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Från och med februari sänds 
kommunfullmäktiges samman-
träden på webben. Du kan följa 
mötena i realtid eller titta på 
dem i efterhand.  

Om du ser på mötet i efterhand 
kan du välja att titta på de 
ärenden du tycker är intressanta 
genom att klicka på dem i dag-
ordningen. Varje specifik talare 
är också klickbar.

Om du hellre vill följa fullmäk-
tiges möten på plats är du själv-
klart välkommen som åhörare i 
Sessionssalen i Bengtsfors.

Vi publicerar fullmäktiges dag-
ordning och möteshandlingar på 
kommunens webbplats en vecka 
innan mötet.

se webbsändningen på

www.bengtsfors.se/webbsandning

bengtsforskanalen
n y h e t s s l u s s e n f ö r d i g s o m b o r i  b e n g t s f o r s k o m m u n

innehåll: sofia.magnusson@bengtsfors.se layout: anna.sandstrom@bengtsfors.se

Nu kan du  
följa fullmäktige  
på webben

Utökade öppettider för 
biblioteket i Dals Långed
Från och med 1 februari har  
Dals Långeds/Stenebys bibliotek 
utökat sina öppettider. 
Tre dagars öppet i veckan har nu 
utökas till öppet varje dag. Totalt 
ökar vi tillgängligheten för dig som 
besöker oss med 14 timmar per 
vecka.
Välkommen till oss!

fullmäktiges möten 2018

5 mars
3 april
2 och 28 maj
20 juni
3 september
1 och 29 oktober 
26 november
Samtliga möten startar 13.00.

Nyheter i kommunallagen från 
den 1 januari anger att vi som 
kommun måste kungöra/anslå 
kallelser och protokoll för de poli-
tiska sammanträdena etc. digitalt. 

Denna digitala anslagstavla som finns 
på vår hemsida kommer i förläng-
ningen att ersätta den fysiska an-
slagstavla i kommunhusets entré som 
används idag.

Fotnot: vi har även tidigare publicerat 
kallelser och protokoll på kommunens 
hemsida men i och med den nya lagen 
har publiceringen utökats med ytterligare 
dokument och information.

Vi arbetar hela tiden med 
att förbättra våra infor-
mationskanaler. Förra 
året gjordes ett stort ar-
bete med att utveckla nya 
hemsidor till kommunens 
skolor. 

Syftet med de nya hemsidor-
na har varit att göra infor-
mationen mer tillgänglig på 
mobila enheter och läsplat-
tor. De har dessutom fått en 
rejäl ansiktslyftning med ett 
modernare utseende.

De mest besökta sidorna har 
hamnat i fokus och vi har ar-
betat mycket med sökbarhet. 

På de nya webbplatserna kan 
du översätta texterna till olika 
språk med hjälp av en över-
sättningsfunktion.

Strömkullegymnasiet var först 
ut att lanseras, förra våren. 
Under hösten och vintern har 
grundskolorna lanserats med 
några veckors mellanrum. Nu 
återstår endast Franserudssko-
lan där arbete pågår för fullt. 

Nya skolhemsidor

De nya skolhemsidorna har stor igenkänning då de bygger på samma 
mallar men är samtidigt unika med hjälp av olika färgkoder.

öppettider från 1 februari 2018

Måndag-tisdag: 12.00-18.00

Onsdag-torsdag: 10.00-18.00

Fredag: 10.00-14.00

Digital anslagstavla

aktuella utställningar
studenter vid steneby 
22 februari - 16 mars

olga birkfelts konstprisutställning 
22 mars - 10 april

camera obscura - kanalen i rummet 
14 april - 1 maj

din SYNpunkt
vi vill veta vad du tycker om 

våra verksamheter, lämna  
dina synpunkter till oss på  

www.bengtsfors.se



Varför information  
från kommunen? 
Behovet av information verkar vara 
outtömligt, vi efterfrågar mer informa-
tion samtidigt som information idag 
sprids på fler sätt än någonsin. 

En femtiotalist som jag, är sedan 
gammalt van vid att få information 
via dagstidningar, radio, tv eller den 
urgamla metoden mun mot mun. Idag 
ser medialandskapet helt annorlunda 
ut och som kommun måste vi under-
söka med vilka kanaler vi bäst når er 
kommuninvånare. Vi arbetar med våra 
hemsidor och vi finns på sociala medier 
men tror ändå inte att vi når alla.  

Vi kommer därför att pröva denna 
typ av utskick till kommunens hushåll 
några gånger per år. På så sätt hoppas 
vi nå dig som inte har tillgång eller råd 
till tidning eller nya media. 

Göran Eriksson 
Kommunchef

Vad vill du läsa om?
Vi utvecklar hela tiden våra kommu-
nikationskanaler och dess innehåll. 
Bengtsforskanalen är en del i den 
utvecklingen. Vi vill använda detta nya 
forum på bästa sätt och undrar därför 
vad du som invånare vill läsa om.

Lämna gärna dina syn-
punkter om framtida 
innehåll i Bengtsfors-
kanalen, det tar bara 
någon minut.

