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Närvaro kommunfullmäktige 2020-06-08 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson ej § 47 S Gert Andersson M 

Stig Bertilsson ej § 47 M Lars-Erik Molin SD 

Jimmy Bjerkansmo C Johnny Eliasson S 

Frank Hagman S Linda Höder Stenegren C 

Nore Johansson - Torill Stjerndahl S 

Christina Lundqvist  S Anders Forsberg  M 

Krister Stensson ej § 
46 

M Christer Andreason - 

Per Jonsson C Daniel Karlsson  S 

Susanne Öhrn - Erik Sandberg C 

Britt-Inger Sandström SD Solveig Nettelbo S 

Marie Andersson  S Ulf Nelson M 

Yvonne Rudebou M Bo Thorn S 

Annette Ternstedt V Marianne Ågren 
 

C 

Marie Therese 
Harfouche  

C   

Viktoria Gradin S   

Jan-Åke Jansson ordf.  KD   

Jan Leander L   

Lena Grönlund S   
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Ekonomienheten 

KF § 42 Dnr KSN 2020-000089 

Delårsrapport per 2020-03-31 

Prognos för helårsutfall 2020 har upprättats per 2020-03-31. För kommunen 

som helhet visar prognosen ett förväntat positivt resultat vid årets slut på 2,0 

mnkr. Det är 5,0 mnkr sämre än budget och 0,4 mnkr bättre än föregående 

prognos.  

Kommunstyrelsens verksamheter väntas visa ett underskott på 3,0 mnkr och 

finansverksamheten väntas visa underskott med 2,0 mnkr jämfört med budget. 

Vid detta prognostillfälle är det ett flertal kommande intäkter och kostnader 

som inte är inkluderade i prognosbeloppen ovan. Från statligt håll har det 

aviserats att vårändringsbudgeten kommer att innehålla utökade generella 

statsbidrag till kommunerna. Dessa statsbidrag är ännu inte beslutade och är 

inte heller inkluderade i de skatteprognoser som publicerats av SKR (Sveriges 

Kommuner och Regioner). Därför är intäkterna heller inte inkluderade i 

prognosen. De belopp som aviserats för Bengtsfors del uppgår till totalt 13,3 

mnkr. Samtidigt kommer effekterna av coronaviruset med största sannolikhet 

innebära att skatteintäkterna minskar. En första prognosindikation som gjorts 

av SKR indikerar en minskning med 450 kr per invånare, vilket för 

Bengtsfors del skulle innebära 4,4 mnkr i minskade skatteintäkter. Denna 

skatteintäktsminskning är inte heller inkluderad i prognosbeloppen. Nästa 

skatteunderlagsprognos kommer att presenteras av SKR 2020-04-29.  

Prognosen har endast i begränsad omfattning tagit hänsyn till tillkommande 

kostnader med anledning av coronaviruset då de är svårbedömda. Det har 

aviserats möjlighet för kommuner att återsöka extra kostnader från staten men 

vad som kommer att täckas och hur det ska gå till är osäkert i dagsläget. Inte 

heller effekt av att staten kommer att stå för sjuklönekostnader i april och maj 

är inkluderat i prognosen.  
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Kommunstyrelsen 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter som helhet visar ett 

underskott mot budget på 3,0 mnkr. Det är en förbättring mot föregående 

prognos på 0,3 mnkr. Prognosen har dock endast i begränsad omfattning tagit 

höjd för kommande kostnadsökningar som en följd av coronapandemin. 

 

Kommunledningskontoret 

Prognosen för kommunledningskontoret som helhet är ett underskott med 1,4 

mnkr. 

Störst negativ avvikelse uppvisas inom enheten för arbete och integration där 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd väntas överstiga budget med 3,3 mnkr. 

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

dagsläget att få ut personer i arbete. Underskottet kan ändå hållas nere tack 

vare restriktivitet med att tillsätta vakanser och vikariat på 

samhällsbyggnadsenheten och kommunledningskontoret. Ökade intäkter inom 

utveckling och administration bidrar också positivt. 

Uppdelning per nämnd Avvikelse

Budget/

Prognos

Kommunfullmäktige -1,3 -1,3 0,0

Kommunstyrelsen (skattefin) -613,7 -616,5 -2,8

Kommunstyrelsen (affärsdri) 12,7 12,5 -0,2

Valnämnden 0,0 0,0 0,0

Myndighetsnämnden -0,1 -0,1 0,0

Finansiering (skattefinansierat) 619,7 617,7 -2,0

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

Avstämning affärsdrivande 0,0 0,0

Summa 5,6 0,6 -5,0

Användning pensionsreserv 1,4 1,4 0,0

Summa inkl pensionsreserv 7,0 2,0 -5,0

Nämnd Budget 2020 Prognos 2020

Kommunstyrelsen

Prognos 

avvikelse 

mot budget

Kommunledningskontoret -1,4

Barn, utbildning, fritid och kultur -2,9

Vård, omsorg, IFO 0,1

Teknik, lokalförsörjning, intern service - skattefinansierat 1,4

Teknik, lokalförsörjning, intern service - affärsdrivande -0,2

Summa kommunstyrelsen -3,0
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Barn, utbildning, fritid och kultur 

För området barn, utbildning, fritid och kultur befaras ett underskott på 2,9 

mnkr totalt. 

Prognosen för grundskoleverksamheten som helhet visar på ett underskott mot 

budget vid årets slut på 2,8 mnkr. På skolenheterna kompenseras detta dock 

till viss del med överskott inom verksamheterna förskoleklass och fritidshem. 

