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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(52) 

Datum 

2021-04-14 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Majberget (mötet är digitalt men utgår från Majberget), 

kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.30-14.30 
Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande,  
Per Eriksson (S) 1.e vice ordförande via länk 
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande via länk 
Ulf Nelson (M) tjänstgörande ersättare via 
länk 
Christina Lundqvist (S) ledamot via länk 
Kåre Karlsson (C) ledamot, via länk 
Stein Begby (S) ledamot via länk 
Christer Andreasson (-) ledamot via länk 
Susanne Öhrn (-) ledamot via länk 

 

 Ersättare (samtliga deltog via länk) 

Anders Forsberg (M)  
Göran Skogfält (S) 
Linda Höder Stenegren (C) 
Ulf Nelson (M) 
Johnny Eliasson (S) 
Viktoria Gradin (S)  
Britt-Inger Sandström (SD 
Jenny Svensson (S) 
Anna-Greta Strömberg (KD) 
Jan Leander (L)) 
 

 

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Per Eriksson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 20 april 2021 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 85-112 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M)  

 Justerare 

  

 Per Eriksson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-21 Datum då anslaget tas ned 2021-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Till akten 

KS § 85 Dnr KSN 2021-000043 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-03-09 § 58-62 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-03-09 § 62-63 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-03-23 § 64 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-03-23 § 65-91 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E 2021-03-11 § 27-29  

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

Kommunchefens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut, Projektledare för uppstart av Campus 

Dalsland, § 5/21 

 Beslut om bidrag för bostadsanpassning enligt SFS 2018:222, § 7/21 

 Hyresnedsättning av lokal för kafé på Strömkullegymnasiet, § 8/21  

 Nytt VFU-avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk nivå 

på grund- och avancerad nivå, § 9/21 

 Avtal förstudie etablering Campus Dalsland i Dalslands Sjukhus, § 10/21 

Biträdande kommunchefens delegering 

 Avtal utställning till kommunens 50-årsjubileum, 4/21  

Tekniska chefens/ delegering 

Ekonomichefens delegering 

 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling Baståsen 

etapp 2 Billingsfors UH 2021-7, § 7/21 

Utbildningschefens delegering 

 Beviljad skolskjuts, § 4-5/21 

 Beviljad ersättning grundbelopp för skolgång på Signebyns Friskola, § 

6/21 

Biträdande Socialchefens delegering 

Plan- och bygglovschefens delegering 

Driftchef  fastighet, gata, park delegering  

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan Svenska Kyrkan 

utdelning av påskpåsar, § 2/21 
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 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan HB Nieminen Camera IT 

uteservering, § 3/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande insamlingstillstånd stiftelsen 

Radiohjälpen, § 4/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan J Soukar pizzeria AB 

(Adria) uteservering, § 5/21 

Projektledare tekniska delegering 

Rektor Strömkullegymnasiets delegering 

 Anställnings- och lönebeslut, lärare i engelska grund, § 2/21 

Rektor Vuxenutbildningens delegering 

Räddningschefens delegering 

 Anställningsbevis, räddningspersonal i beredskap 

Kommunikationssamordnarens delegering 

 Avtal om sponsring – Camp Dalsland, § 1/21 

Bistånd – E 

 Annika Andersson, mars 

 Carina Deall, mars 

 Helena Weiland, mars 

 Lena Magnusson, mars 

 Malin Magnusson, mars 

 Oskar Hgström, mars 

 Ruth Bye, mars  

 Sarah Eriksson, mars 

 Souraya Antabi, mars 

 Ann-Britt Fredriksson, mars  

Ekonomiskt Bistånd – E 

 Eva Lund, mars  

 Fenya Erzigkeit, mars-april 

 Laudy Konstantine, mars 

 Matilda Berglund, mars-april 

 Ulrika Moberg, mars 

 Yvonne Andersson, mars 

 Förvaltningsrätten, mars  

 Kommunstyrelsens sociala utskott, mars 

IFO-enheten – E  

 Anna Rådberg, mars 

 Anna-Karin Rådén, mars-april 

 Carina Holmqvist, mars 
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 Elin Gredander, mars 

 Julia Edquist, mars  

 Malin Magnusson, mars 

 Malin Schön, mars 

 Maria Strand, mars 

 Oskar Hagström, mars-april 

 Sandra Ljung, mars 

 Sofia Lööf, mars 

 Souraya Antabi, mars 

 Therese Edberg, mars 

 Tina Tuovila, mars 

 Försäkringskassan, mars 

 Förvaltningsrätten, mars 

 Kammarrätten, mars 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 86 Dnr KSN 2021-000044 

Förvaltningschefsrapport 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, socialchefen, utbildningschefen och 

tekniska chefen informerar från kommunstyrelsens olika 

verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 87 Dnr KSN 2019-001011 

Delrapportering av uppdrag fullmäktigeberedning för att 
utreda organisations- och kostnadsfrågor inför framtida 
behov för äldreomsorgen -”äldreberedningen” 

Ordföranden i ”äldreberedningen” Anna-Greta Strömberg (KD) 

återrapporterar det pågående arbetet i beredningen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Delgivning fullmäktige 

KS § 88 Dnr KSN 2021-000316 

Personalekonomisk redovisning 2020 

Personalenheten har sammanställt för information personalekonomisk 

redovisning för år 2020. Mätdatumet i den personalekonomiska redovisningen 

är 1 november, detta i enlighet med SKR:s rekommendationer. 

Uppgifterna från den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak 

hämtats ur kommunens lönesystem Visma  

Beredande organ 

Kommunchefen, personalchefen och personalekonomen tjänsteskrivelse 

2021-03-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personalekonomisk redovisning för 

2020. 
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Delgivning fullmäktige 

KS § 89 Dnr KSN 2021-000335 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
år 2020 

Enligt AFS 2001:1 § 11 skall arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det 

förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 

arbetstagare i verksamheten. 

Kommunstyrelsen skall som arbetsgivare tillse att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet följs upp varje år samt att det fungerar både på 

förvaltningsnivå och ute på enheterna/arbetsplatserna.  

Enligt bilagor har förvaltningschef samt respektive områdeschef gjort 

sammanställningar av handlingsplaner avseende det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Sammanställning är indelad följande: 

 Genomförda arbetsmiljöåtgärder – fysisk miljö 

 Åtgärder som inte genomförts – fysisk miljö 

 Genomförda arbetsmiljöåtgärder – psykosocial miljö 

 Åtgärder som inte genomförts – psykosocial miljö 

Sammanställningarna har dels behandlats i de verksamhetsinriktade 

samverkansgrupperna samt dels i den kommungemensamma 

samverkansgruppen. 

Vidare redovisas inrapporterade (i KIA-systemet) olycksfall som skett under 

år 2020.  

Beredande organ 

Kommunchefen och personalchefen tjänsteskrivelse 2021-03-24 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta del av sammanställningarna samt att 

förvaltningen fortlöpande skall arbeta med förbättringsåtgärder avseende det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 
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Kommunfullmäktige 

KS § 90 Dnr KSN 2021-000157 

Motion utredning av vård och omsorg 

Christer Andreasson (-) och Nore Johansson (-) har inkommit 2021-02-19 

med en motion med avsikten att alla verksamhet inom vård och omsorg skall 

ses över. 

Motionärerna har lämnat in en motion med avsikten att all verksamhet inom 

vård och omsorg skall utredas. De frågeställningar som motionärerna vill få 

speciellt belysta är: 

1. Kostnader inom vård och omsorg 

2. Hyror inom Särskilt boende, personalkostnader inom särskilt boende, 

hemtjänst och bemanningsgrupp. 

3. Kostnader för vårdtagare och med en jämförelse med kommuner i 

Värmland. 

4. Kostnad för leasingbilar inom vård och omsorg vilket inkluderar hyra, 

service, drivmedel samt granskning av körjournaler. 

5. Sammanslagning av särskilt boende, hemtjänst och bemanning till större 

enheter. 

6. Logistiken av resor inom vård och omsorg. 

I motionen påtalas vikten av deltagande från IT-enheten och att syftet är att 

säkerställa en trygg och säkert äldreomsorg samt trygga 

anställningsförhållande för personal inom vård och omsorg. 

Att utvärdera verksamheter har alltid ett värde för att se på hur Bengtsfors 

kommun kan erbjuda en kvalitativt bra verksamhet med god effektivitet till en 

kostnad som uppdragsgivaren kan acceptera. 

Den utredning som motionärerna föreslår bör göras av en helt fristående 

extern part med hög kompetens inom verksamhetsområdet, den utredning som 

föreslås kommer att behöva direktiv som ger en ram för utredningen. 

Kommunfullmäktige bör också ta ställning till hur denna utrednings uppdrag 

skall förhålla sig till den äldreberedning som kommunfullmäktige har tillsatt. 

Skall beredning och utredning samverka eller skall den utredning som föreslås 

vara helt fristående. 

