
och fritid) och tekniska området (teknik, lokal
försörjning, intern service). De skatte finansi
erade verksamheterna inom kommun styrelsens 
ansvarsområde redovisar ett totalt underskott 
på 11,6 mnkr jämfört med budget. 

Jämfört med budget uppvisar kommun
ledningskontoret ett överskott på 13,0 mnkr, 
utbild ningsområdet ett underskott på 20,3 mnkr, 
den skattefinansierade delen av tekniska området 
ett underskott på 1,8 mnkr och sociala om rådet 
ett underskott på 2,5 mnkr. De affärsdrivande 
verksamheterna (VA, renhållning och fjärrvärme) 
uppvisar totalt sett ett överskott på 0,5 mnkr.

Skatteintäkterna blev 9,3 mnkr högre än 
föregående år och de generella statsbidragen 
blev 11,5 mnkr högre. Skatteintäkterna och de 
generella statsbidragen ökade därmed med 
24,7 mnkr från föregående år. 

Verksamhetens nettokostnader i kommunen 
har år 2018 ökat med 7,1 procent. 

Driftkostnadsandelen ökade från 98,1 pro
cent år 2017 till 101,2 procent år 2018. För 
god eko nomisk hushållning i Bengtsfors, enligt 
kommun fullmäktiges beslut, krävs en drift
kostnadsandel på högst 99 procent. År 2018 
uppfylls inte detta mål. Det är första året sedan 
2011 som Bengtsfors kommun visat ett negativt 
resultat och därmed en driftkostnadsandel högre 
än 100 procent.

Investeringarna ligger fortsatt på en hög nivå 
och uppgår till 73,6 mnkr. Året innan låg invest
eringsnivån på 79,8 mnkr. 

Låneskulden ökade under året från 174,4 mnkr 
till 215,4 mnkr. 

Skattesatsen år 2018 var oförändrad. Skatte
satsen uppgår nu till 22,92 procent. Senaste 
förändringen var mellan 2014 och 2015 då 
skatte satsen höjdes med 50 öre. 

Soliditeten uppgår till 47,8 procent jämfört 
med 50,7 procent föregående år. 

Pensionsförpliktelserna, som redovisas utan för 
balansräkningen, minskade med 3,7 mnkr till 
239,6 mnkr inklusive särskild löneskatt. Pensions
förpliktelserna understiger nu det egna kapitalet 
med 100,8 mnkr. Soliditeten ink lusive pensions
förpliktelserna intjänade före år 1998 uppgår till 
14,1 procent.

Sammanfattande finansiell analys
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Kommunens finansiella strategier

I samband med beslut om budget för år 2016 
(2017–2019) upphävde kommunfullmäktige 
sitt beslut om avsättning till pensioner då det 
bedömdes att tillräcklig avsättning gjorts.

Resultatutjämningsreserv
Med anledning av riksdagens beslut om att 
komplettera befintlig lagstiftning om ”god 
ekonomisk hushållning” med möjligheten att 
använda sig av en resultatutjämningsreserv, 
beslutade kommunfullmäktige under år 2013 
om lokala riktlinjer för hanteringen av denna. 
Dessa riktlinjer har sedan reviderats. Senaste 
revisionen skedde under 2018 då det förtyd
ligades under vilka förutsättningar reserven kan 
disponeras.

Avsättning till resultatutjämningsreserv sker 
årligen enligt den maximala nivå som stadgas 
i kommunallagen, det vill säga med högst ett 
belopp som motsvarar det lägsta av antingen 
den del av årets resultat eller den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som över
stiger 1 procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunal
ekonomisk utjämning, eller 2 procent av sum
man av skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, om 
kommunen eller landstinget har ett negativt 
eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser.

Resultatutjämningsreservens storlek maximeras 
till 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Syftet med resultatutjämningsreserven är 
att ge kommunen möjlighet att täcka balans
kravsunderskott som uppstår på grund av en 
lågkonjunktur. Resultatutjämningsreserven kan 
disponeras i samband med bokslut för att täcka 
underskott. Kommunstyrelsen lämnar förslag 
i årsredovisningen till kommunfullmäktige 
avseende avsättning och disposition av resultat
utjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har i ett särskilt beslut slagit 
fast vilken resultatnivå som krävs för att Bengtsfors 
kommun ska anses ha god ekonomisk hushåll
ning. Inför år 2016 fastställdes nivån till 1,0 pro
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det budgeterade resultatet måste varje år över
stiga eller minst uppgå till denna procentsats.

De främsta argumenten för positiva resultat 
är att inte belasta kommande generationer med 
dagens kostnader, att avsättningar till framtida 
pensioner görs, att värdesäkra tillgångarna och 
att egenfinansiera investeringar. Utöver detta 
bör det i budget finnas en marginal för att täcka 
eventuella oförutsedda händelser. 

Hantering av framtida 
pensionsförpliktelser
Kommunfullmäktige beslutade år 2007 att årlig en 
tillskapa medel för pensionsreserver i egen balans
räkning på minst 5 mnkr åren 2008–2020 genom 
årliga positiva resultat överstigande detta belopp. 
Detta görs för att täcka ansvarsförbindelsen. För 
den förmånsbestämda pensionen beslutade kom
munfullmäktige att välja en fortsatt försäkrings
lösning.

Alternativet medel för pensionsreserver i egen 
balansräkning, kopplat till ett sparande genom 
till exempel planerade överskott, har bland annat 
ekonomiska fördelar och ger möjlighet till kon
troll men kräver att de avsatta medlen verkligen 
undantagslöst ”låses in” för kommande pensioner 
och inget annat.

Valet av lösning för hantering av ansvarsförbind
elsen innebär att kommunen ska placera medel 
enligt de riktlinjer som framtagits för förvalt
ningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.

Varje år i årsredovisningen ska en teoretisk 
balanskravsutredning göras. De medel som place
ras blir positiva balanskravsresultat för framtiden 
och kan användas vid framtida bedömningar av 
balanskravsresultatet de år när pensionsutbetal
ningarna är som högst.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Hållbar utveckling
För att kommunen ska kunna växa och utveck-
las krävs att vi tar tillvara hela befolkningens 
kunskaper och kompetens. Varje individ ska uti-
från sina egna förutsättningar ges möjlighet att 

Kommunfullmäktiges mål

Förutsättningarna för en hållbar utveckling i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Områden Mått Utfall Målvärde

Hållbar utveckling  Ò  Andel förvärvsarbetande ska öka 

72 %

Minst 72 %  

(+0,5 procentenhet per år) 

 Ô  Tillsammans med AF se till att fler är i 

egenförsörjning efter etableringsperioden

+2 procent-

enheter +5 procentenheter per år

Ett av två mål inom området har uppnåtts och det som har uppnåtts har positiv trendpil, medan det som inte uppnåtts 
dessutom har negativ utveckling. Sammantaget ger detta bedömningen att förutsättningarna för en hållbar utveckling i 
Bengtsfors kommun är oförändrade.

Livskvalitet
En god utveckling förutsätter god infrastruktur. 
Ett starkt samhälle och ett levande kultur- och 
föreningsliv, tillgängligt för alla, är grunden för 
såväl demokrati som en god livsmiljö. 

Välskötta och attraktiva boende- och ute miljöer 
i hela kommunen.

utveckla sina livschanser. Kommunens arbete 
ska präglas av ett framtidsinriktat och långsik-
tigt hållbart miljöarbete för kommande genera-
tioner. Kommunen är ett föredöme att tillvarata 
de positiva krafter som följer av invandringen.
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Utbildning
All pedagogisk verksamhet ska utgå från varje 
individs unika förmåga. Den ska skapa förutsätt-
ningar för måluppfyllelse samt motivation för 
vidare studier och etablering på arbetsmarknaden.

Gymnasiet och vuxenutbildningen är konkur-
renskraftiga med moderna utbildningar som 
är anpassade efter arbetsmarknadens behov nu 
och i framtiden och med goda kontakter med 
näringslivet.

Kommunfullmäktiges mål

Förutsättningarna för medborgarna i Bengtsfors kommun att etablera sig på arbetsmarknaden ska förbättras.

Områden Mått Utfall Målvärde

Utbildning  Ò  Det genomsnittliga meritvärdet  

i årskurs 9 ska öka 221,4 229,2

 Ò  Fler elever ska uppleva sin skolgång positivt

94 %

Sammanvägt resultat  

i elevenkät årskurs 5  

ska vara minst 93 %

 Ò  Fler elever ska uppleva sin skolgång positivt

80 %

Sammanvägt resultat  

i elevenkät årskurs 8  

ska vara minst 82 %

 Ô  Gymnasieelever med examen inom tre år 

ska vara bättre än riksgenomsnittet 61,1 % 80 %

 Ò  Andel av befolkningen med eftergymnasial 

utbildning ska öka 24,7 % Minst 25 %

 Ò  Andel nöjda föräldrar inom förskolan  

ska öka 99 index 90 index

Två av målen har uppnåtts, tre har gul markering och ett har röd. Även om de flesta av trendpilarna är positiva bedöms 
förutsättningarna för medborgarna i Bengtsfors kommun att etablera sig på arbetsmarknaden inte ha förbättrats.

Kommunfullmäktiges mål

Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Områden   Mått Utfall Målvärde

Livskvalitet  Ò  Fler medborgare ska uppleva att  

kommunen är attraktiv 57 index 62 index 

 Î Fler medborgare ska uppleva att de har  

inflytande över kommunens verksamhet 43 index 42 index 

 Ò  Kultur- och fritidsutbudet i kommunen  

ska förbättras

14 st

Minst 2 st satsningar inom 

föreningslivet för att nå  

nya grupper

 Ò  Kultur- och fritidsutbudet i kommunen  

ska förbättras

6 st

Minst 1 st ungdoms-

arrange mang i samarbete  

med ungdomsrådet

Inom området har tre av fyra mål uppnåtts. Detta tillsammans med att trendpilarna för tre av målen är positiva gör att 
livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun bedöms vara förbättrad. 
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Näringsliv
Bengtsfors kommun upplevs som en attraktiv 
kommun att verka i som företagare. Kommu-
nen ska präglas av goda relationer och korta 
beslutsvägar. Kommunen ska ge möjligheter till 
högskoleutbildningar som matchar efterfrågan 

av seniorboende och trygghetsboenden ska 
stimuleras. Barn och ungdomar ska stödjas för 
att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn 
och ungdom ska i första hand ges med utgångs-
punkt från befintliga nätverk och med tidiga 
insatser till barn och familjer.

Socialtjänsten i Bengtsfors kommun har som 
målsättning att stötta och stärka den enskilde 
till egenförsörjning. Detta ska ske genom aktivt 
individuellt stöd och tillsammans med andra 
aktörer, exempelvis AME, Närhälsan, Arbets-
för medlingen, Försäkringskassan, och regionen.

Kommunfullmäktiges mål

Förutsättningarna för framgångsrikt företagande i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Område Mål Utfall Målvärde

Näringsliv  Ò  Resultatet i Insikt ska förbättras 77 index 75 index

 Ò  Fler utbildningar ska startas  

i samverkan med näringslivet 3 st Minst 2 st per år

 Ò  Antal nya företag i kommunen ska öka 4 st Minst 5 st 

 Ò  Svenskt Näringslivs ranking  

av kommunen ska förbättras 147 134 (+20 placeringar per år)

Två mål har uppnåtts och två har gul markering. Eftersom utvecklingen för de som är gula ändå är positiv så bedöms 
förutsättningarna för framgångsrikt företagande i Bengtsfors kommun ha förbättras.

Trygghet
Människors trygghet i vardagen är en av de 
viktigaste uppgifterna för vår kommun. Trygg-
hetsfrågorna ska beaktas av samtliga i kom-
munen och prägla alla tjänster. Oavsett tid på 
dygnet ska invånare och besökare känna sig 
trygga på gator och torg och för att känna trygg-
het dygnet runt är jourcentralen på Dalslands 
sjukhus viktig. Trygghetsfrågorna ska också 
beaktas i kommunens planarbeten. Sam arbetet 
med bostadsbolagen ska utvecklas, särskilt med 
inriktning på bostadssociala frågor samt trygg-
hetsåtgärder i bostadsområden. Byggandet 

av utbildad arbetskraft. Kommunen ska via 
vuxen utbildningen matcha utbudet av utbild-
ningar för den arbetskraft som efterfrågas av 
näringslivet, främst inom bristyrken där det 
idag och framöver kommer att vara en brist på 
utbildad arbetskraft.
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Kommunfullmäktiges mål
Förutsättningarna för att samtliga medborgare, oavsett ålder, ska känna sig trygga i Bengtsfors kommun ska 

förbättras.

Områden Mått Utfall Målvärde

Trygghet  Î Antal olika vårdare som besöker en  

äldre person med hemtjänst beviljad  

av kommunen ska minska 19 st Högst 15 vårdare

 Ò  Fler medborgare ska känna sig trygga  

i kommunen 60 index 72 index

 Ò  Antalet fallskador ska minska 44 st Högst 45 st per 1 000 invånare

 Ò  Andel hushåll som är i behov av  

försörjningsstöd minskar –12 % –5 % per år

 Ò  Andelen bidragstagare som varit föremål 

för försörjningsstöd längre tid än två år  

ska genom ökad samverkan minska –28 % –10 % per år

Inom området har tre mål uppnåtts och två har röd markering. Trendpilarna är positiva för flera av målen.  
Förutsättningarna för att samtliga medborgare, oavsett ålder, ska känna sig trygga i Bengtsfors kommun  
bedöms därför ha förbättrats.

Service
Bengtsfors kommuns invånare ska uppleva att 
kommunen och de tjänster som kommunen 
finansierar har god tillgänglighet, inbjuder 
till delaktighet och att alla får ett respektfullt 
bemötande. Kommunen ska verka för en 

förbättrad infrastruktur, vilket inkluderar kol-
lektivtrafik och fibernät. Vi ska också verka för 
en god kommersiell service.

Arbete/sysselsättning är en viktig del i ett 
självständigt liv och aktuella brukargrupper ska 
erbjudas arbete alternativt sysselsättning.

Kommunfullmäktiges mål

Den kommunala service som medborgarna i Bengtsfors kommun erbjuds ska förbättras.

