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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(39) 

Datum 

2020-08-19 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00-14.30 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande 
Per Eriksson (S) 1:e vice ordförande 
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande 
Krister Stenson (M) ledamot 
Christina Lundqvist (S) ledamot 
Jerker Johansson (C) tjänstgörande 
ersättare 
Stein Begby (S) tjänstgörande ersättare 
Christer Andreasson (-) § 161-14 
Britt-Inger Sandström § 149-160 
Susanne Öhrn (-) ledamot 

 

 Ersättare 

Anders Forsberg (M) 
Göran Skogfält (S) 
Ulf nelson (M) 
Johnny Eliason (S) 
Jerker Johanson (C) 
Stein Begby (S) 
Britt-Inger Sandström (SD) 
Anna-Greta Strömberg (KD) 
Viktoria Gradin (S) 

 

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Per Eriksson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 25 augusti 2020 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 149-164 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M)  

 Justerare 

  

 Per Erikson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-19 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-26 Datum då anslaget tas ned 2020-09-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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KS § 149 Dnr KSN 2020-000015 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, § 125-146 2020-06-09 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, § 31-36 2020-06-11 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, § 37 2020-06-25 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, § 62-63 2020-06-11 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, § 64-65 2020-06-11 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, § 66-71 2020-06-25 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, § 72-73 2020-07-09 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, § 74-75 2020-07-27 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 37-43 2020-06-10  

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott, § 58-68 2020-06-10 

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

 Bidrag till nattvandrarna.nu i Bengtsfors, § 7/20 

 Remissvar SIS (Svenska institutet för standarder) - tillstyrkan, § 8/20 

 Anställningsbeslut Projektledare Campus Dalsland, § 9/20 

Kommunchefens delegering 

 Avtal om tjänsteköp räddningschef med Åmåls kommun, § 18/20 

 Fullmakt till Vänersborgs kommun att upphandla en utredning av 

möjligheten att ansluta och arkivera kommunernas verksamhetssystem 

inom skola och omsorg till e-arkiv, § 29/20 

 Uppsägning av avtal om turistbyråverksamhet med Dalslands Turist AB, 

§ 30/20 

 Hyresavtal och leveransgodkännande Bike Fixx Sverige AB, § 31/20 

 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, § 32/20 

 Avtal med Fortsätt Växa AB gällande ärendegranskning inom individ- och 

familjeomsorgen, § 36/20 

 Avtal med Sweco Society AB gällande logistiköversyn av skolskjutsar i 

Bengtsfors kommun, § 37/20 

 Avtal med Folkhögskolaförvaltningen inom Västra Götalandsregionen 

gällande att delta i VI-projektet (ESF/00577), § 38/20 

 Avtal med Rope AB gällande ledningsförnyelse i Billingsfors, § 39/20 

Bitr. Kommunchefens delegering 

 Yttrande i överklagat beslut angående kommunstyrelsens beslut om att ta 

fram en rutin för hantering av initiativärende i Bengtsfors kommun, § 8/20 

 Antagande av anbud avseende tilldelning i upphandling av byte av 

takbeläggning, yttertak Kanalgården, Bengtsgården. Avtal tecknas med 

Sven Johansson Bygg AB, § 9/20 
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 Beslut om tilldelning i upphandling Vinterväghållning 2020-2023 UH-

2020-13. Avtal kommer att tecknas med MKs marktjänst i Bäckefors AB 

och Peab Anläggning AB, § 10/20 

 Beslut om tilldelning i upphandling av leveransavtal säkerhetsteknik, 

säkerhetssystem genom förnyad konkurrensutsättning UH-2020-25. Avtal 

kommer att tecknas med Assemblin El AB, § 11/20 

 Beslut om ändring i tilldelning i upphandling Vinterväghållning 2020-

2023 UH-2020-13. Avtal kommer att tecknas med MKs Marktjänst i 

Bäckefors AB, Peab Anläggning AB och Greans Gräv, § 12/20 

 Antagande av anbud avseende upphandling  av ombyggnad Fjärrvärme 

Rönnvägen och Rosenvägen UH-2020-29. Avtal kommer att tecknas med 

Rope Aktiebolag, § 13/20 

 Beslut om bostadsanpassningsbidrag, § 15/20 

Ekonomichefens delegering 

 Förlängning av avtal mellan Bengtsfors kommun och Sotarn på Dal t.o.m 

2021-06-30, § 2/20 

 Tecknande av avtal avseende tolk- och översättningstjänster. Avtal 

tecknas med Järva Tolk och Översättningsservice AB, Lingua 

Communication Nordic AB, Semantix Tolkjouren AB, Transvoice AB 

och Trollhättans Tolktjänster AB, § 17/20 

 Antagande av anbud avseende upphandling Brandlarm Bengtsgården  

UH-2020-2. Avtal tecknas med Assemblin El AB, § 20/20 

 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

ombyggnad Fjärrvärme Rönnvägen och Rosenvägen UH-2020-29, § 

21/20 

 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

kapacitetsökning Greans Vattenverk UH-2020-24, § 23/20  

 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende leveransavtal 

Säkerhetsteknik, § 24/20 

 Antagande av anbud upphandling av pensionsadministration och 

försäkringslösningar . Dnr UH-2020-7. Gemensam för Bengtsfors, Dals 

Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, § 25/20 

 Tecknande av avtal – förlängning av avtal med Samhall AB avseende 

serviceinsatser inom hemtjänsten, § 26/20 

Utbildningschefens delegering 

 Tecknande av avtal med Xllnc Finance AB för IT-utrustning till förskola 

och skola, § 20/20 

 Tecknande av avtal med Melleruds kommun avseende simundervisning 

för grundskolan läsåret 2020/2021 med möjlighet till förlängning dock 

längst till och med läsåret 2023/2024, § 21/20 

 Beslut avseende ansökan om tilldelning från Skolsamfonden, § 22/20 

 Beviljad skolskjuts, §§ 23-27/20,  
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Plan- och bygglovschefens delegering 

 Beslut om uppsägning av avtal med Metria AB avseende GeoAssistans, § 

13/20 

 Yttrande över tävling på väg –Brudfjällsrundan 11 juli 2020, § 19/20 

Enhetschefen Granåsgården delegering  

 Beslut om undantag från besöksförbud, 19 st 

Enhetschefen  Hemsjukvården delegering  

 Beslut om undantag från besöksförbud, 7 st 

Enhetschef /Chef i beredskap delegering  

 Beslut om undantag från besöksförbud, 2 st 

Enhetschefen Björklunda/Kolaregården delegering   

 Beslut om undantag från besöksförbud, 2 st 

Projektledare tekniska delegering  

 Kommunalt bidrag till vägsamfälligheter för år 2019, § 1/20 

 Kommunalt bidrag till enskilda vägar för år 2019, § 2/20 

Projektledare fastighet, gata, park delegering  

 Markägartillstånd uteservering – Feiyang KB (Rest. Freden), § 5/20 

 Markägartillstånd byggställningar Franserudsskolan - Sven Johansson 

Bygg AB,  § 6/20 

Driftchef fastighet, gata, park delegering 

 PRO Billingsfors – hyreskontrakt för fastighet Billingsfors 24:12 

Banvaktarbostaden, § 8/20 

 Driftsavtal gällande gästhamnen i Gustavsfors mellan Roynes Magasin 

AB och Bengtsfors kommun 2020-06-01 – 2020-09-30, § 9/20 

Driftchef VA, fjärrvärme och renhållning 

Rektor Ekhagsskolans delegering 

 Anställnings- och lönebeslut,  Modersmålslärare 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare i fritidshem (2 st) 

 Anställnings- och lönebeslut, Fritidspedagog (7 st) 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare  

Rektor Vuxenutbildningens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut,  Lärare SFI, § 5/20 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare, § 7/20 
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 Anställnings- och lönebeslut, Lärare, § 8/20 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare, § 9/20 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare, § 10/20 

 Anställnings- och lönebeslut, Yrkeslärare Byggplåt, § 11/20 

Utredarens delegering 

 Beviljad skolskjuts, §§ 32-33/20 

Kommunikationssamordnares delegering 

Bostadsanpassningshandläggarens delegering 

Bistånd – E 

 Annika Andersson, maj - juli 

 Carina Deall, maj - aug 

 Helena Weiland, maj - juli 

 Lena Magnusson, maj - juli 

 Oskar Hagström, maj - juni 

 Ruth Bye, maj – juli 

 Sarah Eriksson, juni 

 Souraya Antabi, juni 

 Yvonne Carlström, juni – aug  

 Göran Eriksson, maj – aug 

 Carita Larsson, juni - juli 

 Ann-Britt Fredriksson, maj – aug 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, juni   