Äldreomsorgen i Bengtsfors kommun hävdar sig väl i olika 

brukarundersökningar, ekonomiska jämförelser och effektivitet. Senast i raden 

av undersökningar så har RKA ( Rådet för främjande av kommunala analyser) 

på uppdrag av finansdepartementet tagit fram en rapport om effektiviteten i 
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kommunala verksamheter. I sin effektivitetsmätning av äldreomsorgen så 

läggs strukturella parametrar ihop med brukarundersökningar, bemanning, 

utbildningsnivå, väntetider och ekonomi ihop till ett index. I jämförelsen så 

får äldreomsorgen i Bengtsfors kommun ett index på 78% där bästa resultat är 

100%. I jämförelse med andra verksamheter inom Bengtsfors kommun så har 

äldreomsorgen det högsta indexet, andra verksamheter som finns med är 

förskola, grundskola, gymnasium etc. Utifrån RKA.s analys så hävdar sig 

Bengtsfors väl utifrån detta sätt att mäta effektivitet. 

Men det finns i förslaget ändå viktiga frågeställningar som har bäring på 

Bengtsfors kommuns förmåga att möta framtidens utmaningar inom 

välfärden. 

När det gäller behovet av fordon till vård och omsorg så vet man att en bil 

inom hemtjänsten i Bengtsfors rullar mer mil på väg än i många andra 

kommuner, detta till stor del beroende på avstånd och en kommun med flera 

tätorter samt en åldrande befolkning med ett allt större behov av omsorg i 

ordinärt boende. För att hitta möjliga effektiviseringar gällande antal bilar och 

kostnader så krävs det inte bara kompetens inom området upphandling och 

logistik  utan framförallt i att planera för hur verksamheten skall kunna 

erbjuda en bra vård och omsorg. En utgångspunkt för hur bilfrågan skall 

hanteras har varit att personal inom vård och omsorg skall köra trygga och 

säkra bilar och att ingen personal inom exempelvis hemtjänsten skall behöva 

köra egen bil i tjänsten.  Personalen inom vård och hemtjänst har större behov 

av bra bilar än i övriga verksamheter då man kör mer och är beroende av bil i 

alla väder för att säkerställa vård och omsorg. Ett annat beslut som påverkar 

kostnaderna är kommunfullmäktiges beslut att så många fordon som möjligt 

skall vara biogasdrivna och klimatlöftet 2021 att alla nya personbilar skall 

vara miljöklassade. 

Kan man hitta ett sätt att minska bilkörande så är det bra för personal, miljö 

och ekonomi, samtidigt som god vård och omsorg skall erbjudas. 

Sammanslagning av olika verksamheter till större enheter som föreslås i 

motionen är en fråga som diskuteras inom ramen för heltidsresan (avtal 

mellan SKR och kommunal), för att kunna erbjuda heltider i framtiden så 

finns det vägval göra, större sammanhållna enheter är ett scenario, ett annat är 

att en större del av medarbetarens arbetstid blir resurspass som kan läggas ut 

flexibelt över hela kommunen. 

Kostnadsjämförelser med andra kommuner går att göra och ett underlag att 

utgå ifrån är de jämförelser som budgetberedningen får varje år inför sitt 

arbete, de enskilt största parametrarna är kostnaden för personal och 

personaltäthet. Äldreberedningens arbete med att ta fram förslag på strategier 

inför framtiden kan komma att påverka personaltäthet och kostnader. Nya 

större boende tenderar att ge mer effektiva enheter och större möjlighet till 

anpassningar av verksamheten. 
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I frågan om hyror för särskilda boenden så kan både hyresnivåer för 

Bengtsfors kommun i avtalen med Bengtsforshus AB granskas men också 

hyreskostnaden för det boende som erläggs till Bengtsfors kommun. 

Slutsatser 

Sammantaget så är den utredning som motionärerna föreslagit omfattande och 

kräver kompetens och tid, det är fullt möjligt att upphandla denna tjänst eller 

tjänster som kommunfullmäktige beslutar utreda. 

Ett beslut om gränsdragning till den parlamentariska beredningen behöver 

fattas och även beslut om finansiering. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 87 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån att 

kommunfullmäktiges äldreberedning genomför en utredning om framtida 

verksamhet. 
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Kommunstyrelsens utbildningsutskott 

KS § 91 Dnr KSN 2020-000862  

Motionssvar narkotikafri skola i Bengtsfors kommun 

2020-10-19 inkom en motion gällande narkotikafri skola i Bengtsfors 

kommun. Förslagsställaren yrkar att: 

 Strömkullegymnasiet upprättar ny drogpolicy/handlingsplan där 

slumpvisa drogtester på frivillig basis är inskriven, samt att 

 Strömkullegymnasiet utför slumpvisa frivilliga drogtester 

klassvis. 

Här följer en beskrivning av motionen och en genomgång av det aktuella 

juridiska läget på området. 

2020-10-19 inkom en motion gällande narkotikafri skola i Bengtsfors 

kommun. Förslagsställaren föreslår att frivilliga, slumpvisa drogtester utförs 

klassvis i gymnasieverksamheten. 

Gymnasiets ledning framför att: 

”Ledningen på Strömkullegymnasiet har tagit del av motionen. Vi anser att 

den alkohol- och drogpolicy vi idag har och jobbar efter, uppfyller 

Barnkonventionen artikel 33. Dagligen jobbar all personal med policyn och vi 

utför drogtester vid minsta misstanke i samarbete med föräldrar (för de under 

18) och socialtjänsten. Vidare har vi polis och tränade polishundar här på 

oregelbundna och oannonserade kontroller. De genomförda besöken har ej 

föranlett något vidare arbete eller fynd av narkotika eller narkotikaklassade 

mediciner eller andra förekommande preparat. 

Att utföra ”frivilliga” och slumpvisa drogtester anser vi inte uppfyller någon 

förbättring av nuvarande policy. Vidare finns kritik från bland annat 

skolinspektionen huruvida testerna är frivilliga även om de skriver under 

papper på det.  

Med tanke på rättssäkerheten och det administrativa arbetet som kommer för 

att säkerställa samtycken i flera steg och tveksamheten i att säkerställa 

”frivilligheten” så önskar vi avslå motionen till förmån för arbete vi redan gör 

idag.” 

De tveksamheter som finns gällande juridiken på området handlar om hur 

man kan säkerställa att tester de facto är just frivilliga. Skolinspektionen har i 

ett flertal utlåtanden i samband med tillsyn och anmälningsärenden kritiserat 

skolhuvudmän för felaktigt handhavande. Skälet som anges är att elever är i 

så kallad beroendeställning gentemot skolpersonal, och därför kan tänkas gå 

med på att drogtestas trots att man egentligen inte känner sig bekväm med det.  
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Justitieombudsmannen har å andra sidan slagit fast att så länge man tydligt 

kan bevisa att drogtesterna genomförs utifrån faktisk frivillighet, så finns inga 

hinder för sådana. Det gäller att säkerställa genom väl utarbetade och tydliga 

rutiner att just frivilligheten prövas i fler än ett steg, samt att en elev som gett 

samtycke till att bli utsatt för drogtester i vilket skede som helst kan välja att 

ändå avstå. Detta behöver då säkerställas genom att andra än skolans personal 

involveras. 

Det finns exempel på kommuner som tagit beslut om att införa slumpvisa, 

frivilliga drogtester. Skellefteå och Nässjö är två av dem. Nässjös rutin har 

prövats av justitieombudsmannen som inte haft invändningar utan ansett att 

testerna är de facto frivilliga. Skälet till detta är att rutinen är att eleven i tre 

steg och i möte med utomstående personal har möjligheten att välja  att avstå 

från att testas. Skolinspektionen har inte prövat dessa två kommuner i frågan. 

Förvaltningsrätten har prövat Skellefteås modell och har inte haft något att 

invända. Dock har kommunen ändå valt att avvakta med genomförandet och 

att inte ta med det i sin nya plan mot alkohol, tobak, doping och droger (SVT 

2020-09-14). Skälet man anger är just att rättsläget fortsatt är oklart. 

Som framgår i stycket bakgrund är frågan om slumpvisa, frivilliga drogtester i 

skolan en komplex fråga rent juridiskt. Den enskildes integritet väger mycket 

tungt i svensk rätt, och det är just detta och rätten till vars och ens kropp som 

skapar komplexiteten. 

Under beredningen av denna motion har en fråga gått till alla 14 kommuner i 

delregion Fyrbodal. Ingen av dessa kommuner använder sig av slumpmässiga, 

frivilliga drogtester. Istället jobbar gymnasieskolorna på samma sätt som 

Strömkullegymnasiet med samverkan med socialtjänst och polis.  

Det ser ut att finnas möjlighet att med noggrant utformade rutiner och en 

särskild organisation klara att införa frivilliga drogtester på ett juridiskt 

korrekt sätt. Frågan är dock om värdet av ett sådant införande betalar sig i det 

preventiva syftet, med tanke på att ett krav som justitieombudsmannen ställer 

är att den enskilde eleven in i det sista ska kunna välja att ändå avstå. Man kan 

tänka att just de elever man skulle vilja både avskräcka och fånga upp väljer 

att avstå från drogtest. 