Inkluderas detta begränsas underskottet till 1,1 mnkr. Skolans verksamhet 

planeras läsårsvis och organisationen för hösten 2020 är i dagsläget inte helt 

klar. 

Större negativ avvikelse väntas också inom grundsärskolan där de senaste 

årens trend med allt fler elever väntas fortsätta. Det är både kostnader för 

elever i egna skolor och kostnader för köpta skolplatser som ökar. Prognosen 

för helåret visar ett budgetunderskott på 1,9 mnkr. Vårterminen 2020 är det 11 

fler elever inom grundsärskolan än vårterminen 2019. Utvecklingen syns 

också inom gymnasiesärskolan som väntas visa ett underskott på 0,5 mnkr. 

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. Den egna 

verksamheten på Strömkullegymnasiet däremot ser ut att hålla sin budget. 

Positiv avvikelser på 1,1 mnkr väntas inom förskolan främst på grund av färre 

köpta platser hos andra kommuner och fler sålda. 

Vuxenutbildningen samt kultur och fritid väntas visa budgetar i balans. 

Vård, omsorg IFO 

Sociala området som helhet visar ett mindre överskott på 0,1 mnkr.  

Äldreomsorg sammantaget har en prognos på ett överskott på 0,5 mnkr vid 

året slut. Huvudsakligen beroende på att kommunen lyckats bra med att ta 

hem färdigbehandlade patienter från sjukhus och därmed inte behöver betala 

för sjukhusvård. 

LSS-verksamheterna däremot uppvisar ett underskott i prognos på 1,8 mnkr. 

Kostnader för tillkommande placering av barn och utökat behov av 

korttidsboende medför ett underskott på 2,4 mnkr. Samtidigt innebär 

stängning av Floragården ett överskott på 0,5 mnkr.  

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

pekar mot ett överskott vid årets slut på totalt 1,5 mnkr. Främst är det 

kostnader för placeringar som ger upphov till överskottet, +2,3 mnkr. För 

dessa kostnader har också prognosen justerats till det bättre sedan föregående 

prognos då det skett förändringar i placeringar. Delvis är det också en 

förskjutning av kostnader till LSS som skett. Administrationen inom IFO 

visar underskott med 1,5 mnkr. Delvis pga minskade statsbidrag och 

kostnader för konsultköp. 
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Teknik, lokalförsörjning och intern service – skattefinansierat 

De skattefinansierade verksamheterna inom tekniska området väntas visa 

överskott med 1,4 mnkr vid året slut. 

Störst positiv avvikelse, 0,9 mnkr, finns inom gata/väg och beror 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. 

Teknik, lokalförsörjning och intern service – affärsdrivande 

De affärsdrivande verksamheterna väntas visa ett mindre underskott på 0,2 

mnkr. Den milda vintern har inneburit minskade intäkter för 

fjärrvärmeverksamheten. 

Finansverksamheten 

Finansverksamheten väntas visa ett underskott vid året slut på 2,0 mnkr. Då 

inkluderar inte prognosen effekt av statens vårändringsbudget eller minskade 

skatteintäkter kopplat till coronaviruset. Inkluderas dessa förändringar enligt 

de belopp som aviserats hittills så innebär det en förbättring av utfallet med 

8,9 mnkr.  

Det extra tillskott av generella statsbidrag som beslutades av riksdagen i 

februari är dock inkluderat i prognosen. För Bengtsfors innebär det ett tillskott 

på 1,7 mnkr. Trots detta uppvisar skatter och generella statsbidrag ett 

underskott mot budget på 0,5 mnkr, främst som en följd av minskad 

befolkning. 

Avstämning av pensioner och arbetsgivaravgifter väntas ge ett negativt 

resultat på 1,4 mnkr. Positivt för arbetsgivaravgifterna, +1,9 mnkr, och 

negativt för pensionerna, 3,3 mnkr. 

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) yrkar på bifall till delårsrapporten i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-04-21 § 73 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-05-06 § 100 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per 2020-

03-31. 
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Ekonomichefen 

KF § 43 Dnr KSN 2020-000473 

Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-04-30 

Enligt kommunstyrelsens mål för 2019-2022 ska kommunens 

investeringsprojekt följas upp minst tre gånger per år. Förvaltningen har 

sammanställt uppföljning av samtliga investeringsprojekt för 2020 beslutade 

tom 2020-04-30.  

Uppföljning har gjorts av samtliga projekt beslutade tom 2020-04-30. De 

enskilda projekten redovisas i bilaga. För samtliga projekt redovisas budget 

2020 (årsbudget och tilläggsbudget), utfall per 2020-04-30, prognos 

helårsutfall 2020, prognos utfall 2021 och senare, förväntad budgetavvikelse, 

förväntad start och sluttid samt kort kommentar. 

2020 års investeringsbudget inkl tilläggsbudget uppgår till 65,2 mnkr för 

skattefinansierade verksamheter och 46,9 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 112,1 mnkr. 

Helårsprognosen för 2020 uppgår till 56,7 mnkr nettoinvestering för 

skattefinansierade verksamheter och 40,4 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 97,1 mnkr. 

Budgetavvikelser 

För 2020 väntas nettoinvesteringarna understiga budget med 8,5 mnkr för 

skattefinansierade verksamheter och 6,5 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 15,0 mnkr. 