IFO-enheten – E  

 Anna Rådberg, april – juni 

 Anna-Karin Rådén, maj – juli 

 Annica Westman, maj – juli 

 Emma Ohvo, april – juli 

 Eva Lund, april – aug 

 Fenya Erzigkeit, april – juli 

 Helena Wessman, maj 

 Katarina Ackman, april – maj 

 Laudy Konstantine, april – maj 

 Malin Magnusson, april – maj 

 Malin Schön, april – maj 

 Matilda Berglund, april – maj 

 Nils Bergdahl, maj 

 Oskar Hedström, april – maj 

 Sandra Elgersson, maj 
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 Sandra Ljung, april – maj 

 Sofia Lööf, maj 

 Sven Broström, maj 

 Yvonne Andersson, april – maj 

 Kommunstyrelsen, maj 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, maj 

 Ordförande Kommunstyrelsens sociala utskott, april 

 Socialjouren, maj  

 Förvaltningsrätten, april – maj 

 Högsta Förvaltningsdomstolen, maj 

 Tingsrätten, maj  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 150 Dnr KSN 2020–000009 

Förvaltningschefsrapport 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen utbildningschefen, bitr. socialchefen, 

tekniske chefen, driftchef, fastighet, gata och park samt 

byggingenjör/projektledare informerar från kommunstyrelsens olika 

verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 151 Dnr KSN 2020-000089 

Delårsbokslut 2020-05-31 

Prognos för helårsutfall 2020 har upprättats per 2020-05-31. För kommunen 

som helhet visar prognosen ett förväntat positivt resultat vid årets slut på 5,2 

mnkr. Det är 1,8 mnkr sämre än budget och 0,9 mnkr bättre än prognos per 

2020-04-30. 

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter väntas visa ett underskott 

på 4,9 mnkr och finansverksamheten väntas visa överskott med 3,3 mnkr 

jämfört med budget. Affärsdrivande verksamheter väntas visa underskott mot 

budget på 0,6 mnkr.  

Denna prognos är baserad på den skatteunderlagsprognos som upprättats av 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 2020-04-29. I SKR:s prognos har 

en bedömning av bortfall av skatteintäkter pga. coronapandemin inkluderats. 

De extra generella statsbidrag som aviserats från staten tom 2020-05-18 har 

räknats in i prognos. 

Även i denna prognos har tillkommande kostnader med anledning av 

coronaviruset endast tagits med i begränsad omfattning. Staten har aviserat att 

kommuner ska ersättas för de extrakostnader som pandemin för med sig. 

Ersättning väntas kunna sökas efter sommaren.   

 

Uppdelning per nämnd Avvikelse

Budget/ Diff jmf 

Prognos april

Kommunfullmäktige -1,3 -1,3 0,0 0,0

Kommunstyrelsen (skattefin) -613,7 -618,6 -4,9 -1,6

Kommunstyrelsen (affärsdri) 12,7 11,9 -0,8 -0,6

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Myndighetsnämnden -0,1 -0,1 0,0 0,0

Finansiering (skattefinansierat) 619,7 623,0 3,3 2,5

Finansiering (affärsdrivande) -11,7 -11,5 0,2 0,2

Avstämning affärsdrivande 0,4 0,4 0,4

Summa 5,6 3,8 -1,8 0,9

Användning pensionsreserv 1,4 1,4 0,0 0,0

Summa inkl pensionsreserv 7,0 5,2 -1,8 0,9

Nämnd Budget 2020

Prognos 2020 

delårsrapport 

31/5
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Kommunstyrelsen 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter visar 

ett underskott mot budget på 4,9 mnkr. För de affärsdrivande verksamheterna 

visar prognosen ett underskott mot budget på 0,8 mnkr. 

 

Kommunledningskontoret 

Prognosen för kommunledningskontoret som helhet är ett underskott med 2,4 

mnkr.  

Störst negativ avvikelse uppvisas inom enheten för arbete och integration där 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd väntas överstiga budget med 4,5 mnkr. 

Antalet personer i behov av stöd har ökat samtidigt som det är svårt i 

dagsläget att få ut personer i arbete. Möjligheter till praktikplatser och 

arbetsträning begränsas starkt av det rådande läget. På 

kommunledningskontoret i övrigt uppvisas positiva avvikelser som delvis 

kompenserar.  Samhällsbyggnadsenheten, kommunledningskontoret samt 

utveckling och administration väntas visa överskott mot budget. Vakanser, ej 

ersatt föräldraledighet, minskade tjänsteköp samt ökade intäkter bidrar 

positivt i dessa verksamheter.  

Barn, utbildning, fritid och kultur 

För området barn, utbildning, fritid och kultur befaras ett underskott på 6,4 

mnkr totalt. 

Förskoleverksamheten väntas dock visa ett överskott mot budget på 

sammantaget 0,8 mnkr. Största orsaken till överskott finns i köpta och sålda 

förskoleplatser till andra kommuner. 

Grundskoleverksamheten som helhet befaras uppvisa ett underskott mot 

budget på 4,1 mnkr. Delvis kompenseras underskottet av överskott inom 

förskoleklass och fritidsverksamheterna på 1,3 mnkr. Netto grundskola, 

förskoleklass och fritids blir då underskottet 2,7 mnkr. 0,7 mnkr av 

underskottet beror på ett uteblivet statsbidrag för förstärkt elevhälsa. 

Fördelningen av det aktuella statsbidraget ändrades jämfört med tidigare år 

efter årets start. 

Kommunstyrelsen

Prognos 

avvikelse 

mot budget

Kommunledningskontoret -2,4

Utbildningsområdet -6,4

Sociala området 3,1

Tekniska området - skattefinansierat 0,8

Tekniska området - affärsdrivande -0,8

Summa kommunstyrelsen -5,7
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Prognosen för grundsärskolan uppvisar fortsatt underskott mot budget. Vid 

årets slut väntas det uppgå till 1,2 mnkr. Vårterminen 2020 är det 11 fler 

elever inom grundsärskolan än vårterminen 2019. Gymnasiesärskolans 

förväntade underskott uppgår till 2,7 mnkr. Fler elever väntas efter sommaren 

som gör att kostnaderna ökar. För också med sig ökade skolskjutskostnader.  

För gymnasieverksamheten är helårsprognosen ett underskott på totalt 1,7 

mnkr. Underskottet finns inom de interkommunala ersättningarna där både 

kostnads- och intäktssidan ser ut att försämras jämfört med budget 

Vuxenutbildningen samt kultur och fritid väntas visa budgetar i balans. 

Vård, omsorg IFO 

Sociala området som helhet väntas visa ett överskott mot budget vid årets slut 

på 3,1 mnkr.  

Sociala området har de verksamheter i kommunen som riskerar att påverkas 

mest av kostnader relaterade till coronaviruset. I prognosen för kommande 

månader har inte höjd tagits för dessa kostnader.  

Äldreomsorg sammantaget har en prognos som pekar mot ett överskott på 1,0 

mnkr vid året slut. Största positiva avvikelsen gäller kostnader för 

sjukhusvård där kommunen lyckats bra med att ta hem färdigbehandlade 

patienter från sjukhus och därmed inte behöver betala för sjukhusvård. Även 

intäkterna inom äldreomsorgen uppvisar positiv avvikelse både för hemtjänst 

och särskilda boenden, totalt 0,5 mnkr. Hemtjänst däremot har ökade 

kostnader och går mot ett underskott på 0,5 mnkr. Mycket introduktioner av 

ny personal och fler ärenden ligger bakom. 

LSS-verksamheterna uppvisar ett underskott i prognos på 1,6 mnkr. Stora 

skillnader mellan verksamheterna där kostnaderna för barn står för 

underskotten. Korttidsverksamheten överskrider budget med 0,4 mnkr som en 

följd av tillkommande placeringar som kräver personalförstärkning. Även 

kostnader för boende ökar då tillkomande placering innebär ett underskott på 

1,9 mnkr. Samtidigt visar boende för vuxna överskott med 0,8 mnkr där 

stängning av Floragården står för 0,5 mnkr.  

Individ och familjeomsorgen (IFO) har en prognos efter tre månader som 

pekar mot ett överskott vid årets slut på totalt 3,5 mnkr. Främst är det 

kostnader för placeringar som ger upphov till överskottet, +5,5 mnkr. Övriga 

kostnader inom IFO väntas ge underskott mot budget på 2,0 mnkr. Kostnader 

för inhyrd personal, utökning enhetschef och minskade statsbidrag ger negativ 

avvikelse.  