Områden Mått Utfall Målvärde

Service  Ò  Nöjd–medborgar-index, NMI, ska förbättras 55 index 52 index

 Ò  Samtliga sökande ska få förskoleplats  

inom tre månader 100 % 100 %

 Ô  Andelen nöjda brukare inom  

hemtjänsten ska öka 94 index 92 index

 Ô  Andelen nöjda brukare inom  

särskilt boende ska öka 86 index 90 index

— Andelen nöjda brukare inom LSS ska öka - 90 index

Tre av målen är uppnådda, ett har gul markering och ett saknar mätvärde. Hälften av trendpilarna är positiva och  
hälften är negativa. Den kommunala service som medborgarna i Bengtsfors kommun erbjuds bedöms ha förbättrats.
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Ekonomi
All verksamhet ska bedrivas kostnadsmedvetet 
och effektivt.

Kommunfullmäktiges mål

Bengtsfors kommuns ekonomiska ställning ska förbättras.

Områden Mått Utfall Målvärde

Ekonomi  Ô  Resultatet ska uppgå till minst 1,0 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag –1,2 % 1,0 %

 Ô  Balanskravsresultatet ska uppgå till minst 

1,0 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag 0,0 % 1,0 %

 Ô  Självfinansieringsgrad av investeringar  

exklusive affärsdrivande verksamheter  

ska vara 100 % mätt över fem år 76 % Minst 100 %

Inget av målen har uppnåtts och trendpilarna är negativa, varför Bengtsfors kommuns ekonomiska ställning inte  
bedöms ha förbättrats.

Personal
Kommunen ska vara ett föredöme som arbets-
givare, erbjuda trygga anställningar och en god 
arbetsmiljö. En arbetsplats som genomsyras 
av öppenhet, förtroende, delaktighet och där 
personalens idéer får genomslagskraft.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Områden   Mått Utfall Målvärde

Personal — Antal medarbetare som är stolta att vara 

anställda i Bengtsfors kommun ska öka - 4 index

 Ô  Andelen timvikarier ska minska

+5,3 %

Volym arbetade timmar 

med timlön ska minska  

med minst 10 % per år

 Î Arbetet med kompetensförsörjning  

ska förbättras

Endast ett av tre mål har uppnåtts, varför Bengtsfors kommun inte har förbättrat förutsättningarna att vara ett 
föredöme som arbetsgivare.
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Personalredovisning

Årsarbetare
Antal årsarbetare per den 1 november 2018 
uppgick till 750 heltider. Detta är en minskning 
från föregående år med 1 årsarbetare. Årsarbe-
tare definieras som det totala antalet hel- eller 
deltidsbefattningar, omräknat till heltidsbefatt-
ningar.

Könsfördelning
Könsfördelningen bland kommunens tills vidare-
anställda per den 1 november 2018 var 84 pro-
cent kvinnor och 16 procent män. 2017 var det 
83 procent kvinnor och 17 procent män.

Åldersfördelning
Medelåldern bland kommunens anställda upp går 
till 45 år och är samma siffra som före gående år.

Fördelning heltids/deltidsanställda 
Av alla tillsvidareanställda arbetar 65 procent av 
kvinnorna heltid. Motsvarande andel för män-
nen uppgår till 94 procent. Andelen heltids-
arbetande kvinnor har ökat med 2 procent mot 
föregående år och heltidsarbetande män har 
ökat med 4 procent.

Sjukfrånvaroredovisning
Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbets-
givare skyldiga att redovisa uppgifter om sjuk-
frånvaron i årsredovisningen. Redo visningen 
ska omfatta samtliga anställda som har ordi-
narie arbetstid, vilket även omfattar anställda på 
avtalsområdet BEA (personal i arbetsmarknads-
politiska åtgärder). Uppdragstagare och för-
troendevalda ska inte ingå i redovisningen.

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 
viktigt strategiskt område för kommunen under 
en följd av år framöver. Det är därför av stor 
vikt att kommunen upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare 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 vidare-
utveckling och en rad spännande kompetenser.

Inom kommunen finns en medarbetarpolicy 
med syfte att tydliggöra uppdraget som anställd 
i kommunen genom att beskriva värderingar, 
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
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Total sjukfrånvaro i procent av 
samtliga anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid
Alla anställda omfattas som har ordinarie arbets-
tid, vilket även omfattar anställda på avtalsom-
råde BEA. All arbetstid för dessa anställda 
– 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 
i kommunen uppgår till 5,94 procent, vilket är 
en ökning jämfört med föregående år då den 
uppgick till 5,57 procent.

Sjukfrånvaro
Ålder Total sjuk

frånvaro

Kvinnor Män

Totalt 5,94 6,27 4,87

<= 29 år 5,37 5,59 4,87

<= 30–49 år 5,52 6,05 3,91

>= 50 år 6,56 6,68 6,04

Sjukfrånvaro över 59 dagar
Totalt Kvinnor Män

Totalt 28,07 27,29 31,32

<= 29 år 10,26 10,43 9,81

<= 30–49 år 24,45 23,20 30,33

>= 50 år 36,42 35,18 41,96
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Miljöredovisning

Miljöprogram för Dalsland
Under 2018 beslutade direktionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund att förslaget till det 
gemensamma miljöpolitiska programmet för 
medlemskommunerna ska omarbetas. Dalslands 
miljö- och energikontor (DMEK) har fått i upp-
drag att ta fram upplägg och plan för processen 
som kommer att starta under första kvartalet 2019

Miljöledning i kommunen
Miljöstrategerna har stöttat kommunens miljö-
ledningsarbete, vilket har inneburit dialog med 
kommunchefen. I oktober deltog två strateger 
på Bengtsfors Ledarforum då information kring 
Bengtsfors miljölednings- och energiarbete gavs. 
Vidare fick deltagarna diskutera hållbart resande 
och mål kopplade till den nya avfallsplanen. Under 
året har även en miljöstrateg deltagit på några av 
tekniska områdets ledningsgruppsmöten. 

Diskussioner har förts med delar av kommun-
ledningen och ekonomienheten hur miljö-
lednings arbetet kan implementeras i lednings-
systemet Stratsys.

Arbetet med projekt Giftfri förskola har fort-
satt under år 2018. Förskolepersonal på Långevi 
och Björkåsens förskolor deltog i en utbildning 
inom Giftfri förskola i november 2018. 

Energi och klimat
Energi- och klimatrådgivningen har under 2018 
arbetat fokuserat med förnybar energi genom 
Energimyndighetens insatsprojekt ”Sol”. Intresset 
har varit stort och många privatpersoner, företag 
och organisationer har kontaktat rådgivningen 
för information om solcellspaneler. Energi- och 
klimatrådgivningen deltog även som föreläsare 
och utställare på kommunens Bygga & Bomässa.

Energistrategerna har tillsammans med kom-
munens energigrupp arbetat strategiskt med att 
hitta åtgärder för energieffektivisering och ökad 
andel förnyelsebar energi under året. Bland annat 
har en prioritetslista för installation av solceller på 
kommunala fastigheter och lokaler påbörjats. 

Den årliga uppföljningen av kommunens 
energianvändning visar att från 2009 till 2017 har 
Bengtsfors kommun inklusive Bengtsforshus AB 
minskat energianvändningen i sina fastigheter 
från 170 kWh/m2 år 2009 till 146 kWh/m2 år 
2017. En minskning med 14 procent, målet är att 
minska energianvändningen med 20 procent till 
år 2020. Inom området fordon och transporter 
har strategerna stöttat kommunen med att ansöka 
om medel från Klimatklivet för laddplatser till 
elbilar. I november invigdes en tankstation för 
biogas och kommunen har bytt ut delar av sin 
fordonsflotta till biogas.
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Hållbar samhällsplanering
DMEK har medverkat i arbetet med den kommun-
gemensamma avfallsplanen samt deltar fort-
löpande i arbetet med Bengtsfors kommuns 
VA-plan. DMEK har ansökt om LOVA-anslag hos 
länsstyrelsen till en förprojektering av en Dalslands-
gemensam hygieniseringsanläggning för slam 
från slutna tankar för toalettavlopp, syftet är att 
denna kretsloppsfraktion ska spridas på åkermark. 

Under 2019 kommer DMEK att medverka i ett 
Interregprojekt som bland annat ska utreda för-
utsättningarna för att inom FyrBoDals-området 
tillskapa en anläggning för att göra biogas av till 
exempel hushållens organiska avfall.  

Naturvård/Hållbar markanvändning
Under våren fick Dalsland besök av represent-
anter från Horizon 2020-projektet HNV-Link, 
där DMEK medverkar. Besökarna utgjordes av 
forskare, rådgivare, naturvårdare och lantbruk-
are från Grekland, Bulgarien, England, Frank-
rike och Finland. Ett par dagar spenderades på 
gårdar och i fält i Bengtsfors då kommunen har 
mycket intressanta hävdgynnade natur miljöer. 
Den 30 november hölls ett regionalt möte i 
Dalsland som del i avslutningen av projektet 
HNV-Link. Lokala, regionala och nationella 
aktörer medverkade, såsom representanter från 
WWF och Jordbruksverket. Mötet blev lyckat och 
projektet har bland annat lett till ett politiskt 
beslut om att Dalslands miljö- och energiförbund 
fortsatt satsar resurser inom området hållbar 
mark användning, vilket kommer att gynna både 
näringsliv och biologisk mångfald i Bengtsfors. 

Vattenplanering/Vattenvårdsfrågor
DMEK deltar i Dalbergså/Holmsåns vattenråd. 
Efter vattenrådets initiativ görs en särskild sats-
ning i Teåkersälven för att förbättra livsmiljön 
för flodpärlmusslan, öringen och många andra 
arter. En bred samverkan sker mellan många 
aktörer och under året färdigställdes en samlad 
åtgärdsplan för Teåkersälven och olika åtgärder 
har påbörjats eller är på gång. Även för Dals-
lands kanal (Upperudsälven) finns ett vatten-
råd, inom samma organisation som Dalslands 
kanals vattenvårdsförbund. DMEK genomför 
fortlöpande kalkningar av försurade vattendrag 
i bland annat Bengtsfors kommun.

Miljöanpassad offentlig upphandling – 
Hållbar konsumtion
En uppföljning av miljökraven i det Dalslands-
gemensamma avtalet för ”Lokalvårdsprodukter, 
papper och plast” från år 2015 har utförts under 
2018 för Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och 
Melleruds kommuner. Andelen miljömärkta 
varor, andelen biotekniska produkter samt 
inköpta mikrofiberprodukter har sammanställts 
för respektive kommun. I Bengtsfors kommun 
var andelen inköpta miljömärkta kemikalier 59 
procent av den totala inköpskostnaden under år 
2017. Rapporten presenterades för alla lokal-
vårdschefer under våren 2018. Lokalpressen 
informerades via ett pressmeddelande.

En uppföljning av miljökraven för levererade 
IT-produkter påbörjades under hösten 2018 och 
beräknas vara klar under första kvartalet 2019. 

Dalslands miljö- och energikontor arrangerade 
tillsammans med Sven Johansson Bygg, CSR 
VästSverige och Ragnsells ett seminarium i 
oktober 2018 i Fengersfors om hur byggavfall 
kan användas som en resurs. Diskussioner fördes 
om hur fastighetsbranschen tillsammans kan 
resurseffektivisera och hur återbrukat material 
kan återanvändas. Flera från Bengtsfors kom-
mun deltog på seminariet.  

Åtgärdsprogrammet – Utmaningar för 
ett hållbart Västra Götaland
Västra Götalands länsstyrelse, Skogsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen har tagit fram 
ett åtgärdsprogram med syfte att gemensamt 
kunna nå miljömålen. Miljöstrategerna arbetade 
tillsamm ans med Bengtsfors kommun fram ett 
förslag på vilka åtaganden som Bengtsfors kom-
mun ska åta sig. Förslaget lades fram för kommun-
styrelsen i oktober som tog beslut om åtagandena. 
Alla åtaganden kommer att läggas upp på en 
nationell åtgärdswebb och följas upp årligen. 
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Kommunen som samhällsbyggare

med ventilationsarbetet så har alla ljusarmaturer 
bytts ut och innertak samt berörda utrymmen 
målats om. Helheten har blivit en ljus och fräsch 
miljö för personal och elever.

Byggande av en fjärrvärmekulvert mellan 
Billingsfors och Bengtsfors genomfördes till 
största delen under 2017 och slutfördes i början 
av 2018. Kulverten binder samman fjärrvärme-
näten i Billingsfors och Bengtsfors. I samband 
med arbetet lades också ledningar för vatten 
och avlopp. Under hösten 2018 kompletterades 
med belysning längs gamla Lelångenbanan så 
att det nu finns belyst gång- och cykelväg mellan 
Billingsfors och Bengtsfors.

En stor satsning är också de attraktivitets-
höjande åtgärder som planeras i Billingsfors. 
Arbetet med att analysera, förankra, prioritera 
och till viss del även genomföra arbetet i Billings-
fors har gjorts under året. En av de tidigare 
inköpta fastigheterna har under året rivits och 
området har förberetts för kommande åtgärder. 

I Skåpafors har en ny badplats anlagts, ett pro-
jekt som fått positiv respons från allmänheten.

På Sågudden i Bengtsfors har en skatepark 
anlagts. I anslutning till skateparken finns också 
en basketplan. 

Kollektivtrafik
Västtågsutredningen presenterade under 2017 
sin rapport, och där rekommenderades att 
komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att 
öppna tretton nya stationer, däribland stationer 
i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors 
och NÄL. Under 2018 har sedan regionfull-
mäktige fattat beslut om Målbild Tåg 2035. Ett 
viktigt delmål för bättre kommunikationer i 
Bengtsfors kommun och Dalsland. 

Kommunal samverkan
Bengtsfors kommun samverkar med närliggande 
kommuner inom ett flertal olika områden. Dels 
genom kommunalförbund och gemensamma 
nämnder som till exempel Fyrbodals kommunal-
förbund, Dalslands miljö- och energiförbund samt 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överför-
myndarnämnd men också genom nätverks- och 
avtalssamverkan. Under året har förts diskussioner 
i Dalsland för att hitta möjligheter till ytterligare 
samverkansområden mellan kommunerna. 

Exploateringsverksamhet
Ett förslag till detaljplan för Bengtsfors centrum 
har samråtts under våren 2018 och därefter 
bearbetats utifrån de synpunkter som kommit 
in. Processen fortsätter under 2019.

Aktuella projekt
I januari sändes första kommunfullmäktige via 
webben. Kommunfullmäktiges möten varje 
månad direktsänds numer från sessionssalen i 
Bengtsfors. Sändningarna kan även ses i efter-
hand via kommunens hemsida.