Större avvikelse mot budget väntas inte för något projekt. Att 

investeringsbeloppet för 2020 ser ut att bli lägre än budget beror på att vissa 

projekt löper över nästa årsskifte alternativt inte genomförs förrän 2021. På 

vissa VA-projekt visas så här långt underskott på enskilda projekt. Dessa 

kommer dock att finansieras inom potten för VA-investeringar. För VA totalt 

sett väntas ingen avvikelse. 

De projekt där större avvikelser mot budget 2020 väntas är följande (positiva 

belopp innebär lägre kostnad än budget): 

- Projekt 8436 Gångstråk Ön i Bengtsfors: +0,4 mnkr. Avvaktar renovering 

av Kvarnen. 

- Projekt 8678 Inköp Millennium (del av VOI:s investeringspott för 

inventarier mm): +1,2 mnkr. Större delen av investeringsbeloppet utfaller 

troligtvis 2021. 

- Projekt 9325 Sporthall Ekhagsskolan: +7,0 mnkr. Projektet löper enligt 

plan. Slutförs tidigt 2021. Del av investeringen utfaller 2021. 
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- Projekt 9104 Ledningsnät Dingelvik: +6,5 mnkr. Genomförande planeras 

till 2021. 

- Projekt 9303 Avvattningsutrustning reningsverk: -2,5 mnkr. Annan 

tekniskt lösning än när ursprunglig budget gjordes. Kostnad i nivå med 

gjord upphandling. Finansieras genom VA-pott. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-10 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 93 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 113 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av uppföljning av investeringsverksamheten per 

2020-04-30. 
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Kommunchefen 

KF § 44 Dnr KSN 2018-000496 

Lokal träbyggnadsstrategi 

Kommunfullmäktige har beslutat att en lokal policy och strategi för 

träbyggnation skall tas fram för Bengtsfors kommun. Förvaltningen har stämt 

av ambitionsnivån för en sådan i allmänna utskottet. 

En lokal policy har diskuterat med allmänna utskottet för att klargöra 

ambitionsnivån och möjligheten att åstadkomma en lokal policy. 

Förvaltningen har i dagsläget inte kompetens eller ekonomiska möjligheter att 

arbeta fram en mer omfattande och detaljerad policy med strategier. 

Det förslag som nu föreligger är en mer generell skrivelse för att manifestera 

vikten av en ökad träbyggnation samt exempel på redan genomförda byggen 

och planerade byggen. 

Om kommunfullmäktige beslutar att ett mer omfattande arbete skall göras 

kring en policy så krävs ett ekonomiskt tillskott för köp av konsulttjänster. 

Yrkanden 

Per Jonsson (C) och Nore Johansson (-) yrkar på bifall till att anta Lokal 

träbyggnadsstrategi. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens tillika Per Jonssons (C) 

och Nore Johanssons (-) förslag och finner att kommunfullmäktige antar 

Lokal träbyggnadsstrategi. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-25 

Kommunstyrelsen allmänna utskotts förslog till beslut 2020-04-21 § 85 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-05-06 § 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till policy för en Lokal 

träbyggnadsstrategi. 
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Teknisk chef 
Driftchef renhållning 

KF § 45 Dnr KSN 2020-000451 

Reviderade renhållningsföreskrifter 

Renhållningsföreskrifterna beskriver förutsättningar och villkor för den 

kommunala renhållningsskyldigheten för omhändertagande av hushållsavfall, 

källsortering, återvinning, slam från enskilda avlopp etc. Föreskrifterna ingår 

som en del i renhållningsordningen tillsammans med avfallsplanen. 

Dalslandskommunerna Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda och Bengtsfors har 

gemensamt tagit fram gällande renhållningsföreskrifter.  

Nuvarande renhållningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2013-06-

26 (§ 80) och reviderades första gången 2016-03-07 (§ 22). 

Föreskrifterna, inklusive kommunspecifika bilagor, har nu reviderats i sin 

helhet. 

Beredande organ 

Kommunchefen, teknisk chef och driftchefen VA, fjärrvärme och 

renhållnings tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2020-05-13 § 24 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 111 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade renhållningsföreskrifter 

enligt bifogat förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(37) 

Datum 

2020-06-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 

KF § 46 Dnr KSN 2020-000337 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – årsredovisning 2019 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2019 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-04-21 § 83 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-05-06 § 100 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och 

revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ. 

Jäv 

Krister Stensson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv 
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Fyrbodals kommunalförbund 

KF § 47 Dnr KSN 2020-000444 

Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning 2019 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse med granskningsrapport för år 2019. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 115 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 118 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds 

årsredovisning och revisionsberättelse med granskningsrapport för 2019 samt 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Jäv 

Stig Bertilsson (M) och Per Eriksson (S) deltar inte i handläggning och beslut 

på grund av jäv. 
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Till akten 

KF § 48 Dnr KSN 2020-000453 

Redovisning av pågående motioner 2020 – uppföljning  

Enskilda ledamöter i fullmäktige har enligt 4 kap 16 § kommunallagen (1991: 

900) initiativrätt att väcka motioner. De ska därefter beredas så att full-

mäktige kan fatta ett beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som fram-

kommit vid beredning anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige kan då enligt 5 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) avskriva 

motionen från vidare handläggning. 

Vid genomgång finns för närvarande sex motion registrerade som pågående i 

kommunens ärendesystem. Beredningsstatus framgår av upprättad tabell.  