Teknik, lokalförsörjning och intern service – skattefinansierat 

De skattefinansierade verksamheterna inom tekniska området väntas visa 

överskott med 0,8 mnkr vid året slut. 
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Störst positiv avvikelse, 0,9 mnkr, finns inom gata/väg och beror främst på 

låga kostnader för vinterväghållning efter den milda vintern. 

Även lokalvård och hygienteknik väntas visa överskott, +0,5 mnkr som en 

följd av besparingar genomförda 2019 som får full effekt i år. 

Fastighet väntas gå med underskott på 0,6 mnkr pga uteblivna hyresintäkter 

där hyresgäst befinner sig i rekonstruktion. 

Teknik, lokalförsörjning och intern service – affärsdrivande 

De affärsdrivande verksamheterna väntas visa underskott på 0,8 mnkr i 

driften. Inkluderas också kapitalkostnader reduceras underskottet till 0,6 

mnkr. 

0,4 mnkr av underskottet återfinns i VA-verksamheten och 0,2 mnkr inom 

fjärrvärmeverksamheten. 

Finansverksamheten 

Finansverksamheten väntas visa ett överskott vid året slut på 3,5 mnkr 

fördelade med 3,3 mnkr inom de skattedrivande verksamheterna och 0,2 mnkr 

i de affärsdrivande.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas ge ett överskott jämfört med 

budget på 5,1 mnkr baserat på SKR:s prognos 2020-04-29 och generella 

statsbidrag aviserade tom 2020-05-18.  

Avstämning av pensioner och arbetsgivaravgifter väntas ge ett negativt 

resultat på 1,5 mnkr. Positivt för arbetsgivaravgifterna, +2,1 mnkr, och 

negativt för pensionerna, 3,6 mnkr. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-06-09 § 125 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per 2020-

05-31. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 152 Dnr KSN 2020-000514 

Motion till Bengtsfors kommunfullmäktige angående 
anläggande av parkering för tung trafik i Billingsfors 
centrum 

Jerker Johansson (C) har lämnat in en motion om att anlägga en parkering för 

tung trafik i Billingsfors centrum vid området där ”Sehlinshuset” tidigare 

stod.   

Centerpartiet har, genom Jerker Johansson, inkommit med en motion daterad 

2020-05-23 angående att anlägga en parkering för tung trafik i Billingsfors 

centrum vid området där Sehlinshuset tidigare stod. I motionen framförs att en 

parkering för tung trafik ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten och 

innebär en möjlighet till stopp för yrkesförare som enligt lag måste uppfylla 

krav på kör- och vilotider med raster. I motionen framförs vidare att en 

parkering för tung trafik bör prioriteras framför att anlägga en park inom 

området.  

2019-01-18 inkom Centerpartiet, också då genom Jerker Johansson, med en 

motion som gällde samma fråga, att anlägga en parkering för tung trafik vid 

området där Sehlinshuset tidigare stod. 

Billingsfors samhälle har under lång tid sakta förfallit och man har därför från 

kommunens sida beslutat att fokusera resurser på att höja attraktiviteten i 

Billingsfors genom projektet ”Billingsforslyftet”. Dessa förslag handlar om att 

göra samhället visuellt attraktivare för boende och förbipasserande men också 

om att skapa en attraktivare plats att bo på. Kortfattat handlar det om att höja 

statusen på Billingsfors samhälle. 

Arbetet med ”Billingsforslyftet” har gjorts via flera mindre dialogmöten men 

också via ett större möte där alla Billingsforsbor bjöds in till friluftsteatern. 

Under detta stormöte fick alla föreningar i Billingsfors presentera sig och alla 

närvarande fick med viss vägledning skriva ner sina tankar och önskemål vad 

som skulle till för att skapa ett attraktivare Billingsfors. Flera hundra 

synpunkter kom in och sammanställdes. Många lämnade liknande synpunkter, 

dessa har fått lite mer tyngd och fungerat som kompass i framtagningen av de 

skisser och planer som vi nu arbetar efter. 

Synpunkter som många har lämnat är bland annat: 

 Röj så man ser Laxsjön 

 Bättre och fler parkeringsmöjligheter för kusttrafiken så de kan stanna i centrum 

 Höj trafiksäkerheten för skolbarnen 

 Ett café med turistinfo i centrum 
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I projektet finns det en tydlig plan över hur jobbet med att förbättra bilden av 

Billingsfors och öka dess attraktivitet ska ske. Resan dit har tagit tid, en viktig 

och nödvändig tid. Det viktiga och en del i arbetet har varit att 

Billingsforsborna själva har fått vara med i processen och kommit med 

synpunkter och önskemål.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) och Per Eriksson (S) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag: Kommunfullmäktige 

beslutar avslå motionen mot bakgrund av att en parkering för tung 

trafik inte följer de intentioner som finns i satsningen på 

attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors. 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheter till 

parkering för tung trafik med Trafikverket och berörda företag 

 Jerker Johansson (C) yrkar på bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Jerker Johanssons förslag 

2. Stig Bertilsson (M), Per Eriksson (S) tillika kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Stig Bertilsson (M), 

Per Eriksson (S) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 

Beredande organ 

Kommunchefen, plan- och byggchefen och destinationsutvecklarens 

tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 124 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen mot bakgrund av att en 

parkering för tung trafik inte följer de intentioner som finns i satsningen på 

attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors. 

Kommunstyrelsen uppdras till förvaltningen att utreda möjligheter till 

parkering för tung trafik med Trafikverket och berörda företag 

Reservation 

Jerker Johansson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 153 Dnr KSN 2020-000531 

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 
överförmyndarnämnd – budget 2021 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd har inkommit med protokollsutdrag på § 52 där 

driftbudget för år 2021 behandlats.  

 Förslaget till driftbudget innebär en total kostnadsökning på 96 tkr. 

Det innebär 769 tkr för Bengtsfors kommun med den 

fördelningsnyckel som är fastlagd. Ökningen av driftkostnaderna är, 

enligt överförmyndarenheten, kopplade till kostnader för 

digitaliseringsarbete, höjda arvoden till gode män/förvaltare samt 

uppräkning av hyra och löner. 

Ökningen av anslaget till överförmyndarnämnden motsvarar i stort den 

ökning som beräknas till de kommunens egna verksamheter och bedöms 

rimlig. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 144 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma överförmyndarnämnds driftbudget för år 2021. 
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Västra Götalandsregionen 

KS § 154 Dnr KSN 2020-000360 

Remissvar Regionalutvecklingsstrategi Västra Götaland 
2021-2030 

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen avseende Regional 

utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 där Bengtsfors kommun har 

möjlighet att inkomma med remissvar. 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 

gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 

strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 

regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 

och prioriteringar fram till 2030. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 

kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 

akademi med flera. Mer information om hur förslaget på regional 

utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 tagits fram, finns på 

www.vgregion.se/samtalvg2030 

Västra Götalandsregionen (VGR) önskar svar på remissen senast den 30 

september 2020. Svaret skickas in i wordformat (filen namnges Bengtsfors 

kommun) till regionstyrelsen@vgregion.se. Diarienummer RS 2018–0544 och 

Bengtsfors kommun ska anges i ämnesraden. Kontaktperson ska utses och 

namnges för  remissvaret. 

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara kortfattat och konkret 

samt ta upp både styrkor och det som anses ska ändras.  

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Remissvaret ska innehålla svar på följande frågeställningar:

 

Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna 

synpunkterna efter att remissperioden är slut. De kommer presentera en 

samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-remiss. Under hösten 

2020 tar VGR fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 

beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om 

strategin tas på regionfullmäktige våren 2021. 

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra 

Götalandsregionens programskrivning av nya EU-program inom 

sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 och i arbetet med att ta 

fram en strategi för innovation/smart specialisering. 

Frågeställningar 

Analysen arbetsgruppen gjort följer de frågeställningar som ska besvaras i 

remissvaret. I dialogen har arbetsgruppen utgått från uppmaningen att både 

ange vad vi anser som styrkor och vad som kan förbättras inom respektive 

frågeställning. Vår dialog i arbetsgruppen redovisas nedan och utgör grunden 

till arbetsgruppens förslag på remissvar från Bengtsfors kommun som 

presenteras i bilaga 4 Bengtsfors kommun RS 2018-0544 

1. Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

Remissversionen av RUS fångar i stort de utmaningar och möjligheter vi 

behöver fokusera på både lokalt, delregionalt och regionalt. RUS definierar 

VAD som ska uppnås och genom de vägledande principerna ska RUS även ge 

stöd till genomförandet dvs HUR. Det är HUR:et vi måste lösa ut för att sätta 

strategin i arbete.  