Vi lottar ut ett kit med 
Bengtsfors kommun-
prylar till fem av er 
som lämnar era syn-
punkter före 31 mars.

lämna synpunkter...
www.bengtsfors.se/bengtsforskanalen

Sofia Magnusson 
Kommuninformatör
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bli språkvän 
www.bengtsfors.se/sprakvan

Under våren arrangerar vi 
teckencafé där du som för-
älder kan lära dig mer om 
kommunikation och tecken 
anpassat för ditt barn!

Att använda tecken, i ett tidigt 
stadie, ger barn redskap att 
bli goda kommunikatörer 
samtidigt som de utvecklar en 
bättre självkänsla. 

Välkommen till våra tecken-
kvällar där du kommer att få 
med dig en hel del konkreta 
tips och råd kring kommuni-
kation med barn.

Nu är samverkande 
sjukvård igång i Bengts-
fors kommun. Det 
innebär bland annat att 
kommunens sjukskö-
terskor åker på akuta 
uppdrag i samarbete 
med exempelvis ambu-
lans och Vårdguiden - 
1177. Har du ringt efter 
ambulans på 112 kan 
det vara hemsjukvår-
dens sjuksköterska som 
är först på plats.

- Om ambulansen ser att 
de har lång framkörnings-
tid så kontaktar de kom-
munens sjuksköterska, 
berättar Maria Klingberg, 
verksamhetsutvecklare 
inom Samverkande sjuk-

vård. Sköterskan tar emot 
larmet och avgör om de 
kan åka på det. 

I väntan på ambulans
Det är just i väntan på am-
bulans, IVPA, som viktiga 
insatser kan göras. Det 
kan handla om att rädda 
liv eller bedöma om en 
patient är tillräckligt frisk 
för egenvård eller kontak-
ta andra vårdgivare. IVPA 
är nytt för kommunens 
sjukvårdspersonal och en 
utbildning har genom-
förts under hösten 2017.

Räddningstjänsten är med
De samverkande parterna 
är; ambulans, hemsjuk-

vård, hemtjänst, medi-
cinsk äldrevårdsavdelning 
(MÄVA), vårdcentral, 
Vårdguiden - 1177 och 
SOS Alarm. I Bengtsfors 
kommun är även rädd-
ningstjänsten med som 
samarbetspartner, vilket 
är unikt i Fyrbodal.

- Sjuksköterskan bedömer 
om hen vill ha hjälp på 
uppdragen, och då åker vi 
om vi kan, säger Christian 
Rådén, räddningschef. 
Inom räddningstjäns-
ten har vi ”larmvana” 
och tar oss fram oavsett 
omständigheter. Vi är 
inte medicinskt kunniga, 
men vi hjälper till med 
kommunikation med SOS 

Alarm och ambulans, så 
att sjuksköterskan kan 
fokusera på patienten.

- Vi har funnit en modell i 
Bengtsfors kommun med 
räddningstjänsten, säger 
Lena Mossberg, social-
chef. Bengtsfors kommun 
är långsträckt och alla 
delar måste samarbeta uti-
från våra förutsättningar, 
säger hon.

Två av kommunens en-
heter kommer att arbeta 
med Samverkande sjuk-
vård, den ena utgår från 
Björkåsen i Bengtsfors 
och den andra från Kola-
regården i Dals Långed.

Kommunicera bättre med barn

Yrkesutbildningar leder 
ofta till jobb och passar 
dig som vill skaffa ett yrke 
på kort tid. Under utbild-
ningarna varvas teori med 
praktiskt arbete.

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud 
och Åmål erbjuder en rad ge-
mensamma yrkesutbildningar 
inom bland annat byggplåt, 
vård, kock och hotell. 

 

Sjukvård i samverkan:

Ökad trygghet när det tråkiga inträffar

tid och plats

Datum: 21 mars och 11 april 

Tid: 17.00-19.00 

Plats: Sessionssalen,  
Tingshustorget i Bengtsfors

Vi tar, i första hand, emot 
föräldrar, andra vuxna är 
välkomna i mån av plats.

Yrkesutbildningar på hemmaplan

Räddningstjänst- och ambulanspersonal i samverkan, foto från en övningssituation. Foto: Sofia Magnusson.

Med hjälp av tecken ökar barns förmåga att uttrycka sin vilja i olika si-
tuationer vilket kan ge positiva upplevelser och leda till färre konflikter.

Illustration: Sofia Magnusson

Bygga & Bomässan är en mässa för dig som går i byggnads- eller 
renoveringstankar, letar boende eller är intresserad av hus, hem 
och inredning. Här får du möjlighet att se vad de lokala företa-
gen kan erbjuda och du kan passa på att ställa frågor om bygglov, 
avlopp, energi och annat. Nytt för i år är aktuella föreläsningar i 
sessionssalen.

Lördagen den 24 mars 
klockan 10.00-15.00 är 
det åter dags för mäss-
san Bygga & Bo, denna 
gång på Strömkulle-
gymnasiet i Bengtsfors.

Bygga, renovera eller bara intresserad av hus?

läs mer/anmäl intresse...
www.bengtsfors.se/vuxenutbildning

Från och med mars månad 
kommer Returen på Karls 
Gärde att ha öppet fram till 
klockan 18.00 den första mån-
dagen varje månad. Första 
måndagen blir 5 mars.

Utökade öppettider på Returen

anmälan...
Anmäl dig senast 5 mars på  
www.bengtsfors.se