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, och handläggarnas tjänsteskrivelse 

2020-04-27 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 99 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 112 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisning av pågående motioner under 

2020. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Motionärerna 

KF § 49 Dnr KSN 2020-000329 

Motion 30/3 2020 Ambulansstation Bäckefors sjukhus 

Sverigedemokraterna Bengtsfors har genom Christer Andreasson och Nore 

Johansson lämnat in en motion om en ambulansstation på Bäckefors sjukhus 

samt att ambulansstationen skall förstärka regionen Dalsland. 

I motionen framhålls fördelar: 

”Bäckefors ligger mitt i Dalsland” 

”Jourläkare” 

”Röntgenavdelning” 

”Helikopterplatta” 

I fas 1 vill man ge förvaltningen i uppdrag att förmedla politiken i regionen 

och i fas 2 att det skall finnas en stationär helikopter som betjänar Dalsland 

och Bohuslän. 

Ambulansverksamheten i Dalsland ansvarar Västra Götalandsregionen för och 

för delregionen är det NU-sjukvården som har ansvar för Dalsland och 

Bohuslän. En ambulansstation finns idag i Bengtsfors tätort ca 3 mil från 

Dalslands sjukhus. 

NU-sjukvården har 23 akutambulanser utplacerade på 16 strategiskt utvalda 

platser i regionen, utöver detta 7 sjuktransportfordon och 4 single responder. 

Nattetid 16 akutambulanser. 

Det faller inte inom ramen för den kommunala kompetensen att fatta beslut 

om dimensionering och placering av ambulanser, detta är en fråga för NU-

sjukvården och ytterst Västra Götalandsregionen. 

Om Bengtsfors kommun skall driva frågan om en placering av en ambulans 

vid Dalslands sjukhus så bör man också besluta om att driva antingen en 

utökning av befintlig organisation inom NU-sjukvården alternativt ge förslag 

på omdisponering av redan befintlig resurs. 

Placeringen av en ambulans vid Dalslands sjukhus är förvisso mitt i 

landskapet men NU-sjukvården har att ta hänsyn till utryckningstider i hela 

regionen. I närområdet finns det akutambulanser i Dals-Ed, Mellerud och 

Åmåls kommuner. Färgelanda har ingen utan där kommer ambulans från 

någon av de omgivande kommunerna. 
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Ambulanser har ibland passningsuppdrag och det kan innebära att ambulansen 

står i Bäckefors vid Värdshuset Facklan alternativt vårdcentralen Dalslands 

sjukhus. 

Att omdisponera en resurs från en av NU-sjukvårdens strategiskt placerade 

platser bedöms vara orealistiskt. Om Bengtsfors kommun skall driva frågan 

om en ambulansstation i Bäckefors så är det enda realistiska alternativet att 

föreslå NU-sjukvården en utökad verksamhet. Att flytta ambulansstationen 

från Bengtsfors tätort är inte ett realistiskt alternativ då körtider norrut mot 

Värmlandsgränsen skulle bli oacceptabla. 

Förvaltningen har inte kompetens att uttala sig om behovet av 

ambulansstation placerad i Bäckefors, här krävs det en analys av NU-

sjukvården kopplat till svarstider och körtider. 

Fas 2, att driva frågan om en stationär placering i Bäckefors av en helikopter 

är också en fråga som bör drivas på politisk väg, det skulle innebära en 

dubblering av kostnader för Västra Götalandsregionen som idag har en 

helikopter placerad på Säve flygplats och sorterar under Kungälvs sjukhus. 

VGR har avtal med Babcock Scandinavian Air Ambulance som äger och 

flyger den helikopter som är placerad i regionen. Regionen ansvarar för den 

medicinska personalen i helikoptern. 

Förvaltningen har inte den kompetens som behövs för att ta ställning i frågan 

om behov av ytterligare helikoptrar i regionen. 

Räddningstjänsten ser positivt på en utökad ambulansverksamhet i Dalsland. 

Det skulle innebära en ökad trygghet för kommuninvånarna i 

Dalslandskommunerna och en placering mitt i Dalsland kan vara lämpligt, 

men det är NU- sjukvården som har kompetens att avgöra var en utökad 

ambulansverksamhet gör störst nytta. 

Att driva frågan om utökning av ambulansstation och en helikopter till 

Bäckefors är i första hand en fråga för den politiska nivån då förvaltningen 

inte har tillgång till de forum som krävs för att driva dessa frågor. Om 

Bengtsfors kommun beslutar sig för att driva frågorna i enlighet med 

motionärens förslag så är den möjliga vägen att uppdra till kommunstyrelsens 

ordförande detta uppdrag. Förvaltningen kan bistå med förslag till skrivelse. 

Yrkande 

 Stig Bertilsson (M), Christer Andreasson (-) och Nore Johansson (-) 

yrkar på bifall till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Annette Ternstedt (V) yrkar på avslag till motionen 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 
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1. Stig Bertilsson (M), Christer Andreasson (-) och Nore Johansson (-) 

om bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

2. Annette Ternstedt (V) förslag om avslag  

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilsson (M), Christer 

Andreasson (-) och Nore Johansson (-). 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-01 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-04-21 § 78 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-05-06 § 97 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta motionen och uppdra till 

kommunstyrelsens ordförande att genom regionen driva frågan om en 

ambulansstation och en helikopterplacering i Bäckefors. 
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Motionärerna 

KF § 50 Dnr KSN 2020-000327 

Motion om skolbusstrafik, Dals-Långeds tätort samt 
Tisselskog – Brohögen 

Christer Andréasson (SD) och Nore Johansson (SD) har lämnat in en motion 

om skolbusstrafik i Dals-Långeds tätort samt sträckan Tisselskog – Brohögen. 