I remissversionen nämns genomförandet i allmänna ordalag under rubrikerna 

Dialog och samverkan, Kunskap och lärande, Verktyg och resurser. Alla 

http://www.vgregion.se/rus-remiss
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mycket viktiga men det finns många ”hur och varför” kvar att ställa innan en 

mer konkret plan för genomförande finns framme.  

Det är bra att det i RUS tydligt uttrycks att kommunens och platsens unika 

förutsättningar ska tas tillvara och det är utifrån dessa genomförandet ska ske. 

Arbetsgruppen ser dock en stor risk med genomförandefasen just på grund av 

att kommunerna har så olika förutsättningar.  

Mindre kommuner, som Bengtsfors, klassificeras som socioekonomiskt 

eftersatta och har stora utmaningar i form av exempelvis arbetslöshet. I dessa 

kommuner finns mindre resurser både ekonomiskt och personellt vilket leder 

till att förutsättningar saknas för att arbeta i linje med strategin. Det behövs 

tillgång till resurser för att växla upp arbetet. 

Arbetsgruppen menar att det behövs en genomarbetad plan för genomförandet 

där det tydligt beskrivs hur genomförandet ska möta de mycket olika 

förutsättningarna vad gäller både utmaningar och ekonomi i kommunerna. 

Samtidigt har vi i RUS en princip att vi ska tala med gemensam röst. Frågan 

kan då ställas om RUS och genomförandeplanen ha ett underifrån eller 

ovanifrån perspektiv? Hur ska resurserna fördelas så att alla kommuner trots 

olika förutsättningar får sin ”röst hörd”. 

2. Vad tycker ni om målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle”? 

Det bakomliggande innehållet i målformuleringen fångar alla delar i RUS 

men svagheten ligger i själva målformuleringen. Det går att förstå 

målformuleringen när man läst innehållet i RUS. Däremot blir 

målformuleringen otydlig och svår att tyda om man inte är insatt i RUS. 

Formuleringen är för komplex och lång vilket gör att den svår att använda och 

relatera till i det vardagliga arbetet både inom regionen samt även för 

utomstående. Önskemålet är en enklare formulering som ändå fångar 

innebörden i helheten.  

Exempel på en bättre formulering ur ett rent kommunikationsperspektiv är 

rubriken på sidan 3 i RUS remissversion ”Tillsammans för en hållbar 

utveckling” även om den formuleringen inte innehåller alla önskade delar så 

är det mer åt det hållet ett tydligt, lättläst och förståeligt mål ska formuleras. 

3. Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast 
för gemensamma insatser framåt? 

De långsiktiga prioriteringarna är alla mycket relevanta och speglar de 

utmaningar vi ser både lokalt, delregionalt och regionalt.  

Några kommentarer rörande RUS långsiktiga prioriteringar.  

Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande  

För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden behövs mer resurser för 

utbildningssatsningar även utanför de större städerna. För att säkra 
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framtida kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor 

behöver vi ett lokalt utbildningsutbud med både bredd och spets som 

inkluderar allt från lärlings- och yrkesutbildningar till akademiska studier.  

Vår lokala arbetsmarknad är Dalsland och utbildningssatsningar en 

Dalslandsfråga. I Dalsland har vi en gemensam utmaning i 

matchningsproblematiken mot företagens kompetens- och 

rekryteringsbehov. En bred utbildningssatsning behövs på plats i Dalsland 

där digitala möjligheter även ger förutsättningar för studier på distans. För 

att kunna bygga kompetens för kompetensförsörjning som matchar 

arbetsgivares behov så finns behov av ett ”Campus Dalsland”.   

Vikten av att tillgängliggöra utbildning genom både flexibla 

utbildningslösningar som Campus Dalsland samt även genom 

infrastruktur och kollektivtrafik som uppfyller målen för en ”rund region” 

och möjliggör både studie- och arbetspendling. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken går i motsatt riktning vilket måste lyftas 

i remissvaret. 

Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i 

framkant 

Det nämns på flera ställen i RUS att det ska skapas tillväxt i små och 

mellanstora företag. Det är bra men om vi ska titta på varje kommuns 

unika förutsättningar så består näringslivet inte bara av denna typ av 

bolag. I Bengtsfors består näringslivet av 70-80% soloföretagare beroende 

på definition. Vi ser att det pågår en stark utveckling av affärsmodeller 

och innovativa arbetssätt inom just solo och mikroföretag där det skapas 

nya nätverk, co-workning space’s och andra samverkansformer som lyfter 

näringsidkarnas möjligheter till tillväxt och utveckling. Arbetsgruppen 

menar att strategin måste tydliggöras och att det ska framgå att tillväxt 

skapas i både solo, mikro, små och medelstora företag. 

I RUS behövs även lyftas att företagande inte bara handlar om att skapa 

entreprenörskap och tillväxt genom att starta företag, skapa tillväxt i 

befintliga företag samt företagsetableringar. Det är oerhört viktigt att även 

lyfta företagens fortlevnad. I Dalsland har i snitt 25% av företagen ägare 

som är 64 år eller äldre. I Bengtsfors kommun är siffran strax över 30%. 

Det är en mycket stor andel av företagen som närmar sig ”exit” på grund 

av ägarens ålder. Vilket innebär en stor riskfaktor för tillväxten om inte 

företagen fortlever.  

Arbetsgruppen menar att det även behöver förtydligas att det för ett 

konkurrenskraftigt näringsliv i framkant behöver fokuseras på både Starta, 

Växa, Etablera och Fortlevnad (Generationsväxling/Ägarskifte).  

Studier visar att övervägande del av de företag som byter ägare eller 

nyckelpersoner får en kraftig tillväxtökning så varje missat ägarskifte blir 

en dubbel förlust av tillväxt. Mer att läsa om detta finns i rapporten 

”Företagsrevitalisering i Skaraborg Resultatrapport 2018, Christian 
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Jansson, Börje Boers, Jim Andersén. Forskargruppen Strategiskt 

Entreprenörskap. Högskolan i Skövde” som redovisades på i Fyrbodals 

näringslivsutvecklarnätverk. 

 

Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad 

tillgänglighet 

En fungerande infrastruktur för både persontransporter i samband med 

arbets- och studiependling samt godstransporter är en förutsättning för 

hela strategins möjliggörande i Bengtsfors och Dalsland. Utan 

infrastruktur försämras både förutsättningarna att bygga kompetens och 

ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vilket står i direkt motsättning till det 

faktum att kollektivtrafik i dag avvecklas i vårt område. Utan infrastruktur 

i ett brett perspektiv (fysisk infrastruktur, transport av personer och gods, 

digitalisering, elektrifiering) blir förutsättningarna för genomförandet inte 

goda. För att möjliggöra strategin i alla delar av regionen måste satsningar 

göras på en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. 

4. Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 

De tvärsektoriella kraftsamlingarna som listas är alla relevanta. 

Arbetsgruppen vill lyfta fram ytterligare två områden som vi anser vara 

avgörande för strategins möjliggörande - Infrastruktur och 

Decentralisering 

Infrastruktur - Både digitalisering och elektrifiering är en del av den totala 

infrastrukturen. Vi vill se en kraftsamling kring den totala infrastrukturen 

där satsningar sker även på fysisk infrastruktur samt gods- och 

persontrafik. Infrastrukturen är avgörande för att kunna genomföra RUS 

och berör allt från ett konkurrenskraftigt näringsliv till 

kompetensutveckling. En fungerande helhet innefattar den fysiska 

infrastrukturen, person- och godstransporter, digitalisering och 

elektrifiering.  

Decentralisering - För att lyckas med målsättningen att ta tillvara olika 

platsers förutsättningar behövs ett decentraliserat synsätt. I dag är det både 

ur ett geografiskt- och dialogperspektiv långa avstånd från regionen till de 

olika platserna/kommunerna i utkanterna av VGR. För att ta tillvara de 

lokala förutsättningarna behöver det lokala perspektivet och 

förutsättningarna synliggöras och lyftas genom olika nätverk och 

samverkan till regionen. Detta gäller även i samverkan med myndigheter 

som även de måste inkluderas i genomförandet.  