Bengtsfors kommun har tidigare beviljats 
bidrag från Västra Götalandsregionen för 
utbyggnad av stamnät för fiber i kommunen. 
Slutbesiktning av näten genomfördes under 
hösten och projektet är slutredovisat.

Under 2017 påbörjades nybyggnation av en ny 
förskola på Långevi i Bengtsfors. Byggnationen 
slutfördes under 2018 och verksamheten startade 
efter sommaren. Det är en förskola med sex avdel-
ningar uppförd i två plan och byggd i massivträ. 

En satsning på inomhusmiljön på Franseruds-
skolan har gjorts under 2018. Ny ventilation har 
installerats i undervisningsutrymmen. I samband 
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Utbildning

Utbildning
Liksom de senaste åren har även år 2018 i stor 
utsträckning präglats av att antalet barn och 
unga i verksamheterna fortsatt är högt.

Förskola
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på 
demokratins grund. Av skollagen (2010:800) 
framgår att utbildningen i förskolan syftar till 
att barn ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Utbildningen ska också förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden 
för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska 
utgå från en helhetssyn på barn och barnens 
behov, där omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 
förskolan främja barnens utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.

Under 2018 har en ny förskola öppnats på 
Långevi i Bengtsfors, en nybyggd förskola med 
sex avdelningar i två plan. Samtidigt stängdes 
Olympens förskola och Björkåsens förskola 
minskar med två avdelningar. Öppnandet av 
Långevi förskola innebär därmed att antalet 
avdelningar i Bengtsfors ökar med två. 

Trycket på förskolan har varit högt med många 
nya inskolningar, men målet att erbjuda plats 
inom tre månader har kunnat hållas. 

Nettokostnaderna inom förskolan ökar under 
året med 15,1 procent. Antalet barn i verksam-
heten ökar också och uppgår nu till 388 barn. 

Nyckeltal förskola 2018 2017 2016

Nettokostnadsutveckling (%) 15,1 15,0 0,0

Antal barn (st) 388 381 348

Antal barn per årsarbetare 5,5 6,0 5,9

Antal heltidsbarn per

årsarbetare 5,0 4,9 4,9
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Fritidshem
Fritidshemmen ska enligt skollagen komplettera 
och samverka med skolan. Verksamheten har 
även 2018 haft hård belastning med anledning 
av att antalet barn fortsätter öka.

Nettokostnadsutvecklingen för fritidshemmen 
visar en kostnadsökning med 8,7 procent det 
senaste året. Samtidigt ökar antalet barn med 
2,5 procent.

Nyckeltal fritidshem 2018 2017 2016

Nettokostnadsutveckling (%) 8,7 7,8 7,7

Antal barn (st) 363 354 322

Antal inskrivna barn per 

årsarbetare 18,1 17,0 17,6

Grundskola
Även 2018 har antalet barn i grundskolan ökat. 

I september brann sporthallen vid Ekhags-
skolan ner till grunden. Efter sanering kunde 
huvudbyggnaden och den intilliggande  modulen 
tas i bruk igen, medan lokalerna under  matsalen 
var alltför vattenskadade för att kunna  användas. 
Skolan har fått organisera om delar av verksam-
heten för att möta de nya förutsättningarna, 
och idrottsundervisningen sker på Lövåsen i 
Billingsfors, dit eleverna körs med buss.

Antalet elever i grundskolan uppgick 2018 till 
953. Det är en ökning med 16 elever från före-
gående år. Nettokostnadsutvecklingen uppgår 
till 22,7 procent. I särskolan har elevantalet ökat 
med en elev till 24.

Nyckeltal grundskola 2018 2017 2016

Nettokostnadsutveckling (%) 22,7 11,0 5,7

Antal elever (st) 953 937 905

Antal elever i särskola 24 23 13

Antal elever per lärare 11,9 10,6 11,6

Andel (%) lärare med

pedagogisk högskoleexamen 77,0 79,0 85,0

Gymnasieutbildning
Strömkullegymnasiet har startat teknikprogram-
met och i samverkan med näringslivet ansökt 
om att ingå i Teknikcollege. Detta ska på sikt 
öka möjligheterna för kommunens näringar att 
rekrytera kompetent och motiverad arbetskraft 
bland kommunens egna invånare. Elevantalet 
på Strömkullegymnasiet har minskat med 16 till 
203 elever.

Gymnasieskolan 2018 2017 2016

Nettokostnadsutveckling (%) 11 0 0

Antal elever (st) 203 219 212

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Bengtsfors har i uppdrag 
att erbjuda utbildning inom SFI (svenska för 
invandrare), utbildning på grundläggande nivå 
och gymnasienivå, särskild undervisning för 
vuxna samt underlätta högskoleutbildning.

På grundläggande nivå erbjuder vuxenutbild-
ningen kurser i ämnena svenska, matematik, 
engelska och samhällsorientering. På gymnasie-
nivå erbjuds både studieförberedande kurser i 
kärnämnena och yrkesutbildningar.

Under året har en barnskötare/elevassistent-
utbildning startats.
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Inledning
Sociala områdets uppdrag är att bidra till goda 
livsvillkor för människor som vistas i Bengtsfors 
kommun. Området ansvarar för äldreomsorg, 
omsorg om personer med funktionsnedsätt-
ning, individ- och familjeomsorg och hemsjuk-
vård. Tillsammans med våra 350 medarbetare 
ger vi rättssäker verksamhet av hög kvalitet.

Inom sociala området har startats upp pro-
jekt Heltidsresan som syftar till att kommunen 
ska kunna erbjuda all personal inom vård och 
omsorg heltid. Det arbetar två projektledare 
som har till uppgift att ta fram underlag och 
förslag till styrgruppen hur Bengtsfors ska 
kunna genomföra heltider samt starta upp en 
bemanningsenhet.

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 Bengtfors och 
allt fler är multisjuka.

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, utred-
ning, stöd och behandling av barn och unga 
samt utredning, stöd och behandling av perso-
ner med missbruksproblem.

Stort fokus har under året lagts på samarbete 
för att utveckla socialt arbete med barn, ung-
domar och deras familjer. Placering ska vara 
den sista utvägen.

Under 2018 har det varit stora förändringar 
kring ensamkommande ungdomar. Då antalet 
ensamkommande flyktingbarn minskat kraftigt 
under 2018 samtidigt som ersättningen sänkts 
kraftigt har ett stort omställningsarbete skett. 
Boenden och medarbetare har avvecklats och 
nya sätt att arbeta med ungdomarna implemen-
terats, där vi gått från att vara omvårdande till 
att syfta till etablering och självständighet.

Social välfärd
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Nyckeltal IFO 2018 2017 2016

Nettokostnad (mnkr) 50,3 42,5 37,0

Nettokostnadsutveckling (%) 18,4 14,9 6,3

Antal bidragshushåll (st) 343 385 259

Antal vårddygn på  

institution (barn) 1 381 1 609 1 265

Antal vårddygn  

i familjehem (barn) 4 606 2 100 2 704

Nettokostnadsutvecklingen totalt för individ- 
och familjeomsorgen uppgår till 18,4 procent.

Antalet bidragshushåll har minskat med 10,3 
procent.

Antalet vårddygn i familjehem gällande barn 
som kommunen har betalningsansvaret för har 
ökat med 119 procent. 

Funktionshinder 
Inom funktionshinderverksamheten finns insat-
ser både enligt LSS och enligt SoL (socialtjänst-
lagen). LSS betyder lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade och ger rätt till 
särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda 
rättig heter 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/daglig 
verksamhet, korttidsboende, kontaktperson 
samt ledsagarservice.

Nyckeltal funktionshinder 2018 2017 2016

Nettokostnad (mnkr) 36,5 34,6 33,0

Nettokostnadsutveckling (%) 5,5 4,8 7,8

Antal LSS-timmar 21 724 15 467 14 193

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 5,5 pro-
cent och antalet LSS-timmar har ökat med 40,5 
procent.

Äldreomsorg
Äldreomsorg ges efter biståndsbedömning 
till äldre. Insatserna som finns är bland annat 
hem tjänst, vård- och omsorgsboenden, korttids-
vistelse och växelvård. Strävan är att omsorgen 

om äldre ska bygga på samarbete mellan den 
enskilde, närstående och personal; personal 
som har goda kunskaper inom omsorg och vård.

Under året har vi ökat antalet omvårdnads-
personal som arbetar med brukarna på sär-
skilda boenden, vilket syftar till att förbättra 
livskvaliteten. Denna utökning har skett genom 
finansiering med statliga stimulansmedel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen och 
genom ökad budget.

Resultatet i de nationella brukarundersök-
ningarna för äldre visar att brukarna i Bengts-
fors är nöjda med hemtjänst, särskilda boenden 
och hemsjukvårdens verksamheter och känner 
förtroende för verksamheten.

Nyckeltal äldreomsorg 2018 2017 2016

Nettokostnad (mnkr) 147,8 140,3 137,3

Nettokostnadsutveckling (%) 5,3 2,2 3,2

Nöjd vårdtagare  

äldreboende, index 86 87 93

Nöjd vårdtagare  

hemtjänst, index 94 96 94

Nettokostnadsutvecklingen för äldreomsorgen 
uppgår till 5,3 procent. 

Kvalitetsjämförelser
Sociala området rapporterar varje år en kvali-
tets- och patientsäkerhetsberättelse. Kvalitets-
berättelsen beskriver vilket kvalitetsarbete som 
bedrivits inom socialnämndens verksamheter 
under 2018. Vårdgivaren har ett tydligt ansvar 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-
arbete och arbeta förebyggande för att förhin-
dra vårdskador. 

All verksamhet som bedriver hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) ska ha ett ledningssystem. Lednings-
systemet syftar till att stödja verksamheten i att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten. Ledningssystemet ska också skapa 
ordning och reda och på så sätt bidra till mins-
kad risk för att vårdskador, missförhållanden 
och andra avvikelser uppstår inom socialtjäns-
tens verksamheter. 

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

Kommunens arbete inom kultur- och fritids-
området syftar till att skapa en positiv fritid både 
för kommuninvånare och för besökare. Kultur-
upplevelser, tillgångar till naturen, utveckling av 
idrottsanläggningar och den offentliga miljön 
är exempel på detta. Kulturskolan ingår också i 
kommunens kulturarbete.

Biblioteket 
Biblioteksverksamheten innefattar utlåning av 
böcker och andra medier, medieförsörjning, 
läsfrämjande arbete gentemot barn, unga och 
äldre och programaktiviteter.

Verksamheten består av biblioteket i Bengtsfors 
och de två filialerna i Dals Långed och Bäckefors. 
Dals Långeds bibliotek är ett unikt samarbete och 
är ett av två bibliotek i Sverige som är ett kombi-
nerat folk- och högskolebibliotek. 

Kulturskolan
Kulturskolan är framförallt riktad till barn och 
unga och innefattar musikundervisning, kurser 
med teater, dans och keramik, rytmikundervis-
ning på förskolorna, deltagande i Bengtsfors 
musikkår, luciafirande, Steneby studentkör och 
tre föreställningar per termin. 

Fritidsenheten
För barn och ungdomar i Bengtsfors kommun 
har ett sportlovsprogram tagits fram och som-
marlovsaktiviteter genomförts under 2018. Det 
är en mängd olika kultur- och fritidsaktiviteter 
som erbjuds skollediga barn och ungdomar 
genom detta arbete. 
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Fritidsgårdar
I Bengtsfors kommun drivs två fritidsgårdar i 
kommunal regi, Gårn i Bengtsfors och fritids-
gården i Bäckefors. Verksamheten riktar sig 
främst till ungdomar på högstadiet och gymna-
siet men också upp till 25 år. På fritidsgårdarna 
bedrivs öppen verksamhet där ungdomar exem-
pelvis kan spela spel, lyssna på musik, se på film, 
pyssla eller kanske bara umgås med vänner. 
Några gånger i månaden anordnas styrda aktiv-
iteter som spelturneringar, matlagning, skate-
boardåkning eller diskussionsgrupper.

Utöver de kommunala fritidsgårdarna lämnas 
bidrag till två föreningar som driver fritidsgårdar 
i Dals Långed och Billingsfors.

Allmänkultur
Inom allmänkultur ryms konsthall och evene-
mang som till exempel kulturveckan, ljuskväll 
och nationaldagsfirande.

Kulturveckan genomfördes 21–28 juli med 
temat Dalslands kanal 150 år, invigning i 

Billingsfors vid Friluftsteatern. Orterna Billings-
fors, Torrskog, Gustavsfors, Laxarby, Bäckefors, 
Ödskölt, Bengtsfors, Steneby och Dals Långed 
deltog.

Vinnare av Olga Birkfelts konstpris 2018 är 
Urska Medved och Maja Saverman. Marianne 
Tufvesson är 2018 års kulturpristagare i Bengts-
fors kommun.

Simskola
Under sommaren arrangeras simskola under sex 
veckor där barn, unga och vuxna kan få vatten-
vana, lära sig simma och ta märken. Simskolan 
arrangeras på sex olika platser i kommunen. 
Under sommaren 2018 deltog närmare 300 barn 
i verksamheten.

Nyckeltal, kultur och fritid 2018 2017 2016

Kulturskolan, antal elever 290 275 300

Besökare bibliotek 91 868 95 939 78 859

Antal medialån per invånare 5,0 5,5 5,8
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Offentliga miljöer

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

Offentliga fastigheter
Bengtsfors kommuns fastighetsbestånd inne
fattar 57 byggnader fördelade på de olika 
orterna. Uppdraget är att tillhandahålla god 
kommunal service till brukare i kommunala 
fastigheter och att sköta drift och underhåll av 
byggnaderna på bästa möjliga sätt.

Bland årets större händelser märks färdig
ställande av den nya förskolan på Långevi i 
Bengtsfors. En förskola med sex avdelningar 
uppförd i två plan och byggd till stor del i 
massiv trä. Andra viktigare händelser under året 
är att samtliga byggnader på Björkåsen försetts 
med nya tak och att Franserudsskolan fått ett 
nytt ventilationssystem. Bruksmuseet i Bäcke
fors har fått nytt tak, målats och fönstren har 
renoverats. Utförandet har tagit stor hänsyn till 
bevarande av gammalt material.

Gator och vägar
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 gatu
nätet ansvarar kommunen för underhåll och 
investeringar, vinterväghållning, gatubelysning, 
trafiksäkerhet och trafikföreskrifter.