Christer Andréasson (SD) och Nore Johansson (SD) lämnade 2020-03-30 in 

en motion om skolbusstrafik i Dals-Långeds tätort samt sträckan Tisselskog – 

Brohögen. De skriver i sin motion att busstrafiken ska köras på huvudleden 

samt att det ska vara stopp vid industrier, universitet samt finnas en 

upphämtningsplats för de som har långt att åka. 

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen från hemmet 

till skolan eller hållplatsen vara:  

Årskurs Avstånd till skola Avstånd till hållplats 

F – 3   2 km 2 km 

4 – 5 3 km 2 km 

6 – 9 4 km 2 km 

 

Elever som har kortare väg till skolan kan ha rätt till skolskjuts med hänsyn 

till trafiksäkerhet. I bedömningen av skolvägens säkerhet tas hänsyn till 

vägens utformning, siktförhållanden, trafiken på vägen samt barnets ålder.  

Ekhagsskolan har Dals Långed med omnejd, Steneby och Billingsfors som 

upptagningsområde. Skolbusstrafiken till och från Ekhagsskolan sker med 

såväl större som mindre bussar. En del av denna busstrafik kan gå längs andra 

vägar än huvudleden eftersom elever ska hämtas upp längs vägen. 

Skolbusstrafiken som körs med linjebuss till och från Bengtsgården går längs 

huvudleden i Dals Långeds tätort. Mindre skolbussar samlar upp elever i 

Tisselskog, Ekebol och andra kringliggande områden. Bussarna lämnar av på 

uppsamlingsplatser där eleverna byter till linjebuss. Det är Västtrafik som 

ansvarar för linjetrafiken. Bengtsfors kommun har ansvar för 

anslutningstrafiken.  

Motionen handlar om skolbusstrafik. Det är dock oklart varför det ska vara 

stopp vid industrier och universitet när den avser skolbusstrafik. Sannolikt 

avser motionärerna elever på Stenebyskolan och HDK Steneby. 

Linjebusstrafiken stannar vid Västtrafiks hållplatser. Det är 13 hållplatser 

längs sträckan Björke – Brohögen: Björke, Slöjdarevägen, Kolarevägen, Dals 

Långed centrum, Stenebyskolan Fabriksvägen, Kampudden, Långbron, 
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Sandviken, Finnekasen, Friluftsgården, Karlsgärde och Brohögen. Det finns 

således hållplatser där Stenebyskolan och HDK Steneby har sin verksamhet. 

Förvaltningen bedömer att den skolbusstrafik som motionärerna efterfrågar 

redan finns. Någon ytterligare åtgärd bedöms därför inte aktuell. 

Yrkanden 

Christer Andreasson (-) yrkar på bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens förslag om avslag 

2. Christer Andreassons (-) förslag om bifall 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utredarens tjänsteskrivelse 2020-04-01 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12  

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 98 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 107 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skolbusstrafik utifrån att 

den trafik som efterfrågas redan finns. 
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Motionärerna 
Kommunchefen 

KF § 51 Dnr KSN 2020-000331 

Motion om rangerbangård, Bäckefors 

Christer Andréasson (SD) och Nore Johansson (SD) lämnade 2020-03-30 in 

en motion om att utreda förutsättningarna för anläggande av en rangerbangård 

i Bäckefors. De skriver i sin motion att en rangerbangård kan möta förändrade 

tiders behov av billigare och miljövänligare alternativ för in- och utgående 

gods för industrin. 

I området kring Bäckefors saknas i dag terminaler för omlastning av gods 

mellan järnväg och väg som kan möjliggöra kostnadseffektiva och 

konkurrenskraftiga transporter på järnväg. Inlämnad motion avser att utreda 

förutsättningar för anläggande av en rangerbangård i Bäckefors.  

En rangerbangård är en typ av godsbangård där man inom bangårdsområdet 

lastar och lossar gods och där man även kan rangera godsvagnar (rangering är 

en form av växling). En rangerbangård är enkelt uttryckt en större 

godsbangård där flera olika godståg och dess vagnar kan hanteras samtidigt 

och kopplas samman till olika utgående godståg. En godsbangård eller 

rangerbangård är utrymmeskrävande och har ofta stor omgivningspåverkan. 

En omlastningsterminal är en mindre form av bangård som kräver mindre 

utrymme och därmed mindre omgivningspåverkan men samtidigt också lägre 

kapacitet vad gäller mängden gods som kan hanteras. 

Oavsett vilken typ av anläggning man planerar för, omlastningsterminal, 

godsbangård eller rangerbangård, så föregås en sådan process av omfattande 

undersökningar och utredningar. I dagsläget pågår just en sådan process i och 

med det arbete som Södra Skogsägarna tillsammans med Trafikverket och till 

viss del Bengtsfors kommun bedriver för att möjliggöra etablering av en 

omlastningsterminal norr om Bäckefors tätort. Projektet har beviljats bidrag 

ur klimatklivspotten och nu pågår detaljplanarbete för området. Projektet har 

föregåtts av omfattande undersökningar och utredningar. Utredningar och 

undersökningar har genomförts för att hitta en lämplig lokalisering samt 

utformning av terminalen. En funktionsutredning har tagits fram där man tagit 

fram ett flertal möjliga lokaliseringsalternativ. Samtliga lokaliseringsalternativ 