Vi är positiva till kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller. Vi har i 

Bengstors och Dalsland ett starkt kluster av både företag, akademi, 

yrkesutbildning inom skog, trä, bygg, papper/massa (minsta gemensamma 

nämnare träfiber). Vi ser stora möjligheter att utveckla cirkulära 

affärsmodeller, nya produkter och tjänster inom området där den minsta 
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gemensamma nämnaren är trä. Trä som råvara är en stor del av 

morgondagens cirkulära ekonomi och vi ser en stor potential i att utveckla 

en plattform där råvaran förädlas genom cirkulära affärsmodeller och 
biobaserade innovationer. En ökad innovations- och förädlingsgrad ger ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och mer arbetstillfällen. För att kunna 

utveckla ett Symbioscentrum (eller liknande benämning) så behövs ett 

helhetsgrepp där plattformen har resurser att driva utvecklingen och växla 

upp resurserna. Entreprenörskap och intraprenörskap krävs från alla 

involverade intressenter inom både privat och offentlig sektor. 

5. Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 

Det är bra att det tydligt uttrycks i principerna att kommunens och platsens 

unika förutsättningar ska tas tillvara. Frågan är hur detta ska ske. Har 

regionen ett underifrån eller ovanifrån perspektiv? Hur decentraliseras 

strategin så att allas röster görs hörda och tas tillvara? 

Denna frågeställning är också relevant för principen om att vi talar med 

gemensam röst. Vi har mycket olika lokala förutsättningar; hur skapar vi 

förutsättningar för alla kommuner att arbeta i enlighet med strategin, hur 

görs alla röster hörda samtidigt som regionen ska tala med en röst? 

Det behövs en tydlighet i hur VAD omsätts till HUR. I RUS nämns 

resurser och verktyg som understrategier, budgetar och mötesplatser som 

delar i genomförandet av RUS. Dessa resurser och verktyg löser inte frågan 

om HUR - en konkretisering behöver göras.  

Arbetsgruppen ser att det i nuläget saknas resurser, nätverk och konkreta 

planer för hur vi ska skapa dialog och samverkan mellan det lokala och 

regionala.  

6. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

Svaret på denna fråga blir en sammanfattning av de frågor vi svarat på 

ovan. Vi vill lyfta fram följande framgångsfaktorer:  

 en konkretisering av genomförandet måste göras då det i nuläget är 

otydligt hur vi ska lyckas ta tillvara våra olika förutsättningar. Som 

strategin är skriven ska vi i regionen ha både ett underifrån perspektiv 

(unika förutsättningar) samtidigt som vi har ett ovanifrån perspektiv 

(tala med en röst). 

 mindre kommuner (socioekonomiskt eftersatta) har stora utmaningar 

men små resurser både personellt och ekonomiskt. För att kunna 

arbeta i linje med strategin måste resurser tillföras så att 

förutsättningar finns att delta i de processer, nätverk, projekt etc. som 

RUS mynnar ut i. 
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Förutom att delta aktivt i arbetet med att förverkliga strategin så vill vi 

lyfta följande vi kan bidra med: 

 Bengtsfors och Dalsland befinner sig i tillväxtzonen mellan Göteborg 

och Oslo i direkt anslutning till norska gränsen. Vi kan bidra genom 

att fortsätta utveckla de samarbeten som sker i med vår gränsregion i 

väst mot Norge samt även mot Dalslands gränsregion i norr mot 

Värmland. Det är viktigt att de utbyten som sker i VGR:s alla 

gränsregioner tas tillvara då de är viktiga för kommunerna i utkanterna 

och innefattar näringsliv, arbetsmarknad, samarbeten, besöksnäring 

etc.  

 

 Vi har i Bengstors kommun, Dalsland samt i gränsregionen mot Norge 

och Värmland ett starkt kluster av både företag, akademi, 

yrkesutbildning inom skog, trä, bygg, papper/massa (minsta 

gemensamma nämnare träfiber). I detta kluster befinner sig Bengtsfors 

och Stenebymiljön i centrum. Trä utgör en mycket viktig råvara för 

det hållbara samhället och ett innovativt konkurrenskraftigt näringsliv. 

Trä som råvara är en stor del av morgondagens cirkulära ekonomi och 

vi ser en stor potential att bidra i en gemensam kraftsamling där vi 

tillsammans utvecklar en plattform, ett symbioscentrum, för att öka 

råvarans förädlingsgrad genom cirkulära affärsmodeller och 
biobaserade innovationer.  

 

 Det genomförs ett stort arbete inom ramen för Fyrbodal - Strukturbild 

Fyrbodal. För vår delregion kan Strukturbild Fyrbodal vara en 

understrategi som ger en pusselbit till de olika kommunernas 

förutsättningar i vår delregion.  

Utifrån ovan analys har förslag till remissvar från Bengtsfors kommun 

sammanställts i bilaga 4 Bengtsfors kommun RS 2018-0544.  

Beredande organ 

Kommunchefen och näringslivs- och tillväxtutvecklarens tjänsteskrivelse 

2020-06-04 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 129 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

2021–2030 samt bilagor och tillstyrker remissvar (bilaga 4). 
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Fyrbodals kommunalförbund 

KS § 155 Dnr KSN 2020-000657 

Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021-
2024 

Fyrbodals kommunalförbund önskar svar på hur Bengtsfors kommun ställer 

sig till fortsatt finansiering av miljösamverkan i Västra Götaland 2021-2024. 

Svar till Fyrbodals kommunalförbund skall vara förbundet tillhanda senast 

2020-09-11. 

Kommunförbunden i Västra Götaland är huvudmän för miljösamverkan i 

Västra Götaland. Varje kommunförbund bidrar i dagsläget med 316 000 

kronor per år och nu föreslås att bidraget för den kommande perioden skall 

höjas till 338 000 kronor per år. Den föreslagna höjningen skall kompensera 

för uppräkning av penningvärde och innebär att bidragen behålls på samma 

nivå enligt skrivelse från Miljösamverkan. Länsstyrelsen medfinansierar med 

1/3 och kommunalförbunden med 2/3. 

Fyrbodals kommunalförbund har nu skickat ut fråga om finansiering till 

medlemskommunerna för ställningstagande. För Bengtsfors del så sker 

finansiering genom Dalslands miljö- och energiförbund tillsammans med 

Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud. 

Dalslands miljö- och energiförbund har budgeterat för kostnaden till 

Miljösamverkan Västra Götaland och Bengtsfors kommun får inte någon 

tillkommande kostnad för samverkan. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-07-21 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen budgetram och fördelning 

för perioden 2021-2024. 
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Bengtsforstraktens hembygdsförening 
Kommunchefen 
Destinationsutvecklaren 

KS § 156 Dnr KSN 2020-000484 

Bidrag och utökat uppdrag Bengtsforstraktens 
hembygdsförening  

Delvis på grund av intäktsbortfall i samband med pågående pandemi riskerar 

Bengtsforstraktens hembygdsförening att hamna på obestånd. Något som 

riskerar en stängning av vandrarhemmet, hembygdsmuseet och i 

förlängningen ett förfall av anläggningen som är en av Bengtsfors mest 

besökta turistmål. Mot denna bakgrund har föreningen sökt ekonomiskt stöd 

kopplat till ett utökat uppdrag.    

Bengtsforstraktens hembygdsförening driver Gammelgården som är ett av 

Västsveriges största friluftsmuseer med ett 20 tal byggnader. Gammelgården 

har en viktig plats i Bengtsfors identitet och tillsammans med Halmens hus 

som också är beläget på Majberget så bildar de en av kommunens absolut 

viktigaste noder för kommunens kulturarvshistoria där husen, berättelserna 

och hantverket möts. 

Bengtsforstraktens hembygdsförening har i flera års tid haft problem med 

likviditeten, krisen har stått för dörren många gånger. 2017 tog föreningen 

beslutet om att stänga ned verksamheten men omtag gjordes.  Föreningen har 

sedan 2017 varje år fått ett mindre driftbidrag kopplat till uppdrag på  ca 

50 000kr från Bengtsfors kommun, medlen har tagits ur Kultur och 

Fritidsenhetens ordinarie budget. Föreningen har även erhållit andra 

föreningsbidrag bla.  investeringsbidrag, integrationsbidrag och 

attraktivitetsbidrag.  Under 2019 då föreningen fyllde 100 år arbetade Kultur 

och Fritidsenheten med föreningen, efter en ansökan på 200 000kr,  om att 

arbeta fram underlag såsom en långsiktig verksamhetsplan för att komma på 

fråga för ett längre uppdrag men föreningen backade ur. 