Under året har gamla Lelångenbanan mellan 
Billingsfors och Bengtsfors försetts med belys
ning och därmed finns nu belyst gång och 
cykelväg mellan orterna.

Park
Kommunen ansvarar för skötsel och anläggande 
av park och grönytor motsvarande en yta av 
cirka 45 hektar samt även skötsel och nyplan
tering av blomsteranläggningar och rabatter. I 
uppdraget ligger att erbjuda attraktiva miljöer 
i form av 10 badplatser, 3 rastplatser, småbåts
hamnar med 200 båtplatser, 2 gästhamnar, 
Ekaparken samt ett flertal offentliga lekplatser.

En ny badplats i Skåpafors har iordningställts 
under året. I Bengtsfors har en skatepark byggts 
på Sågudden. 
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Affärsdrivande verksamheter

Affärsdrivande verksamheter totalt 
Till kommunens affärsdrivande verksamheter 
räknas vatten och avlopp (VA), renhållning och 
fjärrvärme. Dessa verksamheter finansieras helt 
via taxor och avgifter.

För utjämning över åren mot kollektiven för 
fjärrvärme, renhållning och VA finns avräk
ningar under kommunens egna kapital och 
under kortfristiga skulder. Vid årets utgång har 
kollektiven för renhållning och VA en ford
ran mot kommunen på 3,6 mnkr respektive 
7,5 mnkr. Fjärrvärmekollektivet har däremot en 
skuld på 14,5 mnkr. 

VA-verksamheten
VA ansvarar för produktion och distribu
tion av dricksvatten, avledning och rening av 
avlopps vatten samt drift, underhåll och för
nyelse av VA anläggningar inom fast ställda 
verksamhets områden.

Verksamheten redovisar för 2018 ett under
skott på 0,3 mnkr.

Jämfört med 2017 har kostnaderna för läckor 
i ledningsnätet ökat med 4 mnkr. Under året 
har satsningar gjorts på utredningar kring led
ningar, verk, bevakningssystem och arbetsmiljö, 
vilket också bidragit till försämrat resultat.

Bland årets projekt märks nytt VA på Näste
gårdsvägen i Gustavsfors, nytt VA på Loftmans 
Backe i Billingsfors samt nytt VA på Kinadals
vägen i Bengtsfors. 

Nyckeltal VA-verksamheten
  2018 2017 2016

Försåld vatten-

mängd (m3) 568 116 606 817 558 718

Levererat från 

vattenverk (m3) 1 020 515 1 014 320 1 037 013

Debiteringsgrad 

vatten (%) 56 60 54

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.

Verksamheten redovisar för året ett under
skott på 0,6 mnkr.

Det är några större engångsposter som i 
huvudsak förklarar underskottet. Utredningar 
och åtgärder i samband med en explosion på 
Nolängens gamla deponi har medfört extra 
kostnader. Även avfallsvolymerna till/från 
återvinningscentralen har ökat, vilket medfört 
ökade transportkostnader.

Sluttäckning av den gamla deponin vid Karls 
Gärde har slutförts under året. En gemensam 
avfallsplan för Bengtsfors, DalsEds, Färgelandas 
och Melleruds kommuner har antagits.

Nyckeltal renhållningsverksamheten
Antal abonnemang (st) 2018 2017 2016

Helår 3 598 3 613 3 587

Sommar 1 387 1 392 1 360

Lägenheter/lokaler 2 185 2 184 2 198

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 AhlstromMunksjö i Billingsfors. Verksam
heten arbetar ständigt för att få fler anslutna 
fjärrvärmekunder.

Verksamheten redovisar ett överskott på 
1,4 mnkr.

Resultatet motsvarar en marginal på 6,5 pro
cent, vilket är inom målintervallet på 5–8 pro
cent som anges i verksamhetens affärsplan. Ny 
fjärrvärmetaxa för privatkunder antagen i KS. 
Denna ger kunder större möjlighet att påverka 
sin kostnad och börjar gälla från 1 april 2019.
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Fjärrvärmekulvert mellan AhlstromMunksjö 
i Billingsfors och Bengtsgården i Bengtsfors 
har färdigställts under året. Kulverten binder 
samman fjärrvärmenäten i Billingsfors och 
Bengtsfors. Panncentralen på Bengtsgården går 
nu endast som reserv då värmen från bruket 
uteblir. I samband med arbetet har också led
ningar för VA lagts.

Nyckeltal fjärrvärmeverksamheten
  2018 2017 2016 Mål

Rörelsemarginal 6,5 % 9,2 % 2,3 % 5–8 %

Kundnöjdhet - 96,9 % 99 %

mer än 

97 %

Andel fossilfritt 

bränsle 95,8 % 97,0 % 97,2 %

minst 

97 %

Taxeökning 0 % 0 % 0 % KPI
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En stor utmaning för kommunen de kom
mande åren är att anpassa kostnader och 
verksamhet till förändrade ekonomiska förut
sättningar. Under 2018 minskade statsbidrag 
kopplade till mottagande av nyanlända kraftigt. 
Allt tyder på att den utvecklingen kommer att 
fortsätta. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) gör bedömningen att vi nu har passerat 
toppen på den senaste högkonjunkturen. Det 
råder också stor osäkerhet om hur statsbud
geten och kommande vårändringsbudget kom
mer att påverka verksamheterna. Förändringar 
i Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag 
och ekonomiska förutsättningar kan radikalt 
förändra förutsättningarna för Bengtsfors kom
mun, vilket kan påverka möjligheten att nå mål 
om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd 
och ökad sysselsättning.

I den överenskommelse den nya regeringen 
och dess stödpartier kommit överens om finns 
förslag till förändringar som ska utredas och 
som kan bli verklighet under 2020–2021. Det 
finns en osäkerhet huruvida dessa blir verklig
het och hur det i så fall kommer att påverka 
kommunen. En osäkerhetsfaktor är också för
slaget till förändringar i det kommunala utjäm
ningssystemet. Förslaget är ute på remiss under 
våren 2019. Det är osäkert när och i vilken form 
förslaget kommer att genomföras.

Digitaliseringen av samhället kommer ofrån
komligen att påverka kommunens verksamheter 
de kommande åren. Digitaliseringen kommer 
att innebära både utmaningar och möjligheter 
de kommande åren. Dels kommer medborgare 
och brukare att ställa större krav på digitala 
lös ningar för service och kommunikation, men 
digitaliseringen kan också innebära möjligheter 
i form av nya lösningar som medför kvalitets
förbättringar och/eller effektiviseringar. 
Digital iseringen kommer att innebära föränd
rade arbetssätt och nya arbetssätt som medför 
nya rutiner i organisationen. Här är en stor 
utmaning för hela organisationen som kommer 
att kräva samverkan utanför kommungränsen. 

Samverkan över kommungränserna väntas 
bli allt viktigare de kommande åren även inom 
andra områden. Det kommunala uppdraget 
blir allt mer komplext och för små kommuner 
som Bengtsfors kan samverkan med andra för 
att hitta gemensamma lösningar vara ett sätt 
att kunna erbjuda service av god kvalitet till 
kommuninvånarna.

Personal och kompetensförsörjning väntas 
vara ett fortsatt viktigt strategiskt arbete och en 
utmaning för kommunen under ett antal år 
framöver. Det är därför av stor vikt att kommu
nen upplevs som en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna bibehålla medarbetare, men även kunna 
attrahera nya och kommande medarbetare.

Framtidsbedömning
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Driftredovisning

Kommunens resultat uppgår till –7,1 mnkr. Det 
innebär att årets resultat är 18,4 mnkr lägre än 
föregående år. 

Kommunstyrelsen uppvisar ett totalt under
skott på 17,5 mnkr mot budget. Den skatte
finansierade verksamheten redovisar ett under
skott på 11,6 mnkr och de affärsdrivande 
verk samheterna uppvisar ett underskott på totalt 
5,9 mnkr. Av kommunstyrelsens områden 
uppvisar kommunledningskontoret ett över
skott på 13,0 mnkr, utbildningsområdet ett 
underskott på 20,3 mnkr, tekniska området ett 

underskott på 7,7 mnkr och sociala området ett 
underskott på 2,5 mnkr. Kommunfullmäktige 
visar ett mindre överskott på 0,1 mnkr och 
val nämnden ett underskott på 0,1 mnkr.

Driftredovisning i sammandrag
All internränta och alla avskrivningar bokförs 
på finansförvaltningen istället för på respektive 
nämnd. De affärsdrivande verksamheterna upp
visar överskott inom finansförvaltningen med 
6,4 mnkr.

Driftredovisning i sammandrag
Uppdelning per nämnd 

Nämnd

Utfall

2017

Utfall

2018

Budget

2018

Avvikelse 

budget 2018

Kommunfullmäktige – 1,2 – 1,2 – 1,3 0,1

Kommunstyrelsen – 516,5 – 563,8 – 546,3 – 17,5

Valnämnden 0,0 – 0,5 – 0,4 – 0,1

Myndighetsnämnden – 0,1 – 0,1 – 0,1 0,0

Finansförvaltningen 529,1 558,5 551,8 6,7

Summa 11,3 – 7,1 3,7 – 10,8

Uppdelning per verksamhet
Verksamhet Utfall

2017

Utfall

2018

Budget

2018

Avvikelse 

budget 2018

Politisk verksamhet – 9,3 – 8,8 – 8,7 – 0,1

Infrastruktur, skydd m m – 36,7 – 39,9 – 42,2 2,3

Fritid och kultur – 15,1 – 15,4 – 15,5 0,1

Pedagogisk verksamhet – 202,1 – 235,8 – 216,1 – 19,7

Vård och omsorg – 183,3 – 196,9 – 195,9 – 1,0

Särskilt riktade insatser 5,8 19,2 13,3 5,9

Affärsverksamhet 5,8 – 1,3 – 2,2 0,9

Gemensam verksamhet 446,2 471,8 471,0 0,8

Summa 11,3 – 7,1 3,7 – 10,8
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Investeringar
Kommunen har som finansiell målsättning att 
de skattefinansierade investeringarna långsiktigt 
ska finansieras med egna medel. Nettoinvest
eringarna år 2018 uppgår till 73,6 mnkr, vilket 
är 6,2 mnkr mindre än året innan. 

Av investeringarna avser 56,4 mnkr de skatte
finansierade verksamheterna och 17,2 mnkr de 
affärsdrivande. Den totala investeringsbudgeten 
för året uppgår till 114,7 mnkr.

Den klart största investeringen i de skatte
finansierade verksamheterna under året är, 
liksom föregående år, nybyggnationen av en 
förskola på Långevi i Bengtsfors. 18,3 mnkr av 
årets investeringar avser det projektet. 7,4 mnkr 
har investerats i fiberutbyggnad på landsbygden 
i kommunen, ett projekt som medfinansieras 
till 50 procent av Västra Götalandsregionen. En 
investering i inomhusmiljön på Franserudsskolan 
har genomförts under året med totalt 6,4 mnkr. 
Projektet omfattar bland annat ny ventilation 
och belysning. Boverket har medfinansierat med 
1,5 mnkr. I övrigt har bland annat under året 

investerats 2,0 mnkr i etapp två av takbyte på 
Björkåsen, 1,9 mnkr i ITinvest eringar, 1,8 mnkr 
i belysning på Lelångbanan mellan Billingsfors 
och Bengtsfors, 1,8 mnkr i en ny sopmaskin, 
1,5 mnkr i asfaltering, 1,4 mnkr i renovering av 
Strömbron i Bengtsfors, 1,1 mnkr i en slangtvätt 
till räddningstjänsten, 1,1 mnkr i Långevi sport
center och 1,1 mnkr i utrustning och inventarier 
inom äldreomsorgen.

Årets fjärrvärmeinvesteringar uppgår till 
totalt 4,0 mnkr. Cirka 3 mnkr avser nyanslut
ningar och 1 mnkr är slutförande av invest
eringen i en kulvert för fjärrvärme och VA 
mellan Billingsfors och Bengtsfors. Invest
eringar inom VAverksamheten har skett med 
12,3 mnkr. Årets största projekt är utbyte av 
VAledningar på Kinadalsvägen som uppgår 
till 3,8 mnkr. Utbyggnad av VAnät i Gustavsfors 
står för 3,0 mnkr av årets investeringar. Övriga 
större investeringar rör utbyte och uppgrade
ring av nät och utrustning. Inom renhållnings
verksamheten har investeringar för 0,8 mnkr 
gjorts under året.
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Ekonomisk analys av  
kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i fyra 
områden. Dessa är kommunledningskontoret, 
sociala området (vård, omsorg, IFO), utbild-
ningsområdet (barn, utbildning, kultur, fritid) 
och tekniska området (teknik, lokalförsörjning, 
intern service). De skattefinansierade verksam-
heterna redovisar ett totalt underskott jämfört 
med budget på 11,6 mnkr. 

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har en övergripande 
och samordnande roll i kommunens verksam-
het. Det ansvarar för kommunens centrala 
ekonomifunktion, personalfunktion, IT-enhet, 
kansli och samhällsbyggnadsenhet. Det har 
även ansvar för näringslivsfrågor, folkhälso-
arbete, integration och arbetsmarknadsenhet.

Kommunledningskontoret redovisar för verk-
samhetsåret 2018 ett överskott på 13,0 mnkr 
mot budget. 

Den enskilt största posten som bidrar till 
den positiva budgetavvikelsen är intäkter från 
etableringsersättning som bokförs under kom-
munledningskontoret. Denna post bidrar till 
den positiva avvikelsen med 8,7 mnkr. Över-
skott med 1,4 mnkr visas också i verksamheten 
planarbete och det är också hänförligt till 
riktade statsbidrag. Bengtsfors kommun fick i 
slutet av året ett ej budgeterat statsbidrag för ökat 
bostads byggande på 1,6 mnkr som resulterar i det 
överskottet.

Vakanser och ledigheter under året på flera 
enheter bidrar också till överskottet på kommun-
ledningskontoret med sammanlagt 1,6 mnkr. 

Kostnader för färdtjänstresor överstiger bud-
get och orsakar ett underskott på 0,8 mnkr. De 
senaste åren har antalet resor ökat.

Sociala området
Inom det sociala området ansvarar kommun-
styrelsen för verksamheter som bland annat 
regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
stöd och service 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 föräldrabalken. 

Till ansvarsområdet hör särskilt boende, hem-
tjänst, ledsagning, bostad med särskild service, 
daglig verksamhet, dagverksamhet, personlig 
assistans, boendestöd och försörjningsstöd.