har analyserats utifrån hur de uppfyller de funktionskrav som ställs och man 

har slutligen beslutat sig för att jobba vidare med det lokaliseringsalternativ 

som nu är aktuellt, dvs norr om Bäckefors tätort. Trafikverket som äger och 

råder över järnvägen och är de som beslutar om vilka åtgärder som får vidtas 

på och i anslutning till järnväg har medverkat som en part i processen och har 

ställt krav på att man ska visa på att det finns tillräckligt med utrymme för att 

bygga en fullskalig anläggning som även har plats för byggande av en 
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överlämningsbangård. Kravet från Trafikverket innebär enbart att man ska 

visa att det finns plats att bygga en fullskalig anläggning och även att det i 

detaljplan planeras för en full utbyggnad, kravet medför dock inte att en 

fullskalig anläggning faktiskt måste byggas. Södra Skogsägarna har beslutat 

att inte bygga en fullskalig anläggning utan man har beslutat sig för att man 

kommer att bygga en ren omlastning/ lagringsterminal med tillhörande 

anslutningar vilket bedöms uppfylla de behov man har. Detaljplan som håller 

på att tas fram kommer dock att möjliggöra en full utbyggnad av 

anläggningen och Södra Skogsägarna kommer även att förvärva tillräckligt 

stort markområde som möjliggör en sådan utbyggnad. En framtida utbyggnad 

av området är därmed möjlig, Södra Skogsägarna har även framfört under 

processens gång att man är öppen för framtida utbyggnad om behov av detta 

uppkommer.  

Motionen handlar om att utreda förutsättningar för anläggande av en 

rangerbangård i Bäckefors. Att det finns ett behov av kostnadseffektiva och 

konkurrenskraftiga transporter på järnväg i området råder det ingen tvekan 

om, det är en fråga som alla parter är enade i. Arbetet som nu pågår med att få 

till stånd en omlastningsterminal i Bäckefors är något som kommunen 

välkomnar, stöttar och även medverkar i med anledning av pågående 

detaljplanearbete. En framtida omlastningsterminal med 

utbyggnadsmöjligheter ger förutsättningar för att få till stånd just det som 

efterfrågas, dvs kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga transporter. Att 

parallellt med detta utreda förutsättningar för ytterligare en etablering, en 

rangerbangård, någonstans i Bäckefors bedömer förvaltningen inte vara 

aktuellt då pågående arbete med omlastningsterminalen utreder just det som 

efterfrågas. 

Yrkande 

Nore Johansson (-) yrkar på bifall till motionen 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Nore Johansson (-) tillika 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslaget. 

Tilläggsyrkande 

Nore Johanson (-) yrkar på tillägg ”att kommunledningen arbetar för steg 2 i 

processen”. 

Propositionsordning tilläggsyrkande 

Ordföranden ställer proposition på Nore Johanssons (-) tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
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Beredande organ 

Kommunchefen och plan- och byggchefens tjänsteskrivelse 2020-04-23 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 103 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 108 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses som besvarad med 

anledning av det arbetet som pågår med planläggning för etablering av 

omlastningsterminal i Bäckefors, vilket utreder just det som efterfrågas.  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningen att arbeta för steg 2 i 

processen. 
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Motionärerna 

KF § 52 Dnr KSN 2020-000330 

Motion om omhändertagande av matavfall 

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna (Christer Andréasson och 

Nore Johansson) som vill att Bengtsfors kommun själva ska ta hand om 

matavfallet för produktion av fordonsgas. De skriver också att detta skapar 

fler jobb och att gasen går att använda till lok hos DVVJ samt bussar. 

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda har 

idag gemensamt avtal med entreprenör (Ragn-Sells) för hämtning, transport 

och omhändertagande av mat- och restavfall. Detta avtal löper ut 2020-09-30. 

Bengtsfors kommun samlar in ca 2000 ton avfall från hushållen varje år. Av 

detta är ca 460 ton matavfall. Detta körs idag (via entreprenör) till Tekniska 

verken och biogasanläggningen i Linköping – tillsammans med övriga 

Dalslandskommuners matavfall. 

I Mellerud finns ett antal mindre anläggningar för rötning och produktion av 

biogas. Dessa betjänar endast de enskilda gårdarnas avfall och saknar 

sorteringsanläggning samt möjlighet att ta emot matavfallet.  

Det finns dock långtgående planer på en ny biogasanläggning i Dalsland, som 

ska kunna ta emot påsar med matavfall från kommunerna, avfall från gårdar, 

slakteriavfall mm. Detta projekt drivs av Trollhättan Energi tillsammans med 

Fyrbodals kommunalförbund. 

Det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till i tanken om en eventuell egen 

produktion av biogas inom kommungränsen: 

1. Det saknas underlag för en lönsam produktion av biogas i Bengtsfors 

kommun. 460 ton matavfall tillsammans med det som kan hämtas från 

lokala gårdar mm. ger en orimligt låg avkastning i förhållande till den 

investering som måste göras. Detta är anledningen till att de 

biogasanläggningar som finns idag, och som tar emot matavfall, har ett 

större upptagningsområde. 