Föreningens likviditetsproblem har under våren 2020 blivit akut. Föreningen 

upplever att det ekonomiska läget är så allvarligt att om man inte får 

ekonomiskt stöd kommer man att tvingas stänga verksamheten efter 

sommaren. Föreningen har därför inkommit  med en begäran till kommunen 

om ett ekonomiskt stöd. 

För att få en ekonomisk problemförståelse har en övergripande analys gjort på 

föreningens ekonomi och betalningsströmmar. 

Föreningens ekonomi är uppdelad i två resultatenheter, ”Vandrarhemmet” och 

”Hembygdsmuseet”.  Hembygdsmuseet är föreningens ideella 

kärnverksamhet med de historiska husen och verksamheten på berget. 
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Vandrarhemmet är som det låter en uthyrningsverksamhet av bäddar och har 

en mer kommersiell inriktning.  

Hembygdsmuseets har ett stort underhållsbehov som årligen finansieras via 

olika offentliga och privata bidrag. Mycket av det arbete som sker gör med 

hjälp av personer med arbetsmarknadsstöd ledda av föreningens anställde 

samt via ideella insatser från föreningens medlemmar.  

Vandrarhemmet som är åretruntöppet har sina intäkter från sina gäster men 

genererar höga kostnader i form av personal, provisioner samt andra 

kostnader kopplade till verksamheten.   

En stor osäkerhet uppstod i samband med de reserestriktioner som infördes i 

början av pandemin vilket ledde till  att i stort sett allt boende under våren 

avbokades vilket påverkat maj månad som normalt har en hög beläggning.  

Pandemin skapade också en stor osäkerhet kring de förväntade intäkterna 

under sommaren. Nu har läget stabiliserat sig något och 

bokningsförfrågningarna har börjat komma in igen. Enligt uppgift den 29/5 är 

bokningsläget på vandrarhemmet gott, fullt jämförbart med tidigare år. Det 

ska dock poängteras att det råder en stor osäkerhet i om dessa bokningar då de 

kan komma att avbokas på kort varsel om det kommer nya direktiv.  

En förenings verksamhet kan givetvis inte rättvist analyseras endast utifrån 

ekonomiska underlag då det givetvis finns en växelverkan och synergi i 

mellan de olika verksamheterna men det är tydligt att föreningen aktivt bör 

arbeta med att förbättra sitt resultat för att bryta sina årligt återkommande 

likviditetsproblem. 

I Bengtsfors kommuns kulturplan står följande 

” Majberget är ett av kommunens största besöksmål. Gammelgårdens och 

Halmens hus unika förutsättningar behöver tas till vara och vidareutvecklas. 

För att locka fler besökare behövs gräns- och generationsöverskridande 

verksamheter så att området kan användas både för det nyskapande som det 

traditionella hantverket”.  

Gammelgården står inför stora utmaningar. Det handlar om ett 20-tal hus som  

behöver vårdas och underhållas. Gammelgården är en unik resurs där det 

finns möjlighet att bedriva byggnadsvårdsutbildningar med extra fokus på 

ungdomar och nyanlända. Kunskap förs vidare till nya generationer och är en 

investering för framtiden” 

År 2019 redovisade föreningen en vinst på 65 tkr. Föreningen har två olika 

resultatenheter (Hembygdsföreningen och Vandrarhemmet). Vandrarhemmet 

genererar ett årligt överskott som används för att generera intäkter till 

föreningens kärnverksamhet i bokföringen kallat Hembygdsföreningen. Då 

vandrarhemmet nu lider av inkomstbortfall kopplat till pandemin påverkar det 

också föreningens möjlighet att förvalta hembygdsmuseet. Detta innebär att 

risken är stor att man tvingas lägga ner hela verksamheten om inte man får en 

ekonomisk stöttning.  
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Kommunen kan inte dock inte tillföra ett bidrag till vandrarhemsdelen då den 

är att anse som en affärsdrivande verksamhet. Det är däremot möjligt stötta 

hembygdsmuseet och i samband med det ge föreningen ett utökat uppdrag att 

öka tillgängligheten för allmänheten samt öka samarbetet med skolor och 

andra organisationer för att öka spridningen av den kunskap och historia som 

finns på berget och i föreningen. 

Gällande pandemirestriktioner är ett hinder för föreningen att fullfölja sitt 

uppdrag under sommarsäsongen 2020. När dessa restriktioner hävs är i 

skrivande stund osäkert varför avtalet bör förlängas så det även gäller hela 

kalenderåret 2021 med oförändrat belopp. 

Beredande organ 

Kommunchefen, kultur- och fritidschefen och destinationsutvecklarens 

tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 130 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Bengtforstraktens Hembygdsförening ett 

uppdrag på 200 tkr för perioden 2020 till och med 2021 enligt bilaga 1. 

Uppdraget ska redovisas vid två årliga avstämningsmöten med representanter 

för föreningen och kommunen enligt bilaga 2. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
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Ekonomienheten 
Asketvetens donationsstiftelse 

KS § 157 Dnr KSN 2020-000 

Asketvetens donationsstiftelse – årsredovisning 2019 

Asketvetens donationsstiftelse har inkommit med årsredovisning för 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Asketvetens 

donationsstiftelse 2019. 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 
Kommunstyrelsens utbildningsutskott 

KS § 158 Dnr KSN 2019-000983 

Långsiktiga mål för Strömkullegymnasiets 
utbildningsprogram- efter återremiss 

Att bedriva gymnasieverksamhet är ett långsiktigt åtagande för en kommun. 

Beslut om att erbjuda en specifik utbildning tas cirka ett år innan utbildningen 

startar, och elever som tas emot på utbildningen är inte färdiga med denna 

förrän 4 år senare. Under den tiden ansvarar kommunen för att eleverna får 

den utbildning de har rätt till, med den kvalitet och omfattning som 

styrdokumenten kräver. Med så långa planeringsspann som det handlar om, 

kan förutsättningar och omständigheter som sökintresse och 

arbetsmarknadskonjunkturer med mera förändras mer än en gång, varför 

denna typ av verksamhet behöver ha en långsiktig riktning för sina åtaganden. 

Beredande organ 

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2019-10-23 § 91 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13 § 264 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2019-11-20 § 99 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2019-12-18 § 107 

Minnesanteckningar från diskussioner med utbildningsutskottet 2019-12-19 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-01-22 § 10 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12 § 32 

Utbildningschefens sammanfattning av utskottets diskussioner 2020-02-03 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-02-19 § 17 

Minnesanteckningar av utskottets diskussioner  daterat 2020-03-11  

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-03-18 § 31 

Tjänsteskrivelse 2020-03-30-Långsiktiga mål Strömkullegymnasiet-Önskat 

läge 2025 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-04-15 § 38 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-06 § 102 
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Utbildningschefens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-06-10 § 64 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utforma Plan för 

utbildningen för de program som ingår i Önskat läge 2025. 

Frågan om långsiktiga mål kommer att diskuteras vidare under hösten.  
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 

KS § 159 Dnr KSN 2020-000491 

Plan för utbildning Introduktionsprogram på 
Strömkullegymnasiet 

För utbildningar inom gymnasieskolans introduktionsprogram ska en Plan för 

utbildningen finnas antagen av skolhuvudmannen. Detta saknas och behöver 

upprättas och antas. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-03 uppdrogs förvaltningen 

upprätta Plan för utbildningen för Introduktionsprogrammen. Förslag till Plan 

för utbildningen för Introduktionsprogrammen föreligger och presenteras vid 

sammanträdet.  

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2020-04-16 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-05-13 § 49 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-03 § 132  

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-06-10 § 65 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Plan för utbildningen 

Introduktionsprogram. 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 

KS § 160 Dnr KSN 2019-001091 

Undervisningskök Strömkullegymnasiet 

Hösten 2019 avslutas hyreskontrakt för undervisningskök för gymnasiets 

Restaurang- och livsmedelsprogram med hotell Dalia. För befintliga och 

kommande elever på utbildningen behöver därför tillgång till 

undervisningskök säkerställas. Ett flertal alternativ har undersökts för 

redogörelse och vägval framåt.  

I samband med att totalkostnaden för att bygga ett undervisningskök på 

Strömkullegymnasiet ökade kraftigt vid en förnyad beräkning februari 2020, 

uppdrogs förvaltningen återigen undersöka alternativa undervisningslokaler. 