Yrkande 

 Per Jonsson (C) yrkar på återremiss för ytterligare beredning i 

kommunstyrelsens utbildningsutskott 

 Per Eriksson (S) yrkar på avslag till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Per Jonssons (C) förslag om återremiss 

2. Per Erikssons (S) förslag om avslag på motionen 
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Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller senare 

och finner att ärendet ska behandlas senare. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 90 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för behandling i 

kommunstyrelsens utbildningsutskott  
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Kommunfullmäktige 

KS § 92 Dnr KSN 2020-000169 

E-förslag om kommunalt medbestämmande vid 
nyetablering av gruvverksamhet 

Efter det e-förslag som inkommit som yrkat på att Bengtsfors kommun 

tillsammans med andra ska driva frågan om kommunalt medbestämmande vid 

nyetablering av gruvverksamhet beslutade kommunstyrelsen att kontakta 

Dals-Ed, Mellerud, Åmål, Årjäng och Färgelanda kommuner för att efterhöra 

hur man ser på att gemensamt driva frågan. Svar har inkommit från 

Färgelanda, Säffle och Dals-Eds kommun. 

I det e-förslag som inkom till Bengtsfors kommun framfördes yrkan på att 

Bengtsfors kommun ska uppvakta regering och riksdag för att följande 

komplettering ska införas i Miljöbalken 16 kap, § 4 gällande kommuners 

bestämmande och veto i gruvetablering: 

§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 

anläggningen avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 

Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.  

E-förslagslämnaren yrkar på att Bengtsfors kommun tillsammans med andra 

kommuner ska driva frågan om kommunalt medbestämmande vid 

nyetablering av gruvverksamhet. 

2020-03-11, KS § 50, beslutade kommunstyrelsen att kontakt skulle tas med 

Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle, Åmål och Årjäng kommuner för att 

efterhöra hur man ser på att gemensamt driva frågan. Svar har inkommit från 

alla kommuner förutom Årjängs kommun. 

Säffle kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-10 § 86, följande: 

Arbetsutskottet beslutar att avstå med att ta ställning i frågan med hänvisning 

till frågans komplexitet. 

Dals-Eds kommun 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02 § 104, följande: Kommunstyrelsen i 

Dals-Ed anser att frågan om medbestämmande vid nyetablering av 

gruvverksamhet är angelägen men också komplicerad. För att kunna göra ett 

ställningstagande bör frågan beredas ytterligare, förslagsvis av Dalslands 

Miljö- och energikontor. 
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Färgelanda kommun 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-26 § 127, följande: Kommunstyrelsen 

beslutar att ställa sig positiv till förfrågan om att gemensamt med Bengtsfors 

kommun och övriga kommuner som kan komma i fråga, driva frågan om en 

komplettering i miljöbalken avseende kommunalt medbestämmande vid 

nyetablering av gruvdrift. 

Åmåls kommun 

Beslut från Åmåls kommun har inte expedierats till Bengtsfors kommun, men 

av mejlkonversation från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

framgår att Åmåls kommun ställer sig bakom förslaget om att driva frågan 

om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. 

Melleruds kommun 

Beslut från Melleruds kommun har inte expedierats till Bengtsfors kommun, 

men av mejlkonversation från kommunstyrelsens ordförande Morgan E. 

Andersson (C) framgår att Melleruds kommun ställer sig bakom förslaget om 

att driva frågan om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 

gruvverksamhet. 

Inget svar har inkommit från Årjängs kommun. I mail som skickades till 

samtliga tillfrågade kommuner framfördes en önskan om att svar eller 

inriktningsbesked skulle lämnas om möjligt under augusti månad.  

Fem av sex tillfrågade kommuner har svarat. Färgelanda, Melleruds och 

Åmåls kommuner ställer sig positiva till att gemensamt med Bengtsfors 

kommun driva frågan. Säffle kommun avstår att ta ställning i frågan med 

hänvisning till frågans komplexitet. Dals-Eds kommun anser att frågan bör 

beredas ytterligare innan kommunen kan gör ett ställningstagande i frågan.   

Det kan konstateras att endast hälften av de tillfrågade ställer sig positiva 

bakom att driva frågan gemensamt,  Säffle avstår från att ta ställning och 

Dals-Ed förordar ytterligare beredning av frågan innan ställning kan tas. 

Utifrån inkomna svar och det i övrigt låga intresset från tillfrågade kommuner 

bedömer förvaltningen att det inte finns förutsättningar att i dagsläget driva 

frågan vidare.  

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-02-18 § 31 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 50 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-09-22 § 203 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 81 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Bengtsfors kommun, tillsammans med 

Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner skall uppvakta regering och 

riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 

16, § 4 som behandlar kommuners bestämmande och veto i 

vindkraftsetablering: 

§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 

anläggningen avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det.  

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol inklusive rostning och sintring.  

Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Plan- och bygglovschefen 

KS § 93 Dnr KSN 2020-000243 

Verkställande av namngivning och uppmärkning av Erik 
Bergers plats och Gordon Skoglunds rondell 

2018-10-01 beslutade fullmäktige (KF § 103) att bifalla motion från Stig 

Bertilsson (M) och att namnge platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26 

till Erik Bergers plats samt att namnge cirkulationsplatsen i korsningen 

Kinadalsvägen/Storgatan till Gordon Skoglunds rondell. Kommunfullmäktige 

beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa namngivning och 

uppmärkning.  

Förvaltningen har nu till uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut om 

namngivning och uppmärkning av platserna. Då fullmäktiges beslut inte anger 

hur uppmärkning ska utformas och hur finansiering av detta ska ske lyfter 

förvaltningen frågan på nytt för ett beslut i dessa delar.   

Erik Bergers plats 

Erik Bergers plats utgörs av platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26, se 

markerad plats A i karta nedan. Platsen utgörs av en grönyta samt en öppen 

yta med vacker markbeläggning i form av en kompassros. Då platsen är 

uppkallad efter en person, Erik Berger, bedömer förvaltningen att en lämplig 

utsmyckning kan vara att det på platsen uppförs en informationstavla med 

information om Erik Berger. Informationstavlan placeras lämpligen inom 

grönytan på platsen. Kommunens webbstrateg har upprättat ett förslag till hur 

en sådan tavla skulle kunna komma att utformas både till innehåll, utseende 

samt placering, se fotomontage bilaga 1. Förslag till informationstext har 

skickats till Erik Bergers anhöriga för synpunkter, de har meddelat att de är 

positiva till utsmyckningen av platsen och innehållet i den text som 

föreslagits.  

Förvaltningen bedömer att kostnaden för utsmyckning av platsen uppgår till 

ca 10 000 kr vilket innefattar kostnad för inköp av skylt samt montering. 

Platsen sköts och underhålls idag av kommunens gata-, parkförvaltning, 

uppsättning av en skylt på platsen medför inga tillkommande skötsel- eller 

underhållskostnader. Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter. 

Gordon Skoglunds rondell 

Gordon Skoglunds rondell utgörs av cirkulationsplatsen som är belägen i 

korsningen Kinadalsvägen/Storgatan, se markerad plats B i karta nedan. 

Platsen utgörs av en cirkulationsplats, i mitten har en stor urna placerats som 

planteras efter säsong. Cirkulationsplatsen ingår i det kommunala vägnätet 
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och en bedömning måste därför göras att de åtgärder man vidtar inte medför 

en försämrad trafiksäkerhet. Utsmyckning av en cirkulationsplats bör inte ske 

på så sätt att trafikanter lockas till att titta på annat än vägen. En utsmyckning 

av själva cirkulationsplatsen med en skylt med informationstext eller bilder 

som påkallar trafikanters uppmärksamhet bedöms inte vara lämpligt i detta 

fall. Förvaltningen föreslår istället en kombination av utsmyckning av platsen, 

dels att en informationstavla med informationstext om Gordon Skoglund sätts 

upp på lämplig plats i närheten av cirkulationsplatsen, dels att den befintliga 

urnan som står vid cirkulationsplatsen förses med en bård/krans i samma 

materiel som urnan med utstansad text ”Gordon Skoglunds rondell”. I och 

med att informationstavlan inte sätts upp direkt invid cirkulationsplatsen och 

att urnan förses med en diskret utsmyckning bedöms denna lösning inte 

riskera en försämrad  trafiksäkerhet på platsen.  Kommunens webbstrateg har 

upprättat ett förslag till hur en utsmyckning av urnan skulle kunna se ut, se 

fotomontage bilaga 2. Kommunens webbstrateg och 

Samhällsbyggnadsenheten ska ta fram förslag till lokalisering samt 

utformning av informationstavla för avstämning med motionären innan 

montering av informationstavla sker. 

Förvaltningen bedömer att kostnaden för utsmyckning av platsen uppgår till 

ca 15 000 kr vilket innefattar kostnad för inköp av bård/krans samt montering. 

Platsen sköts och underhålls idag av kommunens gata-, parkförvaltning, 

montering av en bård/krans på befintlig urna medför inga tillkommande 

skötsel- eller underhållskostnader. Finansiering föreslås ske genom 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Yrkande 

Stig Bertilsson (M) yrkar på återremiss till förvaltningen i avvaktan på att 

Gordon Skoglunds familj har informerats om förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag om återremiss i avvaktan på att Gordon 

Skoglunds familj har informerats om förslaget. 