 

2. Efter beslut i kommunfullmäktige (§ 186/18) har ny upphandling av 

renhållningsentreprenör gjorts. Det nya avtalet börjar gälla från 2020-10-

01 till och med 2025-09-30. Avtalet kan förlängas med tre år per 

delentreprenad. Att Bengtsfors kommun ska frångå gällande avtal, samt 

samarbete med övriga kommuner, är inte aktuellt. Entreprenören är 

naturligtvis intresserad av att köra så korta sträckor som möjligt – och ett 

samarbete med aktörer för en ny biogasanläggning i Dalslands kan 

komma att bli aktuellt. Denna fråga ligger utanför förvaltningens uppdrag. 
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Yrkande 

Christer Andreasson (-) yrkar på återremiss för ytterligare beredning 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag 

2. Christer Andreassons (-) förslag om återremiss 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beredande organ 

Kommunchefen, tekniska chefen och driftchef VA, fjärrvärme och 

renhållnings tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2020-05-13 § 26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 110 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om omhändertagande av 

matavfall mot bakgrund av att det saknas underlag i Bengtsfors kommun för 

egen produktion av biogas, samt att avtal för omhändertagande av avfall har 

tecknats tillsammans med Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommun 

fram till 2025-03-30, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 53 Dnr KSN 2020-000508 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för 
att möjliggöra deltagande i möten på distans 

Med anledning av spridningen av det s.k. coronaviruset i Sverige har frågan 

om möjligheten att hålla fullmäktigesammanträden med ledamöter närvarande 

på distans uppkommit. Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i 

fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 

lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 

fullmäktiges sammanträde. 

I detta första skede är syftet alltså att möjliggöra för ledamöter att delta på 

distans i sammanträden, via ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Däremot är inte avsikten att starta upp möjligheten i dagsläget då tekniken 

saknas.  

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning sådant 

deltagande får ske, 5 kap. 72 § tredje stycket KL. Exempel på hur en sådan 

bestämmelse kan utformas finns i SKR:s underlag för fullmäktiges 

arbetsordning.  

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet 

anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 

på distans. 

I den nu uppkomna situationen gör Sveriges kommuner och regioner 

bedömningen att sådana särskilda skäl för deltagande på distans som anges i 

underlaget för arbetsordning är uppfyllt.  

Vilka förutsättningar krävs för att närvara på distans? 

För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. 

Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som 

är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. 

Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra deltagare. Om 

flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. 
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Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det 

innebär att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. 

Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 

sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats 

att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Den som deltar på distans måste 

även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och 

delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom 

omröstning. Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än 

den redan nämnda bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer 

andra krav. Den tekniska lösning som används måste säkerställa att 

valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i 

rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att 

omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses 

får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan 

komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller anställning av 

personal ska avgöras. 

Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet 

genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på 

distans. Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på 

distans. Det avgörande är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske 

genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det är viktigt att 

de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.  

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 

godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i fullmäktige finns inte. 

Teknik 

Befintlig teknisk anläggning i sessionssalen måste kompletteras med 

webbkamera av god kvalitet som är riktad ut över sittplatserna och även 

kompletteras med anslutning av ljud till webbmötessystem. IT-enheten bör få 

uppdrag att undersöka tekniska lösningar och pris. 

Kamera och ljud ansluts till Teams, Skype eller till Netpublicators system om 

det är möjligt. Eventuellt kan personal som sköter ordinarie webbsändning 

även sköta tekniken runt webbmötet. Tester får utvisa hur mycket tekniskt 

stöd som krävs för att genomföra ett möte. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha en stabil och säker uppkoppling 

mot internet i hemmet eller där man befinner sig. Utrustningen som ansluts 

måste klara av att köra Teams, Skype eller annat likvärdigt system med både 

ljud och bild. 

Innan ett möte genomförs måste teknik testas både i Sessionssalen och i 

ledamotens hem. Flera testmöten kan behöva genomföras. 
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Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, IT-chefen och 1:e 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-04-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 111 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 114 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera fullmäktiges arbetsordning så att 

möjligheten att närvara vid möten på distans är möjlig.  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen att undersöka 

tekniska lösningar och pris. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 54 Dnr KSN 2019-000507 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente för att 
möjliggöra deltagande i möten på distans 

Med anledning av spridningen av det s.k. coronaviruset i Sverige har frågan 

om möjligheten att hålla sammanträden med kommunstyrelse med ledamöter 

närvarande på distans uppkommit. Enligt 6 kap. 24 § KL får ledamöter delta i 

styrelsens sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 

lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 

kommunstyrelsens sammanträde. 

I detta första skede är syftet alltså att möjliggöra för ledamöter att delta på 

distans i sammanträden, via ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. 

Däremot är inte avsikten att starta upp möjligheten i dagsläget då tekniken 

saknas.  

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i 

fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande. Exempel på utformning av 

bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden 

finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder. 

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd bör ordföranden och 

de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där 

de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade 

uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 

tillåta deltagandet på distans.  

Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren till synes ha förutsatt att deltagande 

i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett 

komplement till fysiskt deltagande. Även om detta inte återspeglas i lagtexten. 

Frågan är inte rättsligt prövad enligt SKR. 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 

godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.  
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Tekniska förutsättningar 

Ledamöter som deltar på distans måste ha en stabil och säker uppkoppling 

mot internet i hemmet eller där man befinner sig. Utrustningen som ansluts 

måste klara av att köra Teams, Skype eller annat likvärdigt system med både 

ljud och bild. 

Innan ett möte genomförs måste teknik testas i ledamotens hem. Flera 

testmöten kan behöva genomföras. 

Det kan även behövas en del kompletteringar vad gäller de tekniska 

förutsättningarna i sammanträdesrummen på kommunhuset men inte i den 

omfattning som behövs i Sessionssalen. 