Det sociala området redovisar ett underskott 
jämfört med budget på 2,5 mnkr.

Äldreomsorgen uppvisar ett totalt överskott på 
4,4 mnkr. Av överskottet inom äldreomsorgen 
står hemtjänsten för 1,7 mnkr, vilket främst beror 
på en minskning i antalet hemtjänst timmar 
jämfört med budgeterad nivå. Intäkter som 
överstiger budget bidrar också till övers kottet. 
Särskilt boende visar också överskott med totalt 
1,7 mnkr. Även för särskilt boende överstiger 
intäkterna budgeterad nivå. Verksamheten fick 
till 2018 utökad budgetram för ökad personal-
täthet. Personaltätheten har också ökats men 
fick inte fullt genomslag från årets start.

Hemsjukvården visar för året ett underskott 
med 1,7 mnkr. Svårigheter att tillsätta ordi-
narie personal i tillräcklig omfattning leder 
till ökade kostnader för inhyrd personal och 
övertidsersättning.

Kostnaderna för verksamheterna för funk-
tionshindrade (LSS) visar överskott jämfört 
med budget på 1,4 mnkr. Det är främst inom 
boende för vuxna som överskottet återfinns. 
Samtidigt visar korttidsboende för barn under-
skott som en följd av fler barn, både i egen 
verksamhet och placerade i annan kommun.
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovi-
sar ett underskott på 4,9 mnkr. Kostnaderna för 
institutionsvård och familjehemsplaceringar 
av barn och unga överstiger kraftigt budget 
och visar ett underskott på 5,8 mnkr. Kostnads-
utvecklingen för ekonomiskt bistånd har inte 
varit så som befarades i budget och denna verk-
samhet kan därför visa ett överskott för 2018 på 
0,6 mnkr.

Verksamheterna för ensamkommande 
barn/unga visar ett underskott mot budget 
på 2,7 mnkr. Verksamheterna för ensamkom-
mande barn och unga har genomgått stora 
anpassningar under 2018. I mars stängdes 
kommunens HVB och i maj avvecklades den 
Dalslandsgemensamma handläggningsenheten 
och uppdraget återgick till respektive kommun. 
Ersättningssystemet för ensamkommande barn 
och unga gjordes om markant under 2017 och 
har fått full effekt 2018. Det nya systemet är 
mindre generöst än tidigare och kommunen 
drog på sig ett underskott under första halvåret 
2018. Ett omfattande arbete har pågått med att 
anpassa placeringarna till det faktiska behovet 
som varje enskild individ hade.

Utbildningsområdet
Inom utbildningsområdet har kommun styrelsen 
ansvar för förskola, fritidshem, grundskola, sär-
skola, gymnasieskola, gymnasie särskola, vuxen-
utbildning, kommunala kulturskolan, ungdoms-
gårdar, bibliotek samt kommunal kultur- och 
fritidsverksamhet.

Utbildningsområdet uppvisar ett underskott 
mot budget på 20,3 mnkr. 

Antalet elever i både förskoleklass och grund-
skola har varit högt 2018 liksom de senaste åren, 
vilket medfört höga kostnader. 

Fritidshemsverksamheten visar underskott 
mot budget på 1,1 mnkr som en följd av många 
barn i verksamheten och barn i behov av extra 
resurser. Av samma orsaker uppvisas också ett 
underskott i förskoleklass med 1,5 mnkr.

Grundskolan uppvisar för året ett underskott 
mot budget på 11,4 mnkr. Grundskolans stora 
budgetunderskott beror till största delen 
på att budgeterade intäkter i form av stats-
bidrag uteblivit. Det handlar om bidrag för 

asylsökande elever och andra bidrag som inte 
kunnat sökas under året. När intäkterna ute-
blivit har inte verksamheten, under pågående 
verksamhetsår, kunnat anpassa kostnaderna i 
motsvarande utsträckning. Fortsatt högt elev-
antal har också bidragit till höga kostnader.

Liksom under 2017 fortsätter elevantalet i 
grundsärskolan att öka kraftigt. För år 2018 
resulterar det i ett underskott jämfört med 
budget på 3,2 mnkr, varav 1,3 mnkr är relaterat 
till skolskjutsar.

Vuxenutbildningen visar underskott mot bud-
get på 2,4 mnkr. Merparten av underskottet är 
kopplat till SFI (svenska för invandrare). SFI 
har även 2018 haft ett högt tryck på verksam-
heten med många inskrivna elever.

Tekniska området
Inom det tekniska området fullgör kommun-
styrelsen kommunens uppgifter inom den tek-
niska försörjningens område. Området bedriver 
de affärsdrivande verksamheterna renhållning, 
fjärrvärme och VA-verksamhet. Här bedrivs 
även kommuninterna verksamheter såsom 
fastighetsservice och städ- och kostverksamhet. 
Skötsel av gator och parker är andra exempel 
på verksamheter. Även räddningstjänst ingår i 
det tekniska området.

Områdets skattefinansierade verksamheter 
uppvisar ett underskott på 1,8 mnkr mot bud-
get. De affärsdrivande verksamheterna redovisas 
under avsnittet ”Affärsdrivande verksamheter”.

Drift och underhåll av kommunens fastig-
heter uppvisar ett underskott på 1,1 mnkr. De 
senaste årens volymökningar i kommunens 
verksamheter har medfört ökade kostnader för 
slitage och drift av fastigheter. 

Verksamheten för lokalvård och hygien-
service visar ett överskott jämfört med budget 
på 1,4 mnkr. Ett aktivt arbete för att hålla nere 
kostnader har resulterat i överskott. 

Räddningstjänstens kostnader för 2018 över-
stiger budget med 1,4 mnkr. Räddningstjänsten 
har haft en stor arbetsbelastning under hela året 
med ett flertal allvarliga olyckor, vilket avspeglas 
i ett underskott jämfört med budget. Det totala 
antalet räddningstjänsttimmar inom kommunen 
har trefaldigats jämfört med året innan.
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Riskbedömning 

Borgensåtaganden

Bengtsfors kommun är medlem i Kommuninvest. 
Bengtsfors kommun har i juni 1997 ingått en 

solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner 
som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommun-
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten 
av Bengtsfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala 
tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommu-
nens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 456 635 902 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 457 652 870 kronor.   

Bengtsfors kommun har gått i borgen för 
de kommunala bolagens lån. Deras låneskuld 
uppgår till 236,8 mnkr.

Kommunens ansvarstagande för statligt 
reglerade lån för egnahem är mindre än 0,1 
mnkr, ansvarsåtagandet uppgår till 40 procent 
av låneskulden.

Kommunen har också borgensåtagande för 
pensioner gentemot stiftelsen Stenebyskolan på 
2,6 mnkr och de kommunala bolagen Bengts-
fors Teknik AB och Bengtsfors Energi Nät AB 
på totalt 2,7 mnkr.

Övrig större borgensförbindelse är till stiftel-
sen Stenebyskolan på 7,9 mnkr, till Gustavsfors-
Vårviks Äldreboendeförening på 0,6 mnkr och 
stiftelsen DVVJ på 1,5 mnkr.

Bengtsfors kommuns totala borgensåtagande 
uppgår till 252,2 mnkr.

Bengtsfors kommun är i sin dagliga verksamhet 
utsatt för många typer av risker. Exempel på 
sådana risker är finansiella risker, borgensåtag-
anden och skador på kommunens egendom. 
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 knuten 
på 20 mnkr som kan utnyttjas utan förbehåll. 
Bengtsfors kommun är dessutom medlem i 
Kommuninvest. Där kan även de kommunala 
bolagen 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- 
eller utbetalningar i utländsk valuta.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att förändringar i ränte-
nivån påverkar kommunen negativt genom 
ökade räntekostnader.

För att begränsa ränterisken ska räntebind-
ningstiden i låneportföljen spridas över tid 
enligt en fastställd normportfölj. Av kommu-
nens totala lån på 215,4 mnkr ligger 70,0 mnkr 
med rörlig ränta.

Bankavtal

Kommunen har under år 2016 genomfört en 
upphandling av banktjänster inklusive check-
kredit och betalningsförmedling. Avtalet löper 
på tre år.
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Intern kontroll

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente 
för intern kontroll. Kommunstyrelsen har med 
utgångspunkt från väsentlighet och risk fastställt 
en plan för granskning av den interna kontrollen 
för åren 2017–2018. 

Försäkringsskydd

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

IT-säkerhet

Kommunens IT-enhet gör kontinuerliga förbätt-
ringar av exempelvis virusskydd, backup-rutiner 
och tillgång till reservkraft.

Känslighetsanalys
Invånarantal

Invånarantalet påverkar kommunens skatte-
intäkter och statsbidrag. I budgeten för år 2018 
beräknades befolkningen att öka med 70 per-
soner. Detta innebär 3,6 mnkr i högre skatte-
intäkter och statsbidrag jämfört med om befolk-
ningen vore oförändrad.

Statsbidrag/utjämningssystem

I bokslutet för år 2018 erhöll kommunen netto 
169,8 mnkr i inkomst- och kostnadsutjämnings-
bidrag. I detta statsbidrag ingår avgift för LSS-
utjämning med 5,7 mnkr.

Räntehöjningar

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

Löneökningar

Om löneökningarna blir en procentenhet 
högre än beräknat ökar lönekostnaderna med 
5,0 mnkr.
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Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor Koncernen Bengtsfors kommun
Not 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 286,3 285,2 276,7 238,7 241,9 227,2

Verksamhetens kostnader 2 – 859,3 – 816,5 – 757,4 – 831,2 – 793,4 – 725,8

Avskrivningar 3 – 38,8 – 43,0 – 44,0 – 29,8 – 29,3 – 35,4

Verksamhetens nettokostnader – 611,8 – 574,3 – 524,7 – 622,3 – 580,8 – 534,0

Skatteintäkter 4 405,8 396,5 383,2 405,8 396,5 383,2

Generella statsbidrag 5 206,7 195,2 183,8 206,7 195,2 183,8

Finansiella intäkter 6 2,9 1,0 1,1 4,1 2,2 2,2

Finansiella kostnader 7 – 2,6 – 3,9 – 5,0 – 1,4 – 1,8 – 3,1

Resultat före extraordinära poster 1,0 14,5 38,4 – 7,1 11,3 32,1

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 1,0 14,5 38,4 – 7,1 11,3 32,1
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Resultatanalys

Årets resultat
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 
1,0 mnkr, en minskning jämfört med föregå
ende år med 13,5 mnkr. De kommunala bolagen 
går från ett överskott på 3,2 mnkr till ett över
skott på 8,1 mnkr. I bolagens resultat för 2017 
ingick en nedskrivning av hyresfastigheten Haga
lund med 5,0 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till –7,1 mnkr. 
Resultatet är 18,4 mnkr sämre än föregående år. 

Årets balanskravsresultat 
Kommunens balanskravsresultat uppgår till 
0,0 mnkr. Uttag från resultatutjämningsreserv 
har gjorts med 7,1 mnkr. 

Förra året uppgick balanskravsresultatet till 
7,7 mnkr. Kommunen har haft positiva balans
kravsresultat under flera år och det finns därför 
inga gamla underskott som ska återhämtas.

Årets balanskravsresultat (miljoner kronor)
Årets resultat – 7,1

Samtliga realisationsvinster 0,0

Realisationsvinster enligt  

undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförluster enligt  

undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserader förluster  

i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar – 7,1

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Medel från resultatutjämningsreserv 7,1

Årets balanskravsresultat 0,0

Teoretiskt balanskravsresultat
Kommunen har i enlighet med framtaget 
regelverk för resultatutjämningsreserv avsatt 
59,2 mnkr. Denna avsättning inom det egna 
kapitalet kan användas vid eventuella framtida 
underskott för att ändå klara balanskravet.

I riktlinjerna för hantering av resultatutjäm
ningsreserv anges att avsättning årligen ska ske 
enligt den maximala nivå som anges i kom
munallagen; med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 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 kommunal ekonomisk 
utjämning, om kommunen eller landstinget har ett 
negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser.

Bengtsfors kommuns resultat för 2018 är 
negativt och uppgår till –7,1 mnkr. Det innebär 
att det inte är aktuellt med någon avsättning till 
resultatutjämningsreserven då det förutsätter 
ett positivt resultat.

I riktlinjerna för hantering av resultatutjäm
ningsreserv anges under vilka förutsättningar 
reserven kan disponeras.
• Resultatutjämningsreserven 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 dispon
eras för att täcka löpande driftunderskott. För 
disponering av resultatutjämningsreserv krävs 
därför att det finns en av kommunfullmäktige 
fastställd plan för när kommunens ekonomi är 
i balans.
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Med utgångspunkt i ovanstående riktlinjer har 
beslutats att använda 7,1 mnkr av de medel som 
avsatts i resultatutjämningsreserven för att på så 
sätt klara balanskravet. Efter disponering upp
går resultatutjämningsreserven till 52,1 mnkr.

Som lösning för att hantera den gamla 
pensionsskulden intjänad före år 1998 (ansvars
förbindelsen) har kommunen valt alternativet 
att placera medel på den egna balansräkningen. 
Totalt finns 28,0 mnkr placerade som kan använ
das vid framtida bedömningar av balanskravs
resultatet de år när pensionsut bet alningarna är 
som högst. 

Intäkter
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter har 
ökat med 1,1 mnkr medan kommunens minskat 
med 3,2 mnkr. Intäktsminskning finns vad gäller 
ersättning för personlig assistans från Försäkrings
kassan. Intäkter från försäljning av verksamhet, 
främst till andra kommuner, har också minskat. 
Minskning ses också bland övriga driftbidrag, 
främst från staten. 

Kostnader
Kommunkoncernens verksamhetskostnader har 
ökat med 42,8 mnkr jämfört med föregående år. 
Kommunen har ökat sina verksamhetskostna
der med 37,8 mnkr. Största ökningen finns på 
personal kostnaderna som ökat med 6,4 procent. 
Övriga kostnader har ökat med 2,0 procent.

Avskrivningar 
Kommunkoncernens avskrivningar har minskat 
med 4,2 mnkr jämfört med föregående år och 
kommunens avskrivningar har ökat med 
0,5 mnkr. I koncernens avskrivningar för 2017 
ingick en nedskrivning av hyresfastigheten 
Hagalund i Bengtsforshus AB med 5,0 mnkr.