2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag om att verkställa 

namngivning och uppmärkning av Erik Berger plats och Gordon 

Skoglunds rondell i enlighet med förvaltningens förslag. Kostnad för 

utsmyckning av platserna uppgår till ca 25 000 kr, finansiering sker 

genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller senare 

och finner att ärendet ska behandlas senare. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-06 
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Kommunstyrelsens allmänna utskotts 2020-03-17 § 59 

Kommunchefen, Plan – och bygglovschefen, projektledaren gata och park 

samt webbstrategens tjänsteskrivelse 2021-03-17 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 84 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen i 

avvaktan på att Gordon Skoglunds familj informerats om förslaget. 
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Kommunfullmäktige  

KS § 94 Dnr KSN 2021-000290 

Livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun 

En Livsmedels- och måltidspolicy har tagits fram för och av 

Dalslandskommunerna och Säffle. Policyn är ett styrdokument och ska vara 

ett stöd för att kvalitetssäkra upphandling och inköp av livsmedel samt 

måltider. 

Bengtsfors kommun antog 2018 KF § 82 2018 den gemensamma 

livsmedelspolicyn för Dalslandskommunerna och Säffle. En gemensam 

livsmedelsupphandling kommer att genomföras under 2021 för att träda i 

kraft kring våren 2022. I samband med livsmedelsupphandlingen har 

Dalslandskommunerna och Säffle tagit fram styrdokumentet Livsmedels- och 

måltidspolicy. Dokumentet ersätter tidigare livsmedel och måltidspolicy. 

Avsikten är att Livsmedels- och måltidspolicyn ska antas i deltagande 

kommuner under våren 2021. 

Syftet med den gemensamma Livsmedel- och måltidspolicyn är att det för 

samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök finns grundläggande 

lagstiftningskrav som ska ställas på livsmedelsproducenterna. 

Lagstiftningskraven säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att 

miljöstörningar begränsas, att människor i livsmedelsproduktion får 

mänskliga rättigheter och skäligt betalt samt att djuren i 

livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.  

Livsmedel- och måltidspolicyn riktar sig till alla kunder (barn, ungdomar, 

funktionshindrade och äldre) inom den kommunala verksamheten. Policyn 

ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en vägledning i arbetet 

kring måltiderna. Livsmedel- och måltidspolicyn ska användas som råd och 

stöd inför och vid måltidssituationen samt styrande vid upphandling och 

inköp av livsmedel.  

Livsmedels- och måltidspolicyn skapar förutsättningar för att inköp av 

livsmedel och förhållningssätt vid måltidssituationen blir lika över hela 

kommunen oavsett enhet och verksamhetstillhörighet. Att allt fler 

närproducerade varor köps in skapar positiva effekter, bland annat en ökad 

omsättning för det lokala näringslivet. Det kan också bidra till ett öppet 

odlingslandskap som också är värdefullt sett ur en turismsynvinkel.  

Livsmedel – och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett gott 

välbefinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på måltidsordning, 

måltidsinnehåll, måltidsmiljö och bemötande samt att servera närproducerade 

och svenska livsmedel. Måltidsenheten fortsätter att köpa in 
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säsongsanpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från 

hållbara fiskebestånd. Idag köper kostenheten i Bengtsfors kommun in 

ekologiska och rättvisa produkter till ca 20%.  

Att vi väljer att köpa en större andel närproducerade livsmedel kan också 

medföra att livsmedelskostnaderna ökar. Det är svårt att uppskatta vilket 

genomslag ovanstående får i kostnaderna för livsmedel för måltidsenheten. 

Beredande organ 

Tekniska chefen och enhetschefen måltids tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 70 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Livsmedels- och måltidspolicy för 

Dalslandskommunerna samt Säffle. 
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Säkerhetschefen 

KS § 95 Dnr KSN 2021-000053 

Årlig uppföljning för Bengtsfors kommun, 2020 

Enligt gällande överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) skall årlig 

redovisning lämnas till Länsstyrelsen avseende hur kommunen nyttjat den 

statliga ersättningen för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). En mindre redovisning kring det statliga 

anslagen som lämnats för arbetet med ”Civilt försvar skall också göras. 

Förutom ekonomisk redovisning skall bland annat frågeställningar om 

ledning/riskhantering, ledning/planering, samverkan, kommunikation, 

informationssäkerhet, kompetens/utbildning, kompetens/övning och resurser, 

besvaras. Redovisning skall rapporteras till Länsstyrelsen i av MSB framtaget 

dokument. 

Framtaget material, ”Indikatorer och Ekonomisk redovisning 2020”, har 

översänts till Länsstyrelsen och redovisats till Kommunstyrelsen allmänna 

utskott för diskussion/avstämning och behandling i Kommunstyrelsen.  

Beredande organ 

Kommunchefen och säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 67 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ”Årlig uppföljning för Bengtsfors kommun, 

2020 och att framtaget material, med stöd av offentlighets – och 

sekretesslagen kap.18 §13, sekretessbeläggs.  
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Kommunchefen 
Socialchefen 
Bitr. socialchefen 
Socialchefsnätverket i Fyrbodal. 
Utredaren 

KS § 96 Dnr KSN 2021-000296 

Pilotprojekt Samordnad färdtjänsthandläggning i 
Fyrbodal 

Beslut om deltagande i pilotprojekt om samordnad färdtjänsthandläggning i 

Fyrbodal behöver fattas. 

Frågan om en gemensam organisation och gemensamma regler för färdtjänst 

samordnat med sjukresor och allmän kollektivtrafik utreddes 2010 av Västra 

Götalandsregionen och Västkom, vilket resulterade rapporten Resa i Västra 

Götaland utan onödiga begränsningar av regler. Det finns också ett 

inriktningsbeslut från regionfullmäktige (2020-05-26 § 163) om att riktlinjer 

och avgifter ska harmoniseras inom Västra Götaland. Något som också finns 

med i transportavtalen mellan anslutna kommuner och Västtrafik.  

Drygt hälften av Sveriges kommuner har idag överlåtit myndighetsutövningen 

av färdtjänst till regionerna. Socialchefsnätverket i Fyrbodal uppdrog i 

november 2020 till en utsedd arbetsgrupp att ta fram ett förslag på hur en 

eventuell samorganisering skulle kunna se ut, samt kartlägga för- och 

nackdelar med en sådan organisation. Uppdraget har genom rapporten 

Kartläggning av för- och nackdelar med en samorganisering med Västra 

Götalandsregionen gällande myndighetsutövande inom färdtjänst och 

riksfärdtjänst redovisats till socialchefsnätverket. 

Det framgår i arbetsgruppens rapport att det finns mycket tydliga incitament 

för att gå vidare med arbetet mot en samordnad organisation för 

färdtjänsthandläggning inom Fyrbodal, och i ett första skede i form av 

pilotprojekt. Rapporten visar att samordnad färdtjänsthandläggning kan ge 

bättre förutsättningar för ökad kompetens och rättssäkerhet, vilket ytterst 

också påverkar den enskilde sökande positivt. Arbetsgruppen bedömer också 

ett sådant förslag som fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då det inträder 

stordriftsfördelar. Samordningen innebär att färdtjänst och riksfärdtjänst 

skulle handläggas hos Västra Götalandsregionen som i dagsläget handlägger 

sjukresor. 

Funderingar finns kring om samordning i Fyrbodal medför att lokalkännedom 

som kan vara viktig för färdtjänsthandläggning kan gå förlorad. 

Förvaltningen ser i likhet med arbetsgruppen fördelar med en samordnad 

färdtjänsthandläggning, gällande såväl bättre förutsättningar för ökad 

kompetens hos handläggarna och ökad rättssäkerhet, vilket ytterst också 
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påverkar den enskilde sökande positivt. I flertalet kommuner utgör 

färdtjänsthandläggningen en del av en tjänst eller en tjänst, vilket innebär en 

sårbarhet dels vid frånvaro av handläggaren, dels i myndighetsutövandet. 

Förvaltningen bedömer att det är positivt att ett pilotprojekt kring samordnad 

färdtjänsthandläggning genomförs i Fyrbodal.  

Även om Bengtsfors kommun skulle välja att inte delta i ett pilotprojekt kring 

samordnad färdtjänsthandläggning i Fyrbodal ser förvaltningen positivt på att 

ytterligare steg tas för att klarlägga förutsättningar för samordnad 

färdtjänsthandläggning. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utredarens tjänsteskrivelse 2021-03-10 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 79 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bengtsfors kommun inte ska delta i pilotprojekt 

kring samordnad färdtjänsthandläggning i Fyrbodal. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 97 Dnr KSN 2021-000285 

Egenavgift för färdtjänstresenärer i och med införandet 
av Västtrafiks Tre Zoner 

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen, där regionfullmäktige  

2018-11-27 beslutade att dåvarande 70 zoner i Västtrafiks prissystem skulle 

bli tre zoner. Målsättningen med införandet av tre zoner var att det skulle bli 

enklare att resa med kollektivtrafiken i Västra Götaland och Kungsbacka 

kommun. Tre zoner infördes från och med 2020-11-04. Det övergripande 

målet med förändringen är att öka det hållbara resandet i hela regionen. 