IT-enheten bör få uppdrag att undersöka tekniska lösningar och pris. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, IT-chefen och 1:e 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-04-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 112 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 115 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente så att 

möjligheten att närvara vid möten på distans är möjlig.  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen undersöka tekniska 

lösningar och pris. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 55 Dnr KSN 2019-000510 

Revidering av myndighetsnämndens reglemente för att 
möjliggöra deltagande i möten på distans 

Med anledning av spridningen av det s.k. coronaviruset i Sverige har frågan 

om möjligheten att hålla sammanträden med myndighetsnämnden med 

ledamöter närvarande på distans uppkommit. Enligt 6 kap. 24 § KL får 

ledamöter delta i en nämnds sammanträden på distans om fullmäktige har 

beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 

realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 

närvarande vid myndighetsnämndens sammanträde. 

I detta första skede är syftet alltså att möjliggöra för ledamöter att delta på 

distans i sammanträden, via ett tillägg i myndighetsnämndens reglemente. 

Däremot är inte avsikten att starta upp möjligheten i dagsläget då tekniken 

saknas.  

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i 

fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande. Exempel på utformning av 

bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden 

finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder. 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd bör ordföranden och 

de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där 

de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade 

uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 

tillåta deltagandet på distans.  

Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren synes ha förutsatt att deltagande i 

nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett 

komplement till fysiskt deltagande. Även om detta inte återspeglas i lagtexten. 

Frågan är inte rättsligt prövad enligt SKR.  

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 

godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(37) 

Datum 

2020-06-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tekniska förutsättningar 

Ledamöter som deltar på distans måste ha en stabil och säker uppkoppling 

mot internet i hemmet eller där man befinner sig. Utrustningen som ansluts 

måste klara av att köra Teams, Skype eller annat likvärdigt system med både 

ljud och bild. 

Innan ett möte genomförs måste teknik testas i ledamotens hem. Flera 

testmöten kan behöva genomföras. 

Det kan även behövas en del kompletteringar vad gäller de tekniska 

förutsättningarna i sammanträdesrummen på kommunhuset men inte i den 

omfattning som behövs i Sessionssalen. 

IT-enheten bör få uppdrag att undersöka tekniska lösningar och pris. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, IT-chefen och 1:e 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-04-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 113 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 116 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera myndighetsnämndens reglemente så 

att möjligheten att närvara vid möten på distans är möjlig.  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen att undersöka 

tekniska lösningar och pris. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 56 Dnr KSN 2019-000509 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente för att 
möjliggöra deltagande i möten på distans 

Med anledning av spridningen av det s.k. coronaviruset i Sverige har frågan 

om möjligheten att hålla sammanträden med ledamöter närvarande på distans 

uppkommit. Enligt 6 kap. 24 § KL får ledamöter delta i en nämnds 

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i 

sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 

ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 

krisledningsnämndens sammanträde. 

I detta första skede är syftet alltså att möjliggöra för ledamöter att delta på 

distans i sammanträden, via ett tillägg i krisledningsnämndens reglemente. 

Däremot är inte avsikten att starta upp möjligheten i dagsläget då tekniken 

saknas.  

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i 

fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande. Exempel på utformning av 

bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden 

finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder. 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd bör ordföranden och 

de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där 

de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade 

uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 

tillåta deltagandet på distans.  

Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren synes ha förutsatt att deltagande i 

nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett 

komplement till fysiskt deltagande. Även om detta inte återspeglas i lagtexten. 

Frågan är inte rättsligt prövad enligt SKR.  

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 

godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.  
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Tekniska förutsättningar 

Ledamöter som deltar på distans måste ha en stabil och säker uppkoppling 

mot internet i hemmet eller där man befinner sig. Utrustningen som ansluts 

måste klara av att köra Teams, Skype eller annat likvärdigt system med både 

ljud och bild. 

Innan ett möte genomförs måste teknik testas i ledamotens hem. Flera 

testmöten kan behöva genomföras. 

Det kan även behövas en del kompletteringar vad gäller de tekniska 

förutsättningarna i sammanträdesrummen på kommunhuset men inte i den 

omfattning som behövs i Sessionssalen. 

IT-enheten bör få uppdrag att undersöka tekniska lösningar och pris. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, IT-chefen och 1:e 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-04-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-05-12 § 114 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-06-03 § 117 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera krisledningsnämndens reglemente 

så att möjligheten att närvara vid möten på distans är möjlig.  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen att undersöka 

tekniska lösningar och pris. 
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Till akten 

KF § 57 Dnr KSN 2020-00008 

Inkomna frågor och interpellationer 

 Fråga från Jan Leander (L) till Jimmy Bjerkansmo (C) angående 

Corona-säkert umgänge utomhus på de särskilda boendena. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tar del av Jimmy Bjerkansmos (C) svar. 
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KF § 58 Dnr KSN 2020-00008 

Inkomna motioner 

 Motion angående parkering för lastbilar och bussar på Sehlinstomten i 

Billingsfors, Jerker Johansson (C) 

 Motion om Meröppet på huvudbiblioteket i Bengtsfors, Susanne Öhrn 

(-) 

 Motion från (C) angående beredskapslager för vård och omsorg 

Jimmy Bjerkansmo och Per Jonsson 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tar del av informationen 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 

Datum 

2020-06-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

KF § 59 Dnr KSN 2020-000008 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande ärenden i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 60 Dnr KSN 2020-000008 

Redovisning av delgivningar 

 Owe Gustavsson (m) ny ersättare i kommunfullmäktige 

 Västra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

ekonomisk prognos mars 2020 

 Redovisning av ej verkställda beslut LSS och SoL  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 