Som andel av skatteintäkter och statsbidrag, 
exklusive nedskrivningar, utgör kommunens 
avskrivningar 4,9 procent. Det är marginellt 
lägre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader har för kom
munkoncernen ökat med 6,5 procent. 

Verksamhetens nettokostnader i kommunen 
har år 2018 ökat med 7,1 procent. 

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
ökade med 20,7 mnkr. År 2017 ökade de med 
24,7 mnkr och år 2016 med 38,7 mnkr. 

Av de totala skatteintäkterna och statsbidragen 
på 612,6 mnkr avser 405,8 mnkr skatteintäkter 
från Bengtsfors kommuns egna skatteunderlag. 

Skattesatsen uppgår nu till 22,92 procent. 
Senaste förändringen var mellan 2014 och 2015 
då skattesatsen höjdes med 50 öre. 

Extraordinära poster
Redovisningsposter att hänföra till extraordi
nära poster finns inte.

Finansnetto
Koncernens finansnetto har förbättrats mot 
året före och är nu positivt och uppgår nu till 
0,3 mnkr. År 2017 uppgick finansnettot till 
–2,9 mnkr och år 2016 till –3,9 mnkr. 

Kommunens finansnetto har förbättrats mot 
året innan och uppgår nu till 2,7 mnkr. År 2017 
uppgick finansnettot till 0,4 mnkr och år 2016 
till –0,9 mnkr. 

Driftkostnadsandel
För att nå ekonomisk balans är det nödvändigt 
att nettokostnaderna inte ökar mer än skatte
intäkterna. Ett mått på denna balans är drift
kostnadsandel som innebär att samtliga löpande 
kostnader inklusive finansnetto relateras till 
kommunens skatteintäkter och generella stats
bidrag. Redovisas en driftkostnadsandel under 
100 procent har kommunen en positiv balans 
mellan löpande kostnader och intäkter.
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Driftkostnadsandel
Procentandel 2018 2017 2016

Verksamhetens kostnader 

och intäkter 96,7 93,2 87,9

Avskrivningar 4,9 5,0 6,2

Finansnetto – 0,4 – 0,1 0,2

Driftkostnadsandel 101,2 98,1 94,3

Driftkostnadsandelen uppgår till 101,2 procent 
år 2018. För år 2017 redovisas en driftkostnads
andel på 98,1 procent. År 2016 uppgick drift
kostnadsandelen till 94,3 procent. År 2018 är 
första året sedan 2011 som driftkostnadsan delen 
överstiger 100 procent av skatteintäkter och stats
bidrag. 2011 uppgick den till 101,6 procent.
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Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor Koncernen Bengtsfors kommun

2018 2017 2016 2018 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster 0,7 17,4 42,3 – 9,8 10,9 33,0

Erhållen ränta 2,9 1,0 1,1 4,1 2,2 2,2

Erlagd ränta – 2,6 – 3,9 – 5,0 – 1,4 – 1,8 – 3,1

Avskrivningar 38,8 43,0 44,0 29,8 29,3 35,4

Övriga justeringar för ej likvidpåverkande poster 1,2 – 0,3 3,1 0,1 – 1,6 0,4

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 41,0 57,2 85,5 22,8 39,0 67,9

Ökning/minskning varulager – 0,3 0,9 0,1 0,1 0,1 – 0,1

Ökning/minskning korta fordringar – 0,2 6,1 – 17,6 3,7 11,4 – 19,7

Ökning/minskning övriga korta skulder 1,7 31,8 – 10,4 – 6,4 31,4 – 11,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,2 96,0 57,6 20,2 81,9 36,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar i materiella 

anläggningstillgångar – 84,2 – 85,4 – 100,4 – 72,8 – 79,8 – 61,2

Förändring av finansiella tillgångar 0,0 – 0,7 0,0 0,0 4,1 0,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 84,2 – 86,1 – 100,4 – 72,8 – 75,7 – 60,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av låneskulder 36,9 – 0,4 – 1,3 41,0 3,6 – 22,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36,9 – 0,4 – 1,3 41,0 3,6 – 22,3

Årets kassaflöde – 5,1 9,5 – 44,1 – 11,6 9,8 – 46,5

Likvida medel vid årets början 62,0 52,5 96,6 29,0 19,2 65,7

Likvida medel vid årets slut 56,9 62,0 52,5 17,4 29,0 19,2
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Balansräkning

Belopp i miljoner kronor Not Koncernen Bengtsfors kommun

2018 2017 2016 2018 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Fastigheter och anläggningar 8 683,0 639,2 574,0 428,5 386,9 333,2

Maskiner och inventarier 9 166,9 164,0 165,0 132,4 131,0 134,2

Pågående arbete 4,2 5,5 27,3 0,0 0,0 0,0

Finansiella tillgångar 10 10,0 10,0 9,2 25,1 25,1 29,2

Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 864,3 819,0 775,9 586,0 543,0 496,6

Omsättningstillgångar

Förråd 2,4 2,1 3,0 0,9 1,0 1,1

Fordringar 11 88,9 88,7 94,8 80,3 84,0 95,4

Kortfristiga placeringar 12 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Likvida medel 56,9 62,0 52,5 17,4 29,0 19,2

Summa omsättningstillgångar 176,2 180,8 178,3 126,6 142,0 143,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 040,5 999,8 954,2 712,6 685,0 640,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Årets resultat 13 1,0 14,5 38,4 – 7,1 11,3 32,1

Resultatutjämningsreserv 13 59,2 55,6 30,0 59,2 55,6 30,0

Övrigt eget kapital 13 336,9 326,0 313,2 288,3 280,6 274,1

Summa eget kapital 397,1 396,1 381,6 340,4 347,5 336,2

Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 14 8,0 7,8 9,1 5,3 5,2 6,8

Andra avsättningar 14 4,9 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 12,9 11,8 12,1 5,3 5,2 6,8

Långfristiga skulder 15 448,7 411,8 412,2 215,4 174,4 170,8

Kortfristiga skulder 16 181,8 180,1 148,3 151,5 157,9 126,5

Summa skulder 630,5 591,9 560,5 366,9 332,3 297,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 040,5 999,8 954,2 712,6 685,0 640,3

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits 

upp bland skulder och avsättningar 17 239,6 243,3 256,2 239,6 243,3 256,2

Borgensåtagande 18 12,6 12,9 12,2 252,2 252,9 255,4
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Anläggningstillgångar
Kommunkoncernens anläggningstillgångar upp
går till 864,3 mnkr, en ökning med 45,3 mnkr 
jämfört med föregående år. Att anläggnings
tillgångarna har ökat är en fortsättning på de 
senaste årens trend och följer av en hög invest
eringsnivå. Större delen av ökningen återfinns i 
kommunen.

Kommunens anläggningstillgångar uppgår 
vid årets slut till 586,0 mnkr. Dessa har där
med ökat med 43,0 mnkr jämfört med året 
innan. Detta följer den trend som varat i flera 
år, förutom år 2012 då fastigheter såldes för 
21,3 mnkr. 

Kortfristiga fordringar
De kortfristiga fordringarna har för kommun
koncernen ökat något och för kommunen 
minskat. Ökningen för koncernen uppgår till 
0,2 mnkr och kommunens minskning uppgår 
till 3,7 mnkr.

Likvida medel
Kommunkoncernens likvida medel har minskat 
med 5,1 mnkr och kommunens har minskat 
med 11,6 mnkr. 

Eget kapital
Det egna kapitalet har både för kommun
koncernen och kommunen förändrats med 
årets resultat. Det egna kapitalet uppgår nu 
till 397,1 mnkr för kommunkoncernen och 
340,4 mnkr för kommunen. 

Långfristiga skulder
Kommunkoncernens och kommunens lång
fristiga skulder består av låneskulder till kredit
institut, minskat med den del som löpande 
amorteras nästa år enligt överenskommen 
amorteringsplan och bokförs som kortfristiga 
skulder. 

Kommunkoncernens långfristiga skulder har 
ökat med 36,9 mnkr. 

Enligt upprättad balansräkning för kom
munen har de långfristiga skulderna ökat med 
41,0 mnkr. Ökningen är en följd av en hög 
investeringsnivå som inte kunnat finansieras via 
verksamhetens kassaflöde. Kommunens lån hos 
kreditinstitut uppgår nu till 215,4 mnkr. 

Kortfristiga skulder
Kommunkoncernens kortfristiga skulder upp
går till 181,8 mnkr och har jämfört med före
gående år ökat med 1,7 mnkr. 

Kommunens kortfristiga skulder uppgår till 
151,5 mnkr och har minskat med 6,4 mnkr. I 
de kortfristiga skulderna finns semesterlöne
skuld och okompenserad övertid bokfört med 
27,2 mnkr.

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt
ningstillgångar och kortfristiga skulder. Kom
munkoncernens rörelsekapital är negativt och 
uppgår till 5,6 mnkr. Kommunens rörelsekapi
tal är också negativt och uppgår till 24,9 mnkr. 
Att rörelsekapitalet har minskat beror i huvud
sak på minskning av likvida medel.

Kommunens pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden (mnkr) 2018 2017 2016

Intjänade pensioner såsom indi-

viduell del inklusive löneskatt 19,5 19,0 17,5

Pensionsavsättningar 5,3 5,2 6,8

Pensioner intjänade före 1998 

inklusive särskild löneskatt 239,6 243,3 256,2

Soliditeten är ett mått på kommunens lång
siktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 
hur stor del av tillgångarna som har finansi
erats med eget kapital. Ju högre soliditet, 
desto starkare är den långsiktiga finansiella 
handlingsberedskapen. 

Analys av balansräkningen
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Kommunkoncernens soliditet uppgår till 38,2 
procent. Föregående år uppgick den till 39,6 
procent. För kommunen uppgår soliditeten till 
47,8 procent. Det är en minskning jämfört med 
föregående år då den uppgick till 50,7 procent.

Soliditet
Kommunen 2018 2017 2016

Soliditet 47,8 % 50,7 % 52,5 %

Tillgångsförändring 4,0 % 7,0 % – 0,2 %

Förändring av eget kapital – 2,0 % 3,4 % 10,6 %

Skuldsättningsgrad
Av kommunens tillgångar har 52,2 procent 
finansierats med främmande kapital. Detta 
kallas för skuldsättningsgraden och är solidi
tetens motsats. Av skulderna är 57,9 procent 
långfristiga, det vill säga att de förfaller till 
betalning efter ett år eller mer. Denna andel 
har ökat jämfört med året innan då den upp
gick till 51,7 procent.

Skuldsättningsgrad
Kommunen 2018 2017 2016

Total skuldsättningsgrad 52,2 % 49,3 % 47,5 %

Varav avsättningsgrad 0,7 % 0,8 % 1,1 %

Varav kortfristig  

skuldsättningsgrad 21,3 % 23,1 % 19,8 %

Varav långfristig  

skuldsättningsgrad 30,2 % 25,5 % 26,7 %
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter
Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Bidrag 114,4 114,0 106,7

Avgifter 11,6 11,2 11,0

Vatten-, renhållnings-  

och fjärrvärmeavgifter 57,0 56,5 53,2

Hyresintäkter 10,1 10,3 10,5

Övrigt 45,7 49,9 45,8

Summa 238,7 241,9 227,2

Not 2 Verksamhetens kostnader
Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Personalkostnader 531,1 499,3 456,9

Material 30,9 32,1 29,1

Köpta tjänster 162,2 153,7 136,8

Bidrag 39,8 39,8 42,3

Hyror och 

fastighetskostnader 31,7 29,1 26,7

Övrigt 35,4 39,4 34,1

Summa 831,2 793,4 725,8

Not 3 Avskrivningar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Fastigheter och anläggningar 23,3 25,7 25,6

Maskiner och inventarier 15,5 17,3 18,5

Summa 38,8 43,0 44,0

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Fastigheter och anläggningar 17,5 15,1 20,3

Maskiner och inventarier 12,3 14,2 15,2

Summa 29,8 29,3 35,4

Not 4 Skatteintäkter
2018 2017 2016

Kommunalskatt 407,9 398,0 384,7

Skatteavräkning – 2,1 – 1,5 – 1,5

Övriga skatteintäkter 0,0 0,0 0,0

Summa 405,8 396,5 383,2

Not 5 Generella statsbidrag
2018 2017 2016

Bidrag utjämningssystem 212,4 201,8 189,4

Avgifter utjämningssystem – 5,7 – 6,6 – 5,5

Summa 206,7 195,2 183,9

Not 6 Finansiella intäkter
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Inkomsträntor 0,0 0,0 0,1

Övriga finansiella intäkter 2,9 1,0 1,0

Summa 2,9 1,0 1,1

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Inkomsträntor 0,0 0,0 0,0

Borgensintäkter 1,2 1,2 1,2

Övriga finansiella intäkter 2,9 1,0 1,0

Summa 4,1 2,2 2,2

Not 7 Finansiella kostnader
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Räntor anläggningslån 2,3 3,2 4,9

Ränta pensionsskuld 0,1 0,1 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,6 0,1

Summa 2,6 3,9 5,0

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Räntor anläggningslån 1,1 1,1 2,2

Ränta pensionsskuld 0,1 0,1 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,6 0,9

Summa 1,4 1,8 3,1
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Not 8 Fastigheter och anläggningar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 012,1 886,5 877,9

Justering redovisningssätt 2,1 0,0 0,0

Avyttringar under året – 4,3 – 11,0 – 0,2

Nyanskaffningar under året 122,1 136,6 8,8

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 132,0 1 012,1 886,5

Ingående ackumulerade 

avskrivningar – 444,7 – 419,9 – 394,5

Avyttringar under året 3,0 0,9 0,1

Nedskrivningar 0,0 – 5,0 0,0

Årets avskrivning – 23,3 – 20,7 – 25,5

Utgående ackumulerade 

avskrivningar – 465,0 – 444,7 – 419,9

Pågående ombyggnad 15,9 71,8 107,4

Utgående bokfört värde 682,9 639,2 574,0

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 657,8 554,0 550,1

Avyttringar under året – 3,3 – 1,9 0,0

Nyanskaffningar under året 115,7 105,7 3,9

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 770,2 657,8 554,0

Ingående ackumulerade 

avskrivningar – 342,7 – 328,2 – 308,0

Avyttringar under året 2,6 0,6 0,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivning – 17,5 – 15,1 – 20,2

