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Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00-15.35 

Beslutande Ledamöter och ersättare 

Se sid 2 
 

   

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Katrin Sandberg bitr. kommunchef 
Peter Johansson, ekonomichef 
Sven-Åke Gustavsson ordf. 
kommunrevisionen  
Nils-Gunnar Nilsson, vice ordf. 
kommunrevisionen  
Annelie Svensson KPMG via länk § 125 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare  

 

Justerare Solveig Nettelbo (S) och Marie Therese Harfouche (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 16 november 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 125-140 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Jansson (KD)  

 Justerare 

  

 Solveig Nettelbo (S) Marie Therese Harfouche (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-18 Datum då anslaget tas ned 2021-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Närvaro ledamöter kommunfullmäktige 2021-11-08 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson S Gert Andersson 
 

M 

Stig Bertilsson  M Henning Venborg 
 

SD 

Jerker Johansson C Johnny Eliasson S 

Göran Andreasson, 
tjänstgörande ersättare 
 

S Kåre Karlsson C 

Nore Johansson 
 

- Torill Stjerndahl S 

Christina Lundqvist  
 

S Anders Forsberg  
 

M 

Krister Stensson 
 

M Lars-Erik Molin tjänstgörande 
ersättare 
 

SD 

Per Jonsson  
 

C Sten-Åke Jansson S 

Susanne Öhrn 
 

- Erik Sandberg 
 

C 

Britt-Inger Sandström  SD Solveig Nettelbo 1:e vice ordf.  S 

Marie Andersson  
 

S Pontus Gyllenberg 
 

M 

Yvonne Rudebou  M Frank Hagman 
 

S 

Annette Ternstedt tom 
§ 134 

V Marianne Ågren  
 

C 

Marie Therese 
Harfouche 2;e vice 
ordf. 

C   

Carola Qvist S   

Jan-Åke Jansson ordf.  KD   

Jan Leander 
tjänstgörande ersättare 

L   

Lena Grönlund  S   
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Närvaro ersättare kommunfullmäktige 2021-11-08 

Namn Parti Namn Parti 

- S Lisbeth Wilsson,  KD 

- M - L 

- C   

Göran Andreasson,  S   

Lars-Erik Molin  
 

SD   

- S   

- M   

Linda Höder Stenegren  C   

Viktoria Gradin  S   

- SD   

Sten-Åke Jansson 
 

S   

- 
 

M   

- V   

- C   

 S   

Anna-Greta Strömberg  KD   

Jan Leander   L   

- V   
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Till akten 

KF § 125 Dnr KSN 2021-000129 

Information från kommunrevisionen 

a) Granskning av biståndshandläggning och verkställighets av hemtjänst 

och särskilt boende- information från Annelie Svensson, KPMG via 

länk. 

b) Granskning av kommunens delårsrapport per 2021-08-31 – 

information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 126 Dnr KSN 2021-000720 

Ekonomisk rapport –delårsbokslut per 2021-08-31 

Kommunens resultat för perioden januari till augusti uppgår till 39,2 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 17,0 mnkr. Det är 13,5 mnkr 

bättre än budget. Delårsresultatet inkluderar en positiv effekt av 

semesterlöneskuldsförändring som uppgår till 9,7 mnkr. För helåret förväntas 

ingen resultatpåverkan av denna förändring. Delårsresultatet inkluderar också 

en reavinst från försäljningen av fastigheten Järnhandlaren 6 som uppgår till 

5,7 mnkr. Andra faktorer som ger en positiv övervikt till början av året är 

generella statsbidrag till äldreomsorg och kommuner med högt 

flyktingmottagande som sammanlagt uppgår till 9,1 mnkr. Dessa är i sin 

helhet bokförda på årets första åtta månader. 

Kommunstyrelsen uppvisar totalt sett ett prognostiserat underskott mot budget 

på 11,4 mnkr.  Delas prognosen upp på kommunstyrelsens 

verksamhetsområden uppvisar kommunledningskontoret ett överskott mot 

budget på 6,0 mnkr, utbildningsområdet ett underskott på 8,2 mnkr, tekniska 

området ett överskott på 0,2 mnkr och sociala området ett underskott på 9,4 

mnkr. I årets förväntade underskott ingår direkta pandemikostnader på totalt 

5,1 mnkr, varav större delen återfinns inom sociala området. 