Tre zoner innebär ett förenklat biljett- och prissystem. Den nya 

zonindelningen innebär en förändrad prissättning på flertalet resor. De flesta 

resor blir marginellt billigare eller dyrare, men vissa resor kommer att få en 

markant prisändring. Utgångspunkten i de analyser som Västtrafik har 

genomfört är att den nya zonindelningen och dess prissättning inte kommer att 

leda till några större omedelbara förändringar i resandet, men att Tre zoner 

över tid sannolikt kommer att medföra förändrade resmönster. Innan Tre 

zoner infördes var i princip varje kommun en zon. Genom införandet av Tre 

zoner är det istället zonerna A, B, C som täcker in hela Västra Götaland och 

Kungsbacka.  

Egenavgifterna för färdtjänst baseras i Bengtsfors kommuns på Västtrafiks 

baspris med ett påslag om + 50 % sedan 2012-06-01. Baspriset följde samma 

zonindelning som kollektivtrafiken i Västra Götaland, det vill säga att en 

kommun utgjorde en zon. Baspriset fastställdes årligen av Västtrafik. När 

Västtrafik ändrade baspriset så ändrades egenavgiften för färdtjänst på 

motsvarande sätt. I och med införandet av Tre zoner försvann Västtrafiks 

baspris och egenavgiften för färdtjänst behöver därför beräknas på ett annat 

sätt i fortsättningen. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utredarens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 80 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Del I – Beräkning av egenavgift 

Kommunfullmäktige beslutar införa avståndsbaserad egenavgift för 

färdtjänstresor med 50 kr i startavgift samt 3 kr/km för resor längre än 10 km.  
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Kommunfullmäktige beslutar att hela Västra Götaland ingår i 

färdtjänstområdet för Bengtsfors kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunerna Arvika, Grums, Säffle och 

Årjäng även fortsättningsvis ska ingå i färdtjänstområdet för Bengtsfors 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppräkning av egenavgiften sker årligen 

utifrån den genomsnittliga förändringen av biljettpriserna för allmän 

kollektivtrafik, vilket fastställs av Västtrafik. 

Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna ska gälla från och med andra 

månadsskiftet efter att beslutet fattats. 

Del II – Egenavgift för barn och ungdomar 

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla lägre egenavgift för barn och 

ungdomar med färdtjänsttillstånd. Egenavgiften för barn och ungdomar ska 

uppgå till 75 % av egenavgiften för vuxna. 

Del III – Arbets- och studieresor  

Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten till arbets- och studieresor ska 

finnas kvar. 

Del IV - Tillståndsperioder 

Kommunfullmäktige beslutar att tidsbegränsade beslut om färdtjänst kan 

beviljas upp till fem år om medicinskt underlag styrker funktionsnedsättning 

under denna tid.  

Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänst kan beviljas tills vidare för 

individer som bosatta på särskilda boenden, fyllda 90 år, är inskrivna i 

palliativ vård eller för individer som har en bestående funktionsnedsättning 

som medför väsentliga förflyttningssvårigheter. 

Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänst kan beviljas under en begränsad 

tid (säsong) under året då förflyttningssvårigheter uppstår.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 98 Dnr KSN 2021-000314 

Förändrad inriktning av satsning på extratjänster 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 om en driftsbudget för 2021 med 

en satsning på extratjänster, denna satsning behöver revideras på grund av 

förändrade förutsättningar.  

I förarbetena inför budgetbeslutet så lämnade förvaltningen ett förslag på en 

satsning för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd och erbjuda 

anställningar inom kommunen för att stödja personer från bidragsberoende till 

en anställning. 

I den satsning som förvaltningen föreslog så utgick man från att en,  

anställningssubvention via arbetsförmedlingens anställningsstöd extratjänst 

skulle utgöra grunden för finansiering. Satsningen innebar en  kombination av 

praktik, anställning, yrkesutbildning och förstärkt språkinlärning. Den 

utökade budgeten för satsningen kombinerades med ett besparingskrav på 

ekonomiskt bistånd.  

Tanken med satsningen var att anställa 50 personer under 2 år och under den 

tiden utbilda dem för att sedan hitta mer stadigvarande anställningar.  

I slutet av januari meddelar arbetsförmedlingen förändrade förutsättningar för 

sina möjligheter att använda sig av extratjänster. Se bifogat mail nedan som 

skickades till enhetschefer för arbetsmarknadsenheter. 

”Nya riktlinjer för hantering av Extratjänster 

I regleringsbrevet för 2021 beskriver regeringen de mål och uppdrag som 
Arbetsförmedlingen har under det kommande året. Utöver mål om att fler människor 
ska gå till arbete och att hjälpa fler till utbildning (reguljär utbildning, yrkes- och 
arbetsmarknadsutbildning) får Arbetsförmedlingen ett fortsatt uppdrag att säkerställa 
en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet samt fortsätta 
arbetet med reformeringen av myndigheten i enlighet med Januariöverenskommelsen. 

Denna inriktning påverkar myndighetens möjligheter att anvisa deltagare till 
anställningsstöd i form av Extratjänster då medelstilldelningen för insatser till 
matchningstjänster prioriterats på bekostnad av anslag till anställningsstöd. 

För att tala klarspråk innebär detta att Arbetsförmedlingen Fyrbodal inte erhållit den 
medelstilldelning som behövs för att kunna arbeta proaktivt med Extratjänster som en 
insats i att bryta långtidsarbetslöshet. 

Som en direkt konsekvens av denna inriktning blir vi tvungna att införa begränsningar i 
beviljandet av Extratjänster. 
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Det kommer konkret att innebära att vi för tillfället inte har möjlighet att förlänga 
pågående beslut.  
Det innebär också att vi behöver prioritera bland nya beslut och att den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen blir än mer viktig i varje enskild bedömning. 
Sökande som bedöms ha stora möjligheter, att efter avslutad anställning med 
Extratjänst, gå vidare mot reguljära studier eller osubventionerad anställning 
kommer att prioriteras.  

Vi förstår att denna förändring får konsekvenser för Era verksamheter och vi vill 
därför gärna ha en dialog med Er kring hur vi tillsammans kan hitta andra lösningar 
för berörda sökande. 

Nedan finns kontaktuppgifter till berörda chefer och ni är välkomna att kontakta oss 
kring frågor som uppstår i samband med detta beslut om förändrad inriktning. 

Med förhoppning om fortsatt god samverkan 

Vänligen 

Leif Johansson, Enhetschef 
Arbetsförmedlingen Arbetsgivare Fyrbodal” 

Efter att brevet inkom till Bengtsfors kommun så har förvaltningen haft möte 

med arbetsförmedlingen för att klargöra hur man gjort sina prioriteringar och 

Bengtsfors kommun har tillsammans med Åmåls kommun tillskrivit ansvarig 

minister för att om möjligt få ändringar till stånd. Om inget nytt tillkommer i 

ändringsbudget så kommer inte den planerade satsningen att vara möjlig att 

genomföra. Det beslutsutrymme som arbetsförmedlingen har att disponera för 

nya beslut är en handfull för Bengtsfors del. 

Det är ändå angeläget att på något sätt använda de anslag till subventionerade 

anställningar som kommunfullmäktige beslutat för att om möjligt minska 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningen föreslår därför att Bengtsfors kommun skall utnyttja hela det 

beslutsutrymme som finns för extratjänster och introduktionsanställningar och 

komplettera det med anställningar via nystartsjobb. 

För att så många som möjligt skall få ta del av satsningen så föreslås att hela 

det anslagna beloppet satsas på lön och lönebikostnader. Antalet personer som 

får ta del av satsningen är beroende av på vilket sätt man är kvalificerad för 

nystartsjobb. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-04-07 § 92 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det tidigare beslutet om satsning på 

extratjänster. 

Kommunfullmäktige beslutar att tilldelade medel fullt ut skall användas till att 

anställa personer som uppbär ekonomiskt bistånd med någon form av 

anställningsstöd. 
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Kommunchefen 

KS § 99 Dnr KSN 2019-001074 

Uppdrag Gemensam vuxenutbildning Dalsland. 

Uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att ta fram förutsättningar för en 

ökad grad av samverkan och ge förslag på verksamhet eller funktioner som 

kan vara gemensam för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.  

Kommunfullmäktige beslutade att undersöka intresset för att utreda 

möjligheten till en gemensam vuxenutbildning i Dalsland. (2019-11-04 § 127) 

”Att ge förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till en vuxenutbildning i 

Dalsland, samt arbeta vidare med Campus Dalsland.” 

En formell fråga har skickats ut till Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål 

för att utröna intresset att gemensamt utreda frågan. 

Ärendet har nu hanterats i respektive kommun och svar har inkommit till 

Bengtsfors kommun. 

Dals-Ed är positiva och uppdrar till Fokusnämnden att tillsammans med 

övriga Dalslandskommuner medverka i en förstudie. 

Färgelanda har beslutat att medverka i en förstudie. 

Mellerud har beslutat att medverka i en förstudie och man föreslår att 

arbetsmarknadsenheterna inkluderas i denna. 

Åmåls kommun beslutar att inte delta i en förstudie om gemensam 

vuxenutbildning. 

Uppdraget att sondera intresset för eftergymnasial utbildning genom ett 

Campus Dalsland hanteras i särskild ordning. 