Utgående ackumulerade 

avskrivningar – 357,6 – 342,7 – 328,2

Pågående ombyggnad 15,9 71,8 107,4

Utgående bokfört värde 428,5 386,9 333,2

Specifikation av  

bokförda värden

2018 2017 2016

Markreserv 32,1 32,1 31,4

Verksamhetsfastigheter 190,6 132,4 101,9

Fastigheter för 

affärsverksamhet 109,6 69,3 37,7

Publika fastigheter 63,4 59,3 31,6

Fastigheter för annan 

verksamhet 16,9 22,0 23,3

Pågående nybyggnader 15,9 71,8 107,4

Summa 428,5 386,9 333,2

Not 9 Maskiner och inventarier 
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 414,7 398,7 370,5

Nyanskaffningar under året 18,5 20,2 29,1

Försäljningar/utrangeringar 

under året – 0,4 – 4,2 – 0,9

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 432,8 414,7 398,7

Ingående ackumulerade 

avskrivningar enligt plan – 250,7 – 233,6 – 215,5

Försäljningar/utrangeringar 

under året 0,3 0,2 0,4

Årets avskrivning – 15,5 – 17,3 – 18,5

Utgående ackumulerade 

avskrivningar enligt plan – 265,9 – 250,7 – 233,6

Utgående bokfört värde 166,9 164,0 165,1

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 333,8 324,4 305,2

Nyanskaffningar under året 13,9 14,5 20,1

Försäljningar/utrangeringar 

under året – 0,3 – 5,1 – 0,9

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 347,4 333,8 324,4

Ingående ackumulerade 

avskrivningar enligt plan – 202,8 – 190,1 – 175,3

Försäljningar/utrangeringar 

under året 0,1 1,5 0,4

Årets avskrivning – 12,3 – 14,2 – 15,2

Utgående ackumulerade 

avskrivningar enligt plan – 215,0 – 202,8 – 190,1

Utgående bokfört värde 132,4 131,0 134,3
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Specifikation av  

bokförda värden

2018 2017 2016

Maskiner 4,0 3,0 3,7

Inventarier 39,9 35,1 27,1

Byggnadsinventarier 79,3 82,2 87,2

Bilar och andra 

transportmedel 6,8 8,3 13,4

Förbättringsutgifter på  

fast ej ägda av komm 0,6 0,7 0,7

Konst 1,3 1,0 1,0

Övriga maskiner och 

inventarier 0,5 0,7 1,0

Summa 132,4 131,0 134,2

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Aktier och andelar 7,9 7,9 7,1

Obligationer 2,1 2,1 2,1

Summa 10,0 10,0 9,2

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Aktier i koncernföretag 15,5 15,5 20,3

Övriga aktier och andelar 7,5 7,5 6,7

Obligationer 2,1 2,1 2,1

Summa 25,1 25,1 29,1

Not 11 Fordringar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Kundfordringar 4,7 6,3 3,2

Skatte- och bidragsfordran 4,8 9,3 27,8

Förutbetalda kostnader/

upplupna intäkter 49,0 44,0 46,2

Övriga fordringar 30,3 29,0 17,6

Summa 88,9 88,7 94,8

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Kundfordringar 6,9 6,4 5,3

Skatte- och bidragsfordran 4,4 9,2 27,7

Förutbetalda kostnader/

upplupna intäkter 38,3 40,1 40,7

Övriga fordringar 30,6 28,3 21,7

Summa 80,3 84,1 95,4

Not 12 Finansiella omsättningstillgångar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Aktier och andelar 0,0 0,0 0,0

Obligationer och andra 

liknande värdepapper 28,0 28,0 28,0

Summa 28,0 28,0 28,0

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Aktier och andelar 0,0 0,0 0,0

Obligationer och andra 

liknande värdepapper 28,0 28,0 28,0

Summa 28,0 28,0 28,0

Not 13 Eget kapital
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Kommunens eget kapital 347,5 336,2 304,1

Bundna reserver i 

bolagskoncernen 2,4 2,4 2,4

Fritt eget kapital i 

bolagskoncernen 46,2 43,0 36,7

Årets resultat 1,0 14,5 38,4

Summa 397,1 396,1 381,6

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Årets resultat – 7,1 11,3 32,1

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 0,0 – 3,6 – 25,6

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 7,1 0,0 0,0

Utnyttjat till pensionsreserv 0,0 0,0 0,0

Resultatutjämningsreserv 52,1 59,2 55,6

Pensionsreserv 28,0 28,0 28,0

Fjärrvärmefond – 14,5 – 15,8 – 18,1

Övrigt eget kapital 274,8 268,4 264,2

Summa 340,4 347,5 336,2
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Not 14 Avsättningar
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Avsättning för pensioner och

liknande förpliktelser 8,0 7,8 9,1

Andra avsättningar 4,9 4,0 3,0

Summa 12,9 11,8 12,1

I andra avsättningar ingår 

avsättning för uppskjuten skatt.

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Ingående avsättning 

pensioner 5,2 6,8 6,4

Pensionsutbetalningar – 0,3 – 0,3 – 0,3

Nyintjänad pension 0,4 – 0,8 0,8

Ränte- och 

basbeloppsuppräkning 0,1 0,1 0,0

Förändring av löneskatten 0,0 – 0,3 0,1

Ändring av 

försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0

Övrigt – 0,1 – 0,3 – 0,2

Summa avsättningar 

pensioner 5,3 5,2 6,8

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 5,3 5,2 6,8

Not 15 Långfristiga skulder
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 448,7 411,8 400,8

Långfristiga leasingskulder 0,0 0,0 4,3

Långfristiga förutbetalda 

intäkter 0,0 0,0 7,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Summa 448,7 411,8 412,1

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 215,4 174,4 159,4

Långfristiga leasingskulder 0,0 0,0 4,3

Långfristiga förutbetalda 

intäkter 0,0 0,0 7,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Summa 215,4 174,4 170,7

Not 16 Kortfristiga skulder
Kommunkoncernen 2018 2017 2016

Leverantörsskulder 43,2 47,7 37,7

Kortfristig del av  

långfristig skuld 0,0 0,0 0,0

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 129,6 129,4 106,6

Övriga kortfristiga skulder 9,0 3,0 4,2

Summa 181,8 180,1 148,5

Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Leverantörsskulder 38,6 40,5 31,7

Kortfristig del av  

långfristig skuld 0,0 0,0 0,0

Personalskatter 8,5 8,2 7,5

Upplupna personalkostnader 43,5 45,4 39,3

Kortfristig del av 

pensionsskuld 19,5 19,0 17,5

Upplupna räntekostnader 0,3 0,2 0,2

Övriga upplupna kostnader 13,9 5,3 6,2

Förutbetalda intäkter 27,1 39,4 24,2

Övriga kortfristiga skulder 0,1 – 0,1 0,0

Summa 151,5 157,9 126,6

Beloppen för förutbetalda intäkter inkluderar ut-

betald etableringsersättning som avses att användas 

för etableringsinsater senare år. Den faktiska etable-

ringsperioden sträcker sig över längre tid än den tid 

som utbetalningarna görs för. För år 2018 uppgår 

beloppet till 10,3 mnkr. Beloppen för år 2017 och 

2016 var 20,7 mnkr respektive 10,1 mnkr.

Not 17 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder och avsättningar

2018 2017 2016

Ingående ansvarsförbindelse 243,3 256,2 267,4

Pensionsutbetalningar – 10,5 – 9,8 – 8,2

Nyintjänad pension 3,4 – 0,8 3,6

Ränte- och 

basbeloppsuppräkning 3,8 4,9 2,1

Förändring av löneskatten – 0,7 – 2,5 – 2,2

Ändring av 

försäkringstekniska grunder 0,0 1,7 0,0

Övrigt 0,3 – 6,4 – 6,5

Utgående ansvarsförbindelse 239,6 243,3 256,2
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Not 18 Borgensåtagande
Bengtsfors kommun 2018 2017 2016

Borgen för dotterbolag 239,5 240,0 243,2

Borgen för utomstående 12,6 12,9 12,2

Borgen för egnahem 0,0 0,0 0,1

Bengtsfors kommun har i juni 1997 ingått en solida-

risk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 

för pliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 

2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekono-

misk förening har ingått likalydande borgensförbin-

delser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress-

avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlems-

kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening. Vid en uppskattning av den finansiella 

effekten av Bengtsfors kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 

2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och 

totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommu-

nens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

456 635 902 kronor och andelen av de totala tillgång-

arna uppgick till 457 652 870 kronor.
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Ekonomisk analys –  
fjärrvärmeverksamhetens påverkan

Bengtsfors kommun är en av de få eller den 
enda kommunen i Sverige som bedriver fjärr
värmeverksamhet i förvaltningsform. Verksam
heten bedrivs som en affärsdrivande verksamhet 
på samma sätt som VA och renhållningsverk
samheterna. Under åren 2010–2012 gick verk
samheten med stora underskott, främst bero
ende på en del oljeeldning i väntan på annan 
teknisk lösning efter att en panna gått sönder. 
Under hösten 2017 togs det fram en affärsplan 
för fjärrvärmeenheten som innehåller mål 
för att skapa en stabil grund för den fortsatta 
fjärrvärmeverksamheten, där långsiktighet och 
affärsmässighet står i fokus. Under 2018 har 
arbetet i verksamheten bedrivits i enlighet med 
fastställd affärsplan.

Att fjärrvärmeverksamheten bedrivs i förvalt
ningsform och därmed redovisas i kommunens 
räkenskaper påverkar kommunens nyckeltal 
negativt. På sikt kommer fjärrvärmeverksam
hetens underskott att återhämtas och i mindre 
grad påverka kommunens räkenskaper. Verk
samheten har visat överskott varje år sedan 
2014. År 2018 redovisar fjärrvärmeverksamhe
ten ett överskott på 1,4 mnkr.

Resultaträkning med och utan 
fjärrvärmeverksamheten

Bengtsfors 

kommun

Exklusive 

fjärrvärme-

verksamheten
Belopp i miljoner kronor 2018 2018

Verksamhetens intäkter 238,7 217,9

Verksamhetens kostnader – 831,2 – 815,4

Avskrivningar – 29,8 – 27,5

Verksamhetens 

nettokostnader – 622,3 – 625,0

Skatteintäkter 405,8 405,8

Generella statsbidrag 206,7 206,7

Finansiella intäkter 4,1 4,1

Finansiella kostnader – 1,4 – 0,1

Resultat före 

extraordinära poster – 7,1 – 8,5

Extraordinära poster 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT – 7,1 – 8,5

Om fjärrvärmeverksamheten inte bedrevs i 
förvaltningsform skulle kommunens resultat 
för år 2018 ha uppgått till –8,5 mnkr istället 
för –7,1 mnkr. Driftskostnadsandelen skulle 
ha uppgått till 101,4 procent istället för 101,2 
procent. 
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Balansräkning
Bengtsfors 

kommun

Exklusive 

fjärrvärme-

verksamheten
Belopp i miljoner kronor 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 

anläggningstillgångar 0,0 0,0

Fastigheter och 

anläggningar 428,5 386,1

Maskiner och inventarier 132,4 94,9

Pågående arbete 0,0 0,0

Finansiella tillgångar 25,1 25,1

Långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa 

anläggningstillgångar 586,0 506,1

Omsättningstillgångar

Förråd 0,9 0,0

Fordringar 80,3 74,2

Kortfristiga placeringar 28,0 28,0

Likvida medel 17,4 17,4

Summa 

omsättningstillgångar 126,6 119,6

SUMMA TILLGÅNGAR 712,6 625,7

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER

Årets resultat – 7,1 – 8,5

Resultatutjämningsreserv 59,2 59,2

Övrigt eget kapital 288,3 304,1

Summa eget kapital 340,4 354,8

Avsättning för pensioner 

och liknande förpliktelser 5,3 5,3

Andra avsättningar 0,0 0,0

Summa avsättningar 5,3 5,3

Långfristiga skulder 215,4 117,0

Kortfristiga skulder 151,5 148,6

Summa skulder 366,9 265,6

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 712,6 625,7

Om fjärrvärmeverksamheten inte bedrevs i för
valtningsform skulle anläggningstillgångarna 
vara 79,9 mnkr lägre. Det egna kapitalet skulle 
vara 354,8 mnkr istället för 340,4 mnkr. Kom
munens låneskuld skulle uppgå till 117,0 mnkr 
istället för 215,4 mnkr.

Soliditeten skulle uppgå till 56,7 procent 
istället för 47,8 procent. Soliditeten inklusive 
den gamla pensionsskulden skulle uppgå till 
18,4 procent istället för 14,1 procent. 
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Intresset för att jämföra sig med andra kommu
ner är stort. Dessa jämförelser används alltmer 
i styrningen hos de enskilda kommunerna där 
man vill lära sig av de kommuner som lyckas 
bäst. 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 2015–2017 då 2018 års profil av naturliga 
skäl 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 huvudsakligen 
beskriver utvecklingen över tiden, fokuserar 

Finansiell profil – finansiell jämförelse 
med andra kommuner

den finansiella profilen på att analysera var en 
kommun befinner sig finansiellt och hur utveck
lingen gestaltat sig i förhållande till övriga kom
muner 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 
kom muner i studien som avgör poängen. 
Profilen 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 nyckeltal 
som ligger närmast intill axeln. Detta innebär 
att varje nyckeltal i den finansiella profilen 
ingår i två perspektiv. Samtliga fyra nyckeltal 
väger lika tungt i bedömningen.
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Långsiktig handlingsberedskap
Perspektivet handlar om vilken finansiell mot
ståndskraft kommunen har på lång sikt i förhåll
ande till övriga kommuner i gruppen. Den 
långsiktiga handlingsberedskapen för Bengts
fors kommun är oförändrad under perioden 
2015–2017 och är något sämre än kommun
gruppen. Det är också det svagaste perspektivet 
för Bengtsfors kommun. I relation till övriga 
kommuner i undersökningen har soliditeten 
förbättrats med en poäng från 2 till 3 samtidigt 
som skattefinansieringsgraden av investeringar 
har minskat från 3 till 2.

Kortsiktig handlingsberedskap
Perspektivet redovisar vilken finansiell mot
ståndskraft kommunen har på kort sikt med 
fokus på de närmaste 1–2 åren. Betyget för den 
kortsiktiga handlingsberedskapen har minskat 
från 4 till 3 under perioden. Det som sänker 
betyget är en minskad resultatnivå i kombina
tion med sänkt likviditet.