Kommunfullmäktige och myndighetsnämnden visar inga avvikelser mot 

budget. Valnämnden har inte någon verksamhet under året. 

Inom finansförvaltningen väntas ett överskott mot budget som uppgår till 24,9 

mnkr. Den största posten utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag där 

den senaste prognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) visar en 

intäkt som är 12,5 mnkr högre än den prognos som låg till grund för budget. 

Av allt att döma överskattades den negativa effekten av pandemin på 

skatteunderlaget i de skatteprognoser som gjordes av SKR under år 2020. 

Inom finansförvaltningens överskott ingår också en realisationsvinst från 

försäljning av fastigheten Järnhandlaren 6 som uppgår till 5,7 mnkr. 

Avstämning av arbetsgivaravgifter ger överskott inom finansförvaltningen 

med 4,3 mnkr. Sänkt arbetsgivaravgift för äldre och unga arbetstagare ger 

positiv effekt. Även avstämning av pensionskostnaderna ger ett överskott, 1,4 

mnkr. Låg räntenivå ger överskott i de finansiella kostnaderna med 0,9 mnkr. 

I tabellerna nedan redovisas kostnader och intäkter fördelade per nämnd och 

verksamhetsområde i den första tabellen och fördelade per verksamhet i den 

andra. Driftsredovisningens tabeller innehåller också interna transaktioner till 

skillnad från resultaträkningen. Det innebär att såväl intäkter som kostnader 

blir högre i dessa tabeller. Nettoresultatet är dock samma. 
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Driftredovisning i sammandrag 

Uppdelning per 
styrelse/nämnd/område  (mnkr) 

Utfall 2021-08-31 
Prognos 

2021 
helår 

Budget 
2021 
helår 

Avvik
else 
2021 

budge
t/prog
nos 

 Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto 

Kommunfullmäktige -0,9 0,0 -0,9 -1,4 -1,4 0,0 

Kommunstyrelsen -579,0 169,6 -409,4 -631,5 -620,1 -11,4 

- varav kommunledningskontor -66,0 13,8 -52,2 -81,7 -87,7 6,0 

- varav barn, utbildning, fritid och kultur -210,1 45,4 -167,4 -257,0 -248,8 -8,2 

- varav teknik, lokalförsörjning och intern 
service 

-100,3 81,3 -19,0 -31,7 -31,9 0,2 

- varav vård, omsorg, IFO -202,6 29,1 -173,5 -261,1 -251,7 -9,4 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Myndighetsnämnden -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Finansförvaltningen -123,3 572,9 449,6 650,0 625,1 24,9 

Summa -703,3 742,5 39,2 17,0 3,5 13,5 

       

Uppdelning per verksamhet (mnkr)       

Politisk verksamhet -5,3 0,0 -5,3 -7,7 -7,4 -0,3 

Infrastruktur, skydd mm -29,8 5,6 -24,2 -32,6 -40,5 7,9 

Fritid och kultur -11,0 2,6 -8,4 -15,7 -16,9 1,2 

Pedagogisk verksamhet -200,7 43,3 -157,4 -245,2 -234,9 -10,3 

Vård och omsorg -214,3 29,3 -185,0 -276,6 -266,0 -10,6 

Särskilt riktade insatser -13,4 7,8 -5,6 -8,9 -12,2 3,3 

Affärsverksamhet -41,7 37,8 -3,9 -1,3 -1,5 0,2 

Gemensam verksamhet -187,1 616,2 429,1 605,0 582,9 22,1 

Summa -703,3 742,6 39,3 17,0 3,5 13,5 

Ekonomisk analys av kommunstyrelsens verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden: 

 Kommunledningskontoret 

 Barn, utbildning, fritid och kultur 

 Teknik, lokalförsörjning, intern service 

 Vård, omsorg, IFO (Individ och familjeomsorg) 
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Totalt uppvisar kommunstyrelsens verksamheter en negativ prognos för 

helårets budgetavvikelse på 11,4 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna 

har ett underskott mot budget på 11,0 mnkr och de affärsdrivande ett 

underskott på 0,4 mnkr. I årets resultat ingår kostnader och intäkter direkt 

relaterade till pandemin med netto 5,1 mnkr. Nedan redovisas 

budgetavvikelser per område i tabellform för alla verksamheter där prognosen 

visar positiva eller negativa avvikelser som överstiger 0,5 mnkr. Positiva tal i 

kolumnerna för prognos eller budget innebär att intäkterna överstiger 

kostnaderna och negativa tal att kostnaderna överstiger intäkterna. I kolumnen 

för avvikelse innebär positiva tal att nettokostnaden är lägre än budget och 

negativa tal att kostnaden överstiger budget. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-09-28 § 215 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 221 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per 2021-