Kommunfullmäktige har fått en återrapportering av den sonderande frågan 

och vill nu gå vidare i en förstudie som skall ge svar på möjligheter, fördelar 

och nackdelar med en gemensam organisering. Förvaltningen förslår att  

Bengtsfors kommun skall starta en förstudie tillsammans med Dals-Ed, 

Färgelanda och Melleruds kommuner enligt de beslut som tagits i berörda 

kommuner.  

Förvaltningen föreslår att utbildningschef får uppdraget att tillsammans med 

sina kollegor i Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud får uppdraget att formulera 

en förstudie kring fördelar och nackdelar med en gemensam vuxenutbildning, 

samt att genomföra denna. 

Förstudien skall i första hand arbeta med egna resurser och inom de 

ekonomiska ramar verksamheten har. Om Utbildningscheferna gör 

bedömningen att utredningen helt eller delvis kräver extern part och kräver 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(52) 

Datum 

2021-04-14  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ytterligare finansiering så kräver det ett nytt beslut av de samverkande 

parterna. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-01-01 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 89 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska genomföra en förstudie 

tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Tekniska chefen 
Driftchef fastighet 

KS § 100 Dnr KSN 2021-000299 

Fastighetsreglering Bengtsfors Dingelvik 1:42 

Förvaltningen lyfter frågan om en eventuell fastighetsreglering av fastigheten 

Bengtsfors Dingelvik 1:42 till kommunstyrelsen. 

Bengtsfors Dingelvik 1:42, i dagligt tal Arbetsmarknadsenheten på Karls 

Gärde inrymmer en fjärrvärmeanläggning som förser denna fastighet med 

värme men också Bengtsfors Dingelvik 1:46 (Stenebyskolans fastighet) och 

verksamheten utreder nu möjligheten att ansluta ytterligare en 

industrifastighet på området. 

Förvaltningen lyfter frågan om eventuell fastighetsreglering av Bengtsfors 

Dingelvik 1:42 då fastigheten idag är för stor för den verksamhet som är 

aktuell på Karls Gärde. Fastigheten har lyfts som möjlig att avyttra eller hyra 

ut till företag som vill etablera sig i Bengtsfors kommun.  

Inför en eventuell försäljning av fastigheten Bengtsfors Dingelvik 1:42 så bör 

kommunstyrelsen ta ställning till fjärrvärmeverksamheten i fastigheten. 

Fjärrvärmeanläggningen försörjer fastigheter på Karls Gärde och nya 

anslutningar på området är möjligt. Anläggningen är en av Bengtsfors 

kommuns nyare anläggningar och för fjärrvärmeverksamheten är det 

angeläget att öka antalet anslutningar till denna anläggning. 

Det är möjligt att reglera förhållandet mellan den del av byggnaden som 

innehåller fjärrvärmeanläggning och övrig byggnad, det är också enklare att 

göra denna reglering så länge Bengtsfors kommun äger hela fastigheten. Om 

reglering sker efter att fastigheten är såld eller i samband med försäljning så 

kommer det innebära merarbete och ökade kostnader för 

lantmäteriförrättningen. 

Det är inte  omöjligt att stycka av del av fastighet, men en anpassning till 

befintlig/tänkt brandcell bör ske då det är en verksamhet som har höga krav på 

brandskyddsdokumentation m.m. 

Kostnad för förrättning hos Lantmäteriet: upp mot 100 tkr, men är svårt att 

beräkna exakt i dagsläget då det beror på hur vi löser tillträde till fastigheten, 

ledningsrätt för ledningar m.m. 

Före ansökan hos Lantmäteriet bör man förbereda för hur man vill löser 

tillträde till fastigheten, lämpligt med Servitut. Lösa tillgång till ledningar i 

framtiden, Ledningsrätt lämpligt. 
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Lösa tillgång till fasad samt tak för underhåll och reparationer, Servitut 

lämpligt. Lösa ansvarsfördelning/gränsdragningslista för gemensamt ägda 

föremål (innervägg, tak, golv, eventuell infart m.m.), här är en 

Gemensamhetsanläggning lämpligt för att säkerställa långsiktig efterlevnad. 

Yrkande 

Per Eriksson (S) yrkar på återremiss för en för en översyn av den nuvarande 

användningen och behovet av externa lokaler innan en reglering av 

fastigheten Dingelvik 1:42 sker. Förvaltningen uppdras även att ta fram andra 

förslag på finansiering. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Per Erikssons (S) förslag om återremiss 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag om att genomför en 

fastighetsreglering 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller senare 

och finner att ärendet ska behandlas senare. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-03-18 § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en översyn av den 

nuvarande användningen och behovet av externa lokaler innan en reglering av 

fastigheten Dingelvik 1:42 sker. Förvaltningen uppdras även att ta fram andra 

förslag på finansiering. 
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Kommunstyrelsens utbildningsutskott 
Utbildningschefen Kultur- och 
fritidschefen 

KS § 101 Dnr KSN 2021-000288 

Förseningsavgift och ny rutin för ej- återlämnade böcker 

Det har sedan en tid uppstått en problematik kring icke- återlämnad media 

såsom böcker till biblioteket i Bengtsfors, vilken är både tidskrävande för 

personalen vid kultur- och fritidsenheten såsom vid ekonomienheten. Enligt 

nuvarande rutin så erhåller låntagaren två påminnelser via e-post då de inte 

återlämnat böckerna inom utlåningstiden. Efter att två påminnelser mailats 

och låntagaren fortfarande inte återlämnat boken så skickas en faktura från 

ekonomienheten på beloppen 175 kr för barnbok och 250 kr för en vuxenbok. 

Efter att fakturan skickats och låntagaren inte återlämnat boken eller betalat 

fakturan så skickar ekonomienheten två betalningspåminnelser och om 

låntagaren fortfarande inte återlämnat boken går fakturan till indrivningskrav 

hos Inkasso.  

Enligt nuvarande hantering kan låntagaren lämna tillbaka boken närsomhelst 

under påminnelse- och faktureringsförloppet och i samband med det 

makuleras fakturan. I de fall som fakturan gått till Inkasso så får kommunen 

stå för inkassokostnad  samt för personalens arbetstid.  

Detta blir kostsamt och tidskrävande för personalen vid kultur och 

fritidsenheten samt ekonomienheten. Risken är också att låntagaren kan sätta 

agerandet i system och inte varken återlämnar böcker eller betalar fakturan.  

Debiteringsbeloppen gällande böckerna är inte justerade på många år och en 

höjning är därför att rekommendera.  

Yrkanden 

- Per Eriksson (S) och Per Jonsson (C) yrkar på återremiss till 

kommunstyrelsens utbildningsutskott för ytterligare beredning 

- Susanne Öhrn yrkar följande: Att införa förseningsavgift på ej 

återlämnade böcker i tider där biblioteken endast har modesta öppettider 

är helt fel. Anser även att de föreslagna beloppen är på tok för höga, i alla 

fall gällande barnbok. Ser man på ex bibliotek Stockholm så blir 

förseningsavgiften högst 100 kronor för barnbok, att här jämföra med den 

nya föreslagna avgiften på 250 kronor. Flertalet biblioteket har även i 

pandemitider valt att inte ha någon förseningsavgift, detta av fullt 

naturliga skäl. Sedan så är det i alla fall på huvudbiblioteket i Bengtsfors 

en fråga om den fysiska tillgängligheten. Bokinkast finns vid den gamla 

entrén och där finns ingen möjlighet för exempelvis rullstolsbunden eller 

på annat sätt rörelsehindrad att ta sig upp. Jag yrkar avslag på införandet 
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och anser att frågan får tas upp igen då förutsättningarna finns för både 

för att låna men även att lämna tillbaka media. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns tre förslag: 

1. Per Eriksson (S) och Per Jonssons (C) förslag om återremiss 

2. Susanne Öhrns (-) förslag om avslag 

3. Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag  

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska behandlads idag eller senare  

och finner att kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet senare. 

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

utbildningsutskott för ytterligare beredning. 

Beredande organ 

Kultur och fritidschef, utbildningschef samt samordnares tjänsteskrivelse 

daterad 2021-03-17 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-03-18 § 33 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

utbildningsutskott för ytterligare beredning. 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 
Ekonomichefen 

KS § 102 Dnr KSN 2021-000293 

Ersättning feriepraktik 2021 

Nu gällande riktlinjer för feriepraktik och ersättning antogs 2019-04-10 av 

Kommunstyrelsen. Feriepraktik erbjuds ungdomar som lämnar årskurs 9 i 

grundskolan eller årskurs ett i gymnasiet.  

En justering av ersättningen föreslås efter omvärldsbevakning. 

Nu gällande riktlinjer för feriepraktik i Bengtsfors kommun antogs 2019-04-

10. Feriepraktik omfattar 2 stycken 40-timmarsveckor och ersätts med ett 

totalt belopp om 3 250 kr. Avsatt budget är cirka 250 000 kr.  

Frågan om ersättning vid feriepraktik aktualiseras varje år vid sommarlovens 

start. Ofta görs jämförelser mellan kommuners erbjudanden, organisering och 

ersättningar. Vid en jämförelse av ersättningsnivåer blandas ofta praktik ihop 

med jobb – feriepraktik respektive feriejobb eller sommarjobb.  