Riskförhållande
Med risk avses hur kommunen är exponerad 
finansiellt. En god ekonomisk hushållning inne
fattar att kommunen i kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder 
för att möta finansiella problem. Poängen för 
riskperspektivet är under perioden oförändrat 
på 2,5 poäng. Perspektivet dras upp av solidi
teten som ökar från 2 till 3 poäng men förblir 
ändå oförändrat på grund av sänkt poäng för 
likviditet.

Kontroll över den  
finansiella utvecklingen
Med begreppet kontroll avses hur kommunen 
klarar av att kontrollera sitt finansiella resultat. 
Kontrollperspektivet sänktes under perioden 
från 4 till 3 i betyg. Det som drar ner poängen 
för kontrollperspektivet är minskad skattefinansi
eringsgrad av investeringar, sänkt resultatnivå 
och sänkt poäng för budgetföljsamhet.

Sammanfattande kommentar
Kommunforskning i Västsverige gör följande 
sammanfattande analys av det ekonomiska läget 
för Bengtsfors kommun.

Bengtsfors har ett stabilt ekonomiskt läge. 
Resultatnivån bör dock återställas till runt 2–3 
procent i förhållande till verksamhetens brutto
kostnader för att möta förväntade framtida 
utmaningar. Detta kommer också att stärka 
kommunens balansräkning och ge utrymme för 
att skattefinansiera framtida investeringar och 
på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.

Det är av största vikt att kommunen, om man 
har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, 
eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. 
Generellt i Sverige ökar befolkningen i de yngre 
åldersgrupperna, vilket ställer krav på fler för
skolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar 
också, vilket leder till stora investerings behov 
inom äldreomsorgen. Det finns dessutom för de 
flesta kommuner stora investeringsbehov inom 
VA och annan infrastruktur.

De demografiska behoven och en hög invest
eringsvolym under de närmaste åren måste 
finansieras och en viktig grundpelare är då att 
redovisa ett resultat som finansierar merparten 
av investeringarna för att slippa öka skuldsätt
ningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer 
framtida generationer inte att tvingas finansiera 
vad tidigare generationer har konsumerat, utan 
kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för 
egen konsumtion. Detta bör inte vara aktuellt 
för Bengtsfors om kommunen bedriver en 
fortsatt god ekonomistyrning med fokus på att 
behålla resultatnivån de kommande åren.
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Bengtsfors kommunkoncern
I Bengtsfors kommuns sammanställda redo
visning (kommunkoncern) ingår bolags
koncernen och Majberget Utvecklings AB. I 
bolagskoncernen ingår Bengtsfors Teknik AB 
som är moderbolag, Bengtsfors Energi Nät AB 
som bedriver nätdistribution av el och bred
band, Bengtsfors Energi AB som bedriver 
handel med el och Bengtsforshus AB som är ett 
bostads bolag. Moderbolaget och Majberget 
Utvecklings AB är helägda kommunala bolag. 
Dotterbolagen i bolagskoncernen ägs till 100 
procent av moderbolaget.

Under 2018 beslutades om en förändring av 
bolagsstrukturen. Koncernstrukturen görs om 
så att energibolagen bildar en kommunägd 
koncern och övriga bolag ägs direkt av kommu
nen. Moderbolaget Bengtsfors Teknik AB 
kommer då att avvecklas eller säljas. Föränd
ringarna genomförs under 2019.

Bengtsfors Teknik AB
Bolaget är moderbolag i koncernen som om 
fattar Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsfors 
Energi AB och Bengtsforshus AB. Verksam
heten består i att äga och förvalta aktierna i 
dotter bolagen.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansi
ella poster på –10 tkr (–323 tkr föregående år).

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

Under året har en ny medarbetare anställts i 
bolaget, en administratör vid debiteringsavdel
ningen. Vid utgången av 2018 var totalt tretton 
personer tillsvidareanställda i bolaget, en 
ut ökning som i huvudsak har sin grund i 
bo lagets introduktion inför pensionsavgångar. 
Vdfunktion köps in från kommunen.

Under året har 32 819 MWh (32 413 MWh 
föregående år) överförts i elnätet. Antalet 
nätkunder den 31 december var 2 361 st (2 336 
st föregående år). Överföringsförlusterna 2018 

var 3,46 procent (3,59 procent föregående år). 
Leveranssäkerheten i elnätet har varit god, ett 
fel i egna högspänningsnätet har inträffat under 
året. Antalet anslutningar i fibernätet vid ut gången 
av 2018 var 3 542 st (3 288 st föregående år) och 
till detta ska läggas 73 st svartfiber anslutningar 
med ett antal leveranspunkter i kommunen.

Verksamhetsårets färdigställda investeringar i 
elnätet har uppgått till 2 599 tkr (1 403 tkr 
föregående år) och följer i stort beslutad invest
eringsplan för året, pågående projekt över 
års skiftet är 666 tkr. Största investeringarna är 
utbyte av transformatorstationer, transformatorer 
och högspänningsjordkabel. Genomförda 
utbyten är gjorda för ökad personsäkerhet, 
minskade överföringsförluster, ökad driftsäker
het och för att kunna möta nya lagar och ökade 
kundkrav. Totala färdigställda investeringar i 
fibernät uppgår för år 2018 till 1 684 tkr 
(3 755 tkr föregående år), pågående projekt 
403 tkr.

Anslutningsavgifter, som redovisats i resultat
räkningen, har erhållits med 1 542 tkr (1 572 tkr 
föregående år) under år 2018.

Bolaget redovisar en vinst efter finansiella 
poster på 3 546 tkr (4 571 tkr föregående år).

Redovisning av de kommunala bolagen
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Bengtsfors Energi AB
Bolaget bedriver handel med el.

Vid årets slut var antalet kunder 2 109 st 
(2 081 st föregående år). Inom ramen för 
elleveransavtalet med Vattenfall (kommissions
försäljning) har 28 306 MWh levererats (28 149 
MWh föregående år).

Produktionen av el i Bäckefors kraftstation 
har under året uppgått till 315 MWh (350 MWh 
föregående år), vilket är att beteckna som ett 
bra produktionsresultat med hänsyn taget till 
sommarens långa torkperiod, mycket låg 
produktion under sommarmånaderna och 
ingen produktion alls under perioden 
augusti–november.

Det elleveransavtal (kommissionärsförhåll
ande) som tecknades med Vattenfall för 2017, 
med minimerad riskexponering för bolaget, 
har efter diskussion om eventuellt alternativa 
försäljningsformer förlängts.

Det administrativa trycket för debiterings
personalen och organisationen är fortsatt högt 
men väl fungerande, vilket bland annat går att 
utläsa i låga kundförluster för elnäts och 
elhandelsleveranser.

Antalet kunder som nu har valt att nyttja 
möjligheten till efaktura har ökat till 1 252 st 
(1 129 st föregående år).

Antalet elcertifikat är oförändrat 6 346 st, 
värdet för elcertifikaten har ökat under året och 
genom återföringen av tidigare års nedskriv
ningar har resultatet påverkats positivt med 
589 tkr, planer på att avyttra certifikat finns.

Under året har 8 kunder (3 föregående år) 
levererat in totalt 32 MWh solel (16 MWh 
föregående år).

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 754 tkr (–125 tkr föregående år).

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

Största enskilda händelsen under året är 
renovering och konvertering till vattenburen 
värme på Kinadalsvägen 5 och 7. Dessa lägen
heter stod tomma efter att tidigare ha varit 
uthyrda till kommunen till boende för ensam
kommande ungdomar. Då fastigheterna stod 
tomma så beslutades att en större renovering 
skulle ske. Detta förväntas framöver generera 
intäkter på 1,8 mnkr per år. Alla lägenheter är 
uthyrda.

Bolaget har skrivit på SABO:s klimatinitiativ 
som har en fossilfri allmännytta 2030 som 
målbild. Bolaget ligger väl till då vi har fasat ut 
samtliga olje och pelletsanläggningar till för mån 
för fjärrvärme.

Migrationsverket har under året lämnat alla 
lägenheter i Billingsfors, vilket kommer att 
påverka bolagets intäkter negativt. Bolaget 
överväger olika alternativ när det gäller fastig
heterna på Dalhemsvägen/Högsvägen.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 4 690 tkr (114 tkr föregående år).

Majberget Utvecklings AB
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet 
under 2016–2018.

Resultatet efter finansiella poster uppgick 
till –29 tkr (–24 tkr föregående år).
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Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar den 
externa redovisningen. Årsredovisningen ska 
enligt lagen innehålla resultat- och balansräkning 
samt en finansieringsanalys. För kommunens 
interna redovisning tillkommer även drift- och 
investeringsredovisning. Enligt lagen ska årsredo-
visningen även innehålla en koncernredovisning. 
Denna utgör en sammanställning av kommunens 
resultat- och balansräkningar med de bolag i vilka 
kommunen har betydande inflytande.

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska 
resultatet på tre nivåer. Den första nivån, verksam-
hetsresultatet, visar vad kommunens verksamhet 
kostar. Resultatet på den andra nivån visar result-
atet 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 finan-
sierats, externt med skulder och internt med eget 
kapital. Tillgångarna delas upp i anläggningstill-
gångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas 
upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfris-
tiga skulder är de som förfaller inom ett år. Avsätt-
ningar är skulder som till storlek och förfallotid-
punkt är okända och därmed osäkra. Skillnaden 
mellan tillgångar och summan av avsättningar och 
skulder utgör det egna kapitalet.

Finansieringsanalysen, eller den ännu bättre 
kassaflödesanalysen, ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts.   

Kommunens finansiella ställning analyseras i 
anslutning till resultaträkning, kassaflödesanalys 
och balansräkning.
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i all väsentlighet 
enligt lag om kommunal redovisning samt med 
tillämpning av rekommendationer som utfärdats 
av Rådet för kommunal redovisning.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, 
men hänförliga till redovisningsåret, har i huvud
sak skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Löner, semesterersättningar och övriga löne
förmåner har i största möjliga utsträckning 
periodiserats till rätt år.

Sociala avgifter har bokförts i form av pro
centuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen.

Årets förändring av semesterlöneskulden, 
okompenserad övertid och jour redovisas under 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. 
I balansräkningen redovisas dessa såsom kort
fristiga skulder.

 Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret 
men där betalning skett efter årsskiftet har förts 
upp som skuld i bokslutet.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hän
förliga till redovisningsåret, har fordringsförts 
och tillgodogjorts årets redovisning (konsum
tionsavgifter, hyror med flera avgifter).

Statsbidrag till diverse verksamheter har 
periodiserats.

Redovisning av kommunala skatteintäkter sker 
efter Rådet för kommunal redovisnings rekom
mendation om redovisning av skatte intäkter. 
Rekommendationen är att skatte intäkter ska 
redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat 
på Sveriges Kommuner och Landstings prognosti
serade belopp.

Pensionsskulden redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen. Pensioner intjänade 

under år 2018 redovisas som verksamhetskostnad 
i resultat räkningen och är upptagen som kort
fristig skuld i balansräkningen. Tidigare intjänade 
garantipensioner redovisas som avsättningar i 
balans räkningen och som verksamhetskostnader 
i resultaträkningen. Försäkrings lösning finns för 
den förmånsbestämda ålderspensionen och belas
tar löpande resultaträkningen under intjänandet. 
Pensionsförpliktelser som uppkommit före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Särskild löne
skatt ingår i beloppen. Skandias beräkning, enligt 
RIPS 17, har använts för att få fram siffrorna.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings
kostnaden. Komponentredovisning har tilläm
pats på alla nya investeringar under 2018.

Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, 
konstverk, mark och pågående investerings
projekt. För övriga anläggningstillgångar sker 
planenliga avskrivningar med utgångspunkt 
från tillgångarnas förväntade ekonomiska livs
längd. Vid bestämning av ekonomisk livslängd 
följs i all väsentlighet Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendationer.

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.
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Resultaträkning för  
Bengtsfors kommun fem år

Belopp i miljoner kronor Bengtsfors kommun

2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 238,7 241,9 227,2 194,7 184,0

Verksamhetens kostnader – 831,2 – 793,4 – 725,8 – 672,8 – 653,5

Avskrivningar – 29,8 – 29,3 – 35,4 – 28,9 – 28,1

Verksamhetens nettokostnader – 622,3 – 580,8 – 534,0 – 507,0 – 497,6

Skatteintäkter 405,8 396,5 383,2 368,7 348,3

Generella statsbidrag 206,7 195,2 183,8 159,6 153,3

Finansiella intäkter 4,1 2,2 2,2 2,3 1,8

Finansiella kostnader – 1,4 – 1,8 – 3,1 – 5,6 – 5,2

Resultat före extraordinära poster – 7,1 11,3 32,1 18,0 0,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT – 7,1 11,3 32,1 18,0 0,6
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Nyckeltal för  
Bengtsfors kommun fem år

2018 2017 2016 2015 2014

Antal invånare 31 december 9 846 9 905 9 940 9 626 9 556

Utdebitering per skattekrona

Kommunal skattesats 22,92 22,92 22,92 22,92 22,42

Finansiella mått

Soliditet (%) 47,8 50,7 52,5 47,4 50,4

Eget kapital (miljoner kronor) 340,4 347,5 336,2 304,1 286,1

Totala tillgångar per invånare (kronor) 72 375 69 157 64 416 66 686 59 381

Låneskuld per invånare (kronor) 21 877 17 607 16 036 19 569 16 573

Låneskuld i % av anläggningstillgångar 36,8 32,1 32,1 40,0 35,4

Rörelsekapital (miljoner kronor) – 24,9 – 15,9 17,2 32,2 7,2

Finansnetto (miljoner kronor) 2,7 0,4 – 0,9 – 3,3 – 3,4

Skatteintäkter per invånare (kronor) 62 208 59 738 57 042 54 881 52 490

Personal

Antal årsarbetare 750 751 714 684 661

Personalkostnader totalt (miljoner kronor) 531,1 499,3 456,9 420,9 401,6
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Revisionsberättelse
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Snabbfakta om Bengtsfors

2018 2017 2016

Folkmängd 31 december 9 846 9 905 9 940

Kommunal skattesats 22,92 22,92 22,92

Årets resultat

Kommunen – 7,1 11,3 32,1

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning) 1,0 14,5 38,4

Investeringar (miljoner kronor)

Kommunen 73,6 79,8 61,2

Soliditet (%) 47,8 50,7 52,5

Box 14, Majbergsvägen 1, 666 21 Bengtsfors
Telefon: 0531-52 60 00

E-post: kommun@bengtsfors.se
www.bengtsfors.se
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