En redovisning av detta skedde vid utskottets sammanträde 2020-05-06 då två 

möjliga alternativ behandlades. Utbildningsutskottet  önskade återrapport på 

arbetet vid kommande sammanträde 2020-06-10. 

Beredande organ 

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2019-11-15 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2019-12-18 § 108 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-01-22 § 9 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12 § 33 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-02-19 § 14 

Kommunchefens, utbildningschefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 

2020-03-17 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-03-18 § 29 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 § 66  

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-04-15 § 39 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-05-13 § 48  

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-06-10 § 66 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att presentera en 

genomförandeplan samt noggrann kalkyl för att åstadkomma ett 

undervisningskök i gymnasiets lokaler.  
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Kommunchefen 

KS § 161 Dnr KSN 2020-000578 

Fritidsgården Bengtsfors 

Fritidsgården i Bengtsfors förstördes delvis i en brand hösten 2019 och 

förvaltningen lyfter nu frågan om återställning av befintlig byggnad alternativt 

annan lösning. Byggnaden har brandsanerats och en beräkning på kostnader 

för att återställa byggnaden i det skick och utförande som den var i innan 

branden har bedömts till cirka 1,2 miljoner. Försäkringsbolaget har inte 

lämnat något förslag till ersättningsnivå ännu. 

Verksamheten bedrivs idag i gamla turistbyrån på Sågudden i en tillfällig 

lokal. 

Fritidsverksamheten har varit belägen i ”Gula villan” vid Bengtsgården under 

ett antal år. Byggnaden bedömdes inte som lämpligt utformad innan branden. 

Att återställa byggnaden till samma planlösning som innan branden är inget 

som verksamheten förordar utan man vill se över planlösningen för 

bottenvåningen i  huset. 

Att fortsätta verksamheten i huset på Sågudden bedöms inte vara en lämplig 

permanent lösning. Huset behöver en omfattande renovering och är för litet i 

jämförelse med ”Gula villan”. Under sommartid är placeringen dock lämplig 

med närhet till utomhusaktiviteter på Sågudden. Att inte ha fritidsgården mitt 

i centrum har ändå inneburit att stök och bråk i centrum har minskat och 

skolan påtalar möjligheten till att en ny fritidsgård skulle kunna få mer av 

rollen som allaktivitetshus där även andra målgrupper skulle kunna delta. 

Fritidsverksamheten påtalar att antalet besökare har halverats efter flytten till 

Sågudden.  Fritidsverksamheten framför även att man tror minskningen av 

stöd i centrum kan vara en Covid-19 effekt.  En kostnadsberäkning av 

renovering och eventuella utbyggnader på Sågudden har inte gjorts. 

Den ersättning som Bengtsfors kommun kommer att erhålla från 

försäkringsbolaget kommer med största sannolikhet inte att räcka för att täcka 

den renovering som krävs för att huset skall bli funktionsdugligt igen. 

Skolledningen på Bengtsgården har tidigare lyft behovet av en annan lösning 

för transporter av elever till skolan och har förordat en rivning av ”Gula 

villan” till förmån för bättre busshållplatser samt säkrare lämningar och 

hämtningar av barn. Frågan har diskuterats med gaturansvarig på tekniska 

verksamhetsområdet och det finns en utredning sedan tidigare som berör 

trafiksituationen till Bengtsgården, Odeon och Strömkullen. Det finns enligt 

skolorna ett behov av att se på hela trafiksituationen i området. Busstrafiken 

till Bengtsgården upplevs som mycket osäker med den blinda 90 graders 

sväng som bussarna gör in till skolan. De bussfållor som finns ger inte 
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tillräcklig säkerhet. Behovet av parkering till Odeon och Bengtsgården 

upplevs även det som ett problem idag. Kostnaden för en sådan lösning är inte 

framtagen. 

När det gäller transport och parkeringsfrågan så har plan- och byggenheten i 

samband med parkeringsutredningar och en ny detaljplan för Bengtsfors 

centrum föreslagit alternativa möjligheter vilket skulle innebära att 

parkeringar och kanske transporter skulle flyttas till söder om skolan. 

Transport och parkeringsfrågan på Bengtsgården är en fråga som oavsett av 

var fritidsgården skall lokaliseras ändå måste lösas. Kostnaden för en sådan 

lösning är inte framtagen. 

Om ”Gula villan” eller huset på Sågudden inte skall renoveras kan ett 

intressant alternativ vara att köpa en fastighet i centrala Bengtsfors som kan 

anpassas till fritidsgårdsverksamhet. Vilken typ av fastighet och önskvärd 

placering är något som fritidsverksamheten i sådana fall får ge förslag på. 

Om ”Gula villan” inte skall vara fritidsgård men huset ändå bedöms vara värt 

att bevara utifrån andra aspekter så kan huset antingen avyttras eller inrymma 

annan kommunal verksamhet. Då kommer troligen kostnaden beroende på 

vilken verksamhet som skall inrymmas i fastigheten överstiga de beräknade 

1,2 miljonerna. Marknaden för en avyttring av fastigheten är ytterst osäker 

med tanke på prisbild och tillgång på andra fastigheter i Bengtsfors. 

Oavsett vilken lösnings kommunstyrelsen fattar beslut om så krävs ett beslut 

om investering. Inom ramen för den investeringsbudget som är beslutad för 

2020 så finns det inte möjlighet att omdisponera de belopp som krävs för 

renovering av ”Gula villan”, huset på Sågudden eller inköp av annan 

fastighet. 

Plan och byggenhetens synpunkter 

Rivning av ”Gula villan”? 

Byggnaden omfattas av en idag gällande detaljplan som anger att området får 

nyttjas som Kontor.  

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för Bengtsfors centrum har pågått 

under några år och är nu i sin slutfas. Byggnaden och området runt denna 

ingår i det område som kommer att omfattas av den nya detaljplanen för 

Bengtsfors centrum. I förslag till ny detaljplan för Bengtsfors centrum så 

pekas området där byggnaden ligger ut som lämpligt för ändamålet Centrum, 

som är ett ändamål som är flexibelt och medför att byggnaden kan ha en 

flexibel användning.  

Vare sig i den nu gällande detaljplanen eller förslag till ny detaljplan så finns 

stöd i planen för att kunna ersätta byggnaden med en ny infart till skolans 

område. En ny infart ”över” området där byggnaden står idag står i strid mot 

planernas bestämmelser. Under 2020 så finns pengar avsatta till att utreda 

trafiksituationen vid Bengtsgården. Pengar avsattes i projektet Trafiksäkra 
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skolmiljöer och Tekniska håller just nu på med att utreda detta. Beslut om en 

eventuell ny infart till skolområdet bör avvakta denna utredning.  

Värt att notera är att i förslag till ny detaljplan så är byggnaden belagd med 

rivningsförbud. Nu är planen inte antagen ännu så man kan inte säga att 

rivningsförbud enligt gällande detaljplan råder, men 

samhällsbyggnadsenheten vill ändå trycka på att man från kommunens sida i 

det arbete som pågått med ny detaljplan ändå bedömt att byggnaden är av 

särskilt stort värde och att rivning inte får ske. Denna tanke är viktig att ha 

med sig i resonemanget.  

Men även om något rivningsförbud enligt detaljplan inte råder så är 

byggnaden utpekad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Det innebär 

att den omfattas av ett starkare skydd än ”vanliga” byggnader i plan- och 

bygglagens paragrafer som ska skydda dessa byggnader mot ingrepp som 

innebär förvanskning. Om en byggnad till fullo rivs så blir det inte tal om en 

förvanskning då det är resultatet efter en rivning som är det som ska bedömas. 

Är hela byggnaden riven så finns inget kvar som kan vara förvanskat. Men en 

rivning bör ändå vara sista utvägen.   

(Viktigt att notera att det som tidigare benämndes som K-märkning inte längre 

existerar utan det finns ny lagstiftning inom området.) 

Ombyggnation av ”Gula villan” 

Som tidigare nämnts så är byggnaden utpekad som en kulturhistoriskt 

värdefull byggnad och ingrepp som innebär förvanskning får därmed inte 

ske. Skyddet mot förvanskning träder in vid en eventuell ombyggnad och då 

primärt är det exteriört som en bedömning ska göras. En eventuell 

ombyggnad medför också att vid handläggning av bygglovet kommer att 

ställa krav på att byggnadens entréplan görs tillgängligt.  

I den kostnadsberäkning som det refereras till ovan så är tillgänglighet 

inte beräknat eftersom uppdraget varit att kostnadsberäkna till tidigare 

skick och funktion, enligt krav från försäkringsbolaget. 