Målet med feriepraktiken är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. 

Feriepraktik innebär praktik inom kommunala verksamheter och föreningar. 

Som praktikant förväntas man inte bidra i samma utsträckning som en 

sommarjobbare. 

Ersättning per timme i Bengtsfors kommun är drygt 40 kr. Åmål ersätter med 

45 kr/timme, Mellerud med 60 kr/ timme och Munkedal med 65 kr/timme, för 

att ta några exempel i närområdet. Dock omfattar praktiken olika många 

timmar i olika kommuner. I Bengtsfors omfattar feriepraktiken 80 timmar. I 

andra kommuner något färre timmar, vilket påverkar ersättningen per timme. 

Om feriepraktiken istället för 80 timmar skulle omfatta 70 timmar (7 timmar 

per dag i två veckor) så skulle ersättningen per timme motsvara 46 kr. En 

höjning till Uddevallas 52 kr/timme med förändrat antal timmar från 80 

timmar till 70 timmar skulle innebära en ökning av ersättningen per person 

och period från dagens 3 250 kr till 3 640 kr. En sådan förändring skulle 

kunna genomföras utan att utöka budgeten. Istället skulle antalet erbjudna 

platser kunna minskas med 10%. 

Avsatt budget är cirka 250 000 kr. Utan att utöka budgeten skulle ersättning 

per timme kunna höjas genom att något färre antal platser erbjuds. 

Sommaren 2020 nyttjades inte avsatt budget, då restriktioner för minderåriga 

begränsade typen av praktikplatser som kunde arrangeras. Inga praktikplatser 

inom vård och omsorg kunde erbjudas. Troligen kommer samma 

begränsningar att gälla sommaren 2021. 
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Yrkanden 

- Stig Bertilsson (M) yrkar, i enlighet med kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag, på en höjning av ersättningen till 46 kr per timme och att 

feriepraktikens omfattning om 80 timmar ska ligga kvar. 

- Per Eriksson (S) yrkar på en höjning av ersättningen till 52 kr timme och 

att feriepraktikens omfattning om 80 timmar ska ligga kvar. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 

2. Per Erikssons (S) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsens  godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts 

förslag 

- Nej-Röst för Per Erikssons (S) förslag 

Omröstningsresultat  

Med 6 ja-röster för Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag förslag mot 3 nej-röst för Per Erikssons (S) förslag beslutar 

kommunstyrelsen i enlighet med Stig Bertilsson (M)tillika kommunstyrelsens 

allmänna utskotts förslag. Se omröstningsbilaga 1. 

Omröstningsbilaga 1 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S)  X  

Per Jonsson (C) X   

Ulf Nelson (M) X   

Christina Lundqvist (S)  X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Christer Andreasson (-) X   

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 6 3  
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Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefen 2021-03-08 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 77 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att öka ersättningen till 46 kr per timme och att 

feriepraktikens omfattning om 80 timmar ska ligga kvar. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 

KS § 103 KSN 2021-000272 

Handlingsplan för digitalisering 

Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 

digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 

kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 

Strategin ska bidra till att utvecklingsarbete kan ske strategiskt, systematiskt 

och kostnadseffektivt inom hela skolväsendet och hos alla huvudmän. I 

oktober 2017 antog därför regeringen en nationell strategi för digitalisering av 

skolväsendet. För att arbeta i enlighet med regeringens beslut behöver 

respektive skolhuvudman upprätta sin handlingsplan i linje med strategin. 

Målen för Bengtsfors kommuns handlingsplan för digitalisering baseras på 

den plan och de mål för digitalisering som SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner) arbetat fram för skolväsendet avseende åren 2018-2022. 

Eftersom vi nu är inne i 2021, föreslås att föreliggande förslag till 

handlingsplan för digitalisering antas utan slutdatum. Istället får den lyftas för 

uppdatering om nationella beslut så kräver. 

Beredande organ 

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-10 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-03-18 § 36 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande handlingsplan för 

digitalisering. 
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Utbildningschefen 
Kommunchefen 
Delgivning fullmäktige 

KS § 104 Dnr KSN 2021-000257 

Revisionsrapport likvärdig skola 

2021-03-15 inkom Revisionsrapport granskning av likvärdig skola som 

utförts av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen.  

Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar förskolan och 

grundskolan. Tre rekommendationer lämnas om områden att utveckla. 

Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen senast 10 maj inkommer 

med kommentarer till den genomförda granskningen. 

I revisionsrapporten granskning av likvärdig skola konstateras att 

huvudmannen har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet, men att det 

fortfarande finns åtgärder att vidta.  

Revisionsfrågorna var: 

1. Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till barns elevers 

förutsättningar, behov vid fördelning av resurser? 

På denna fråga bedöms att den resursfördelningsmodell som infördes inför 

budgetåret 2020 beaktar barns och elevers behov enligt skollagens krav. Man 

påpekar samtidigt att kommunens skolstruktur med små skolenheter är 

kostnadskrävande. 

2. Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

3. Får nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund det stöd som de 

behöver? 

På dessa två frågor görs bedömningen att behoven är så stora att insatser kan 

bli fördröjda. Här lyfter man även de brister som finns vad gäller 

studiehandledning på modersmålet. 

4. Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga förskollärare och 

lärare? 

Bengtsfors kommun har något högre andel behöriga och legitimerade lärare 

än riket och regionen. Kompetensförsörjningen är ändå prioriterad. En 

personalförsörjningsplan finns och denna uppdaterades efter höstens 

dialogdag med utbildningsutskottet 2020-10-29 som hade tema 

personalförsörjning. Den uppdaterade planen bearbetas fortfarande för att 

även inbegripa nya, möjliga statsbidrag för behörighetsgivande utbildning. 

5. Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig 

utbildning tillförsäkras? 
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Här är bedömningen att huvudmannen bör identifiera övergripande brister och 

besluta om åtgärder utifrån dessa. Just detta har genomförts i uppföljningen 

Resultat och analys 2020. 

Man lämnar tre rekommendationer i revisionsrapporten: 

- tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och 

förordning. 

- följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller 

både form och omfattning av insats. 

- ta ett större ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå till exempel genom att följa upp och utvärdera särskilt 

utvalda områden. 

Rektor ansvarar för rätten till särskilt stöd. Det är förvaltningens bedömning 

att vad som framkommer i rapporten måste fångas upp i en kartläggning av 

befintligt läge, för att åtgärder ska kunna vidtas. Även om särskilt stöd är 

rektors ansvar, bär skolhuvudmannen det tyngsta ansvaret för skolans kvalitet 

som helhet, vilket också omfattar att säkerställa att nyanlända och flerspråkiga 

elever får ett bra mottagande, skolstart och fortsatt utbildning 

Rekommendationen om fortsatt utveckling av det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att följa upp särskilt utvalda områden, ligger i linje 

med det utvecklingsarbete som påbörjats.  

Granskningar av olika slag är viktiga hjälpmedel för verksamheterna att 

arbeta för ständiga förbättringar. Just vintern 2020/2021 har tre granskningar 

genomförts som är angränsande till varandra. Det är förvaltningens 

bedömning att det bästa sättet att dra nytta av dessa granskningar är att ta till 

sig deras rekommendationer samlat, inte var för sig. Att göra en handlingsplan 

som baseras på de tre granskningarna gör att risken undanröjs för att beslutade 

åtgärder inte ligger i linje med varandra. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-03-18 § 38 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av revisionsrapporten granskning av likvärdig skola. 

Det är kommunstyrelsens uppfattning att rapporten pekar ut viktiga områden 

att arbeta med.  

Med stöd av detta underlag och de två granskningar Skolinspektionen 

genomfört vintern 2020/2021 uppdras förvaltningen upprätta en samlad 

handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet skyndsamt, då beslut efter 

Skolinspektionens andra granskning inkommit, men senast augusti månad 

2021. 
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Utbildningschefen 
Rektor Strömkulle 

KS § 105 Dnr KSN 2021-000174 

Start av program på Strömkullegymnasiet höstterminen 
2021 

Kommunen ska, i enlighet med Skollagen, erbjuda elever i kommunen 

utbildning på gymnasieskolans nationella och individuella program. Detta kan 

ske i egen regi eller genom samverkan med andra kommuner. 

Bengtsfors kommun är ansluten till antagnings-kansliet för gymnasie 

utbildningar i Fyrbodal, och ett beslut angående Strömkullegymnasiets start 

av program för läsåret 2021/2022 ska fattas och sedan meddelas antagnings-

kansliet. 

De program som inte erbjuds på Strömkullegymnasiet är tillgängliga för 

eleverna genom samverkansavtal, vilket innebär att ett fullständigt utbud av 

nationella program erbjuds elever. 

Beredande organ 

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-02-24 § 25 

Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-17 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-03-18 § 39 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att följande program ska startas på 

Strömkullegymnasiet läsåret 2021/2022: 

 Estetiska programmet  

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

 Vård- och omsorgsprogrammet  

 Industritekniska programmet  

 Lärling 

 Introduktionsprogrammet 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 

KS § 106 Dnr KSN 2021-000366 

Utredningsuppdrag för Strömkullegymnasiet 

En diskussion pågår om utbildningsutbudet på Strömkullegymnasiet på både 

kort och lång sikt.  

Ett resonemang utifrån volymer och hur stor eller liten en skola kan vara för 

att verksamheten ska kunna bedrivas utifrån både kvalitets- och 

ekonomiperspektivet behöver också föras. 

Frågan om utbildningsutbudet inför höstterminen 2021 behöver avgöras under 

våren. Ett resonemang utifrån volymer och hur stor eller liten en skola kan 

vara för att verksamheten ska kunna bedrivas utifrån både kvalitets- och 

ekonomiperspektivet på längre sikt behöver också föras.  

Beräkningar av olika scenarier inom gymnasieskoleverksamhet är 

komplicerade och det är många parametrar att ta hänsyn till. Det handlar om 

nivån på interkommunal ersättning, samordningsvinster i egen verksamhet, 

täckningsbidrag för OH- och fastighetskostnader, kvalitetsaspekter för 

eleverna och många fler. Kommunstyrelsen behöver därför välja vilket eller 

vilka scenarier som förvaltningen ska få i uppdrag att utreda och 

kostnadsberäkna.  

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att: 

 Ta fram ett förslag till och kostnadsberäkning av elevpeng för att 

kunna klargöra ekonomiska förutsättningar för Strömkullegymnasiet 

 Ta fram och kostnadsberäkna förslag med endast individuellt program; 

både i egen regi och vid köp av verksamhet från annan kommun.  
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Miljödepartementet 
Samhällsbyggnadsenheten 

KS § 107 Dnr KSN 2021-000104 

Yttrande - Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78 

I juli 2019 beslutade regeringen att en utredning skulle tillsättas i uppdrag att 

se över strandskyddet. Regeringen tilldelade Miljödepartementet uppdraget 

och en särskild utredare tilldelades i sin tur uppdraget. Utredningen är nu klar 

och ett betänkande har lämnats på remiss till en rad instanser. Bengtsfors 

kommun är utsedd att vara remissinstans.  

Betänkandet är ute på remiss fram t o m 3 maj 2021.  

Dalslandsgemensamt yttrande 

Remissen ger en möjlighet för kommuner, myndigheter m fl att yttra sig om 

betänkandet och de föreslagna ändringarna i strandskyddslagstiftningen. I 

Dalsland har Mellerud och Bengtsfors kommuner fått betänkandet på remiss. 

I syfte att ge ett ”Dalslandsperspektiv” har kommunstyrelseordförande i 

Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs 

kommuner beslutat att kommunerna, om möjligt, ska gå samman och lämna 

ett  gemensamt yttrande avseende betänkandet.   

En arbetsgrupp bestående av berörda tjänstemän i Åmål, Mellerud, Dals-Ed, 

Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs kommuner har berett 

ärendet och upprättat ett förslag till gemensamt yttrande, se bilaga 1.   

Betänkandet är ute på remiss fram t o m 3 maj 2021. För att beslut om 

gemensamt yttrande tidsmässigt skulle kunna fattas av kommunstyrelsen 

begärde Bengtsfors kommun förlängd tid för yttrande – denna begäran 

nekades med hänvisning till den tighta tidsramen som Miljödepartementet satt 

upp för uppdraget.  

Kommunstyrelsen har nu att besluta om det av Åmål, Mellerud, Dals-Ed, 

Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs kommuns gemensamt 

upprättade förslaget till yttrande kan antas som sitt eget. 

Beredande organ 

Kommunchefen och plan och plan- och bygglovschefens tjänsteskrivelse 

2021-04-06 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(52) 

Datum 

2021-04-14  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det av Åmål, Mellerud, Dals-Ed, 

Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs kommuns gemensamt 

upprättade förslaget till yttrande som sitt eget och uppdra åt 

kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet. 
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Västkom 
Socialchefen 
Bitr. socialchefen 

KS § 108 Dnr KSN 2021-000168 

Remiss från Västkom och Västra Götalandsregionen – 
Riktlinje om omhändertagande avlidna mellan Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner 

Västkom och Västra Götalandsregionen har gemensamt tagit fram riktlinjer 

om omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och länets 

kommuner. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive 

kostnader, gällande transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik 

bårhusverksamhet inom Västra Götalands län. 

Beredande organ 

Kommunchefen, socialchefen och biträdande socialchefens tjänsteskrivelse 

2021-03-11 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2021-03-19 § 22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta VästKoms och Västra Götalandsregionens 

förslag till riktlinje om omhändertagande avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner. 
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Skolinspektionen 
Utbildningschefen 

KS § 109 Dnr KSN 2021-000181 

Svar på remiss från Skolinspektionen om kommunens 
yttrande gällande nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Munkedal 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 

programutbud vid fristående skolenheten Yrkesgymnasiet i Munkedals 

kommun. Bengtsfors kommun har som en av de kommuner i den aktuella 

skolans upptagningsområde erbjudits yttra sig om vilka konsekvenser en 

utökning av programutbudet kan medföra.  

Skollagen anger att varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen 

erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet, samt att vilka utbildningar som 

erbjuds och antalet platser på dessa så långt det är möjligt ska anpassas med 

hänsyn till ungdomarnas önskemål. Bengtsfors kommun har därför, förutom 

den egna gymnasieskolan, samverkansavtal för gymnasieutbildning med 

Säffle kommun, Årjängs kommun och för naturbruksutbildning med Västra 

Götalandsregionen. Avtal om ”fritt sök” till gymnasieutbildning inom 

delregionen Fyrbodal ingicks 2015 och öppnar ett brett utbud av 

gymnasieutbildning. 

Under många år har det både i riket och i delregionen Fyrbodal varit ett 

överutbud av utbildningsplatser. Detta får en rad negativa konsekvenser, 

något som exempelvis beskrivs i den så kallade Dimensioneringsutredningen, 

SOU 2020:33, där brister i matchning mot arbetsmarknadens behov, kvalitet 

och ekonomi lyfts fram. 

Genom samverkansavtal erbjuds ungdomar folkbokförda i Bengtsfors 

kommun alla de utbildningar som ansökan från Thorengruppen AB gäller.  

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-03-18 § 37 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengtsfors kommun anser att en utökning av utbudet av gymnasieprogram 

som ansökan avser riskerar få negativa konsekvenser för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna inom befintligt 

samverkansområde, och avråder därför från godkännande av aktuell ansökan 

om utökning. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 110 Dnr KSN 2020-000560 

Motion om meröppet bibliotek 

Susanne Öhrn (-) har inkommit med en motion om ”meröppet”  på 

huvudbibliotek i Bengtsfors. Med det vedertagna begreppet meröppet menas 

att låntagare har tillgång till bibliotekets resurser även när biblioteket inte är 

bemannat med personal genom att logga in med sitt lånekort och pinkod. 

Varje inloggning registreras och personalen kan i efterhand se vem som varit 

på biblioteket.  

Ärendet gällande meröppet återremitterades  2020-08-25 till förvaltningen för 

att man ville utreda meröppet även vid biblioteken i Steneby och Bäckefors. 

Vid barn och utbildningsutskottets diskussion gällande meröppet 2020-12-16 

beslutades att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för ytterligare 

beredning och att man skulle avgränsa till att utreda meröppet på 

huvudbiblioteket i Bengtsfors tätort.  

Införandet av meröppet på huvudbibliotekeket i Bengtsfors skulle innebära 

investeringskostnader om ca 1240 tkr, sedan tillkommer driftskostnader om ca 

25 tkr årligen. Investeringskostnaderna härleds till lokalanpassningar såsom 

exempelvis avstängning mot andra våningen och källarplan, 

dörrpassageautomat vid gamla entrén, ny utrymningsväg, inpasseringssystem 

för användare, inbrottslarm, larmbågar, ny dörr för att tillgängliggöra 

tidningsrummet samt även kostnader för projektering och administration. 

Beredande organ 

Kommunchefen och kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2020-06-12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-08-11 § 154 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-09-10 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-09-22 § 213 

Kommunstyrelsens utbildnings utskotts beslut 2020-10-21 § 96 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-11-18 § 110 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-12-16 § 121 

Utbildningschef samt kultur och fritidschef tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-02-24 § 22  

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-03-17 § 75 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(52) 

Datum 

2021-04-14  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KS § 111 Dnr KSN 2021-000044 

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

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Protokoll 2021-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(52) 

Datum 

2021-04-14  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KS § 112 Dnr KSN 2021–000044 

Redovisning av delgivningar 

 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2021, 

reviderat utfall mars  

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Statistik § 14 Januari-Februari 2021 (Protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ärendestatistik Februari 2021 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 11 

Ekonomisk prognos Februari 2021 (Protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ekonomisk prognos Februari 2021 

 Svar från Kommunstyrelsen Åmål (KS § 60 2021-03-17) – Deltagande 

i LEADER Framtidsbygder – ny programperiod 2021-2027 

 Fördelning av medel för statligt finansierade kommunala 

ungdomsjobb 2021 

 Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg avseende inhibition av beslut 

om Kolaregården 

 Avtal om sponsring Camp Dalsland 

 Protokoll Kosam 2021-04-12 samt statistik sjukfrånvaro kvartal 1 

 Information till kommunstyrelsen om loggning 2021-03-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 