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

förvaltningen att ta fram alternativ för parkering och transport till området 

samt förslag på hur och var fritidsgårdsverksamheten skall lokaliseras utifrån 

ovanstående aspekter. 

Yrkanden 

 Susanne Öhrn (-) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens allmänna 

utskott på att: 

Kommunstyrelsen beslutar att ”Gula villan” ska bevaras och uppdrar 

till förvaltningen att redovisa hur fritidsgårdsverksamheten fortsatt kan 

bedrivas och utifrån ett allaktivitetshusperspektiv i lämpliga lokaler 

samt kostnader förknippat med detta samt trafiksituationen runt 

skolområdet och Centralbacken. 
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 Jerker Johansson (C) yrkar på att ”Gula huset” före detta Fritidsgården 

rivs för att förbättra trafiksituationen och att försäkringsersättningen 

om 1 Mkn används till detta. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 

 Susanne Öhrns (-) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 

 Jerker Johansons (C) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Susanne Öhrn (S) tillika kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Susanne Öhrn (S) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts 

förslag. 

- Nej-röst för Jerker Johanssons (C) förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster Susanne Öhrn (S) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts 

förslag mot 1 nejröst för Jerker Johanssons (C) förslag beslutar 

kommunstyrelsen i enlighet med Susanne Öhrn (S) tillika kommunstyrelsens 

allmänna utskotts förslag. Se omröstningsbilaga 1. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S) X   

Per Jonsson (C) X   

Krister Stensson (M) X   

Christina Lundqvist(S)    

Jerker Johansson (C) X X  

Stein Begby (S) X   

Christer Andreasson  
(-) 

X   

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 8 1  

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 131 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ”Gula villan” ska bevaras och uppdrar till 

förvaltningen att redovisa hur fritidsgårdsverksamheten fortsatt kan bedrivas 

utifrån ett allaktivitetshusperspektiv i lämpliga lokaler samt kostnader 

förknippat med detta samt trafiksituationen runt skolområdet och 

Centralbacken. 

Reservation  

Jerker Johansson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(39) 

Datum 

2020-08-19  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige  

KS § 162 Dnr KSN 2020-000166 

Krav på textning av fullmäktiges webbsändning fr o m 
23 september 2020 – finansiering 

För befintliga webbplatser börjar lagkraven på tillgänglighet att gälla från 23 

september 2020. Det innebär bland annat att det finns krav på att rörlig 

bild/webbsändningar ska textas senast två veckor efter att de publicerats.  

EU-lagstiftningen, det så kallade webbdirektivet, gör undantag för 

direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand räknas den 

som en inspelning och är inte undantagen.  Det innebär att inspelningen måste 

textas och syntolkas utan onödigt dröjsmål (inom 14 dagar). 

Kravet på textning gör att ett ställningstagande krävs kring hur 

kommunfullmäktiges webbsändningar ska genomföras efter det att lagkraven 

träder i kraft.  

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är 

något alla användare kan dra nytta av. Kravet på tillgänglighet finns i lagen 

om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s så kallade 

webbtillgänglighetsdirektiv. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer. 

Med digital offentlig service menas information och tjänster som 

tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. 

Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara möjlig att uppfatta, 

hanterbar, begriplig och robust. 

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i 

sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva 

upp till kraven. 

I genomsnitt är det ungefär 25 personer som följer mötena live. Under de 

senaste sammanträdena har statistiken sett ut så här: 

 Fullmäktiges möte 3 februari 2020, 27 personer följde sändningen 

 Fullmäktiges möte 2 december 2019, 14 personer följde sändningen 

 Fullmäktiges möte 4 november 2019, 42 personer följde sändningen 

Det är fler personer som ser på mötena i efterhand och/eller tittar igen. 

Enligt webbverktygets statistik fördelar sig sidvisningarna så här: 

 Fullmäktigs möte 3 februari 2020, 178 sidvisningar (obs! kort tid efter 

sändningen gör att visningarna kommer att öka.  

 Fullmäktiges möte 2 december 2019, 316 sidvisningar 

 Fullmäktiges möte 4 november 2019, 672 sidvisningar 

 Fullmäktiges möte 7 oktober 2019, 373 sidvisningar 
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 Fullmäktiges möte 9 september 2019, 320 sidvisningar 

 Fullmäktiges möte 24 juni 2019, 278 sidvisningar  

Bengtsfors kommun använder ett digitalt system från Creative Technology för 

att publicera och sända fullmäktiges sammanträden. Systemet tillgodoser att 

mötet går att följa på ett tydligt sätt genom en digital dagordning med 

handlingar samt att politiker som gör inlägg presenteras på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt. Genom att sändningen märks per ärende är det lätt att gå 

tillbaka och titta på ett särskilt ärende eller inlägg. Som användare behöver du 

inte spola fram och tillbaka utan klickar på det ärende du vill titta på. Avtalet 

med Creative Technology kostar cirka 60 000 kronor per år, och ett avtal är 

tecknat för 2020 med möjlighet till förlängning.  

Företaget Ingemar Media filmar och publicerar webbsändingarna på uppdrag 

av Bengtsfors kommun. Avtalet med Ingemar Media gäller till och med 

januari 2021. Kostnaden är cirka 6 000 kronor per möte.  

För att tillgodose kraven i webbdirektivet finns möjlighet att antingen texta 

sändningen direkt eller att texta den inom två veckor från sändningen. 

Alternativet att texta direkt är troligen för kostsamt, till dess att det finns 

teknik som fungerar så pass väl att textning sker mer eller mindre utan 

handpåläggning.  

En textning av sändningarna i efterhand innebär också viss handpåläggning 

och inköp av tjänster från företag som erbjuder textning. Även om det finns 

program som textar krävs en insats för att säkerställa kvaliteten på textningen. 

Vid en snabb kostnadskoll från ett sådant företag kommer sannolikt textning 

av ett kommunfullmäktigemöte att innebära en kostnad om cirka 5 000 

kronor/möte.  

Beredande organ 

Kommunchefens, kommunikationssamordnare, webbstrategens och IT-

chefens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-02-18 § 22 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-03-17 § 45 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-05-12 § 106 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-09 § 141 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsändningar ska textas senast två veckor 

efter publicering. Det innebär en tillkommande kostnad på cirka 5 000 kronor 

per möte, totalt cirka 50 000 kronor/per år. Kostnaden för hösten 2020 

finansieras via kommunstyrelsen konto för oförutsedda kostnader. 

Finansiering för framtida år hänskjuts till budgetberedningen.  
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KS § 163 Dnr KSN 2020–000009 

Redovisning av protokoll från nämnder, kommunala 
bolag, stiftelser och övriga delägda organisationer – 
enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt12-21 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - 

sammanträdesprotokoll 2020-05-11 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

sammanträdesprotokoll 2020-06-08 

 Bengtsfors Energi AB – sammanträdesprotokoll 2020-05-13 

 Bengtsfors Energi AB – sammanträdesprotokoll 2020-05-28 

 Bengtsfors Energi Nät AB – sammanträdesprotokoll 2020-05-13 

 Bengtsfors Energi Nät AB – sammanträdesprotokoll 2020-05-28 

 Bengtsforshus AB – sammanträdesprotokoll 2020-05-25 

 Bengtsforshus AB – sammanträdesprotokoll 2020-06-15 

 Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – sammanträdesprotokoll  

2020-05-25 

 Dalslands Miljö och Energinämnd – sammanträdesprotokoll  

2020-03-26 

 Dalslands Miljö och Energinämnd – sammanträdesprotokoll  

2020-05-07 

  Dalslands Miljö och Energinämnd – sammanträdesprotokoll  

2020-06-11 

 Dalslands Miljö och Energiförbund – sammanträdesprotokoll 

2020-04-17 

 Asketvettens donationsstiftelse – sammanträdesprotokoll 2019-03-11 

 Asketvettens donationsstiftelse – sammanträdesprotokoll 2019-05-20 

 Asketvettens donationsstiftelse – sammanträdesprotokoll 2019-12-10 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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KS § 164 Dnr KSN 2020–000009 

Redovisning av delgivningar 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 56 

ekonomisk prognos april 2020 (protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ekonomisk prognos april 2020 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 57 

statistik april 2020 (protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ärendestatistik april 2020 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 65 

ekonomisk prognos maj 2020 (protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ekonomisk prognos maj 2020 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 72 

statistik maj 2020 (protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ärendestatistik maj 2020  

 Beslut från Förvaltningsrätten 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 Protokoll Kosam 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 