08-31. 
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Ekonomichef 
Socialchef 
Enhetschefer hemtjänst 
Enhetschef måltid 
Kommunchef 

KF § 127 Dnr KSN 2020-001039 

Utredning av matdistribution och olika alternativa 
måltidslösningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 § 127 i samband med budget för 

år 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa måltidslösningar 

för brukare inom ordinärt boende (hemtjänst). 

Ärendet har beretts och kompletterats efter återremisser angående dialog och 

utlåtande från pensionärsrådet, framtagande av en handlingsplan för 

genomförande samt möjliga transportlösningar. 

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag som har varit föremål för 

dialoger och information. 

1. Oförändrad måltidslösning 

2. Leverans av kylda matlådor 

3. Köp av färdigrätter som kan levereras av tredje part 

4. Starta träffpunkter. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har ställt sig bakom alternativet leverans 

av kylda matlådor och är överens om att frågan bör beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Dialog med pensionärsrådet har genomförts, kommunstyrelsens sociala 

utskott har fått information, en handlingsplan för genomförande har redovisats 

på allmänna utskottet och ärendet är nu kompletterat med aktuell information 

om transportlösningar samt kostnader för investering och drift. 

Vad innebär ett eventuellt beslut? 

Istället för leverans varje eller varannan dag av varm matlåda så kommer 

kylda matlådor att levereras 2 gånger i veckan. Matlådorna är avsedda att 

värmas i mikrovågsugn. Matlådor levereras direkt ifrån kök till kund. Maten 

tillagas lokalt i enlighet med den av kommunen beslutade livsmedelspolicyn 

med fokus på ekologi och närhetsprincip. 

Maten förpackas på säkert sätt av egen personal och därefter distribueras. 

Idag finns det ett huvudalternativ för brukaren med möjlighet att välja en 

alternativ rätt, utbudet skall bli bredare där brukare kan välja fritt bland ett 

antal rätter. 
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Att genomföra en förändring till leverans av kylda matlådor är en process som 

måste få ta tid, den kräver viss investering i material och utrustning men 

framförallt tid för dialog med brukare, anhöriga och personal. Om 

kommunfullmäktige fattar beslut så planeras genomförandet vara fullföljt i 

oktober 2022. 

Hösten 2021 skall: 

*Projektledare för införandet av kyld mat på måltidsenheten åker på 

studiebesök hos kommuner som genomfört förändringen för information och 

inspiration, detta för att undvika eventuella fallgropar. 

*Information och samverkan inom samverkansarenorna LOKSAM och 

VERKSAM. 

*Information till medarbetare inom måltidsenheten och hemtjänsten. 

*Information till brukare inom hemtjänsten och möjlighet för brukare att få 

hembesök av projektledare för att i dialog få mer kunskap kring förändringen. 

*Projektledare medverkar på arbetsplatsträffar inom hemtjänsten, detta skall 

säkerställa dialog och god samverkan mellan hemtjänst och måltidsenhet. 

*Inköp av modul till kostdataprogrammet, skall vara en möjlighet för brukare 

att påverka matsedelns utbud. 

Våren 2022 skall: 

*Kockarna på måltidsenheten få utbildning i den nya kostdatamodulen. 

*Utbildning till hemtjänstpersonal i kostdataprogrammet. 

*Nya rutiner för måltidsenhetens menyupplägg och beställningsförfarande 

*Nya rutiner för hemtjänsten gällande leverans av kyld mat. 

*Inköp av utrustning. 

Hösten 2022 skall: 

*Start av leverans av kylda matlådor till brukare/kund. 

I den senaste återremissen så ville allmänna utskottet få svar på lämpliga och 

möjliga transportlösningar. Inom förvaltningen så finns fyra möjliga sätt att 

leverera men i två huvudspår. Antingen i egen regi eller på entreprenad av en 

tredje part. 

1. Hemtjänsten har fortsatt ansvar och levererar med egen personal 

2. Måltidsenheten tar över ansvaret och levererar med egen personal 

3. Upphandling av extern part med social hänsyn 

4. Upphandling av extern part. 
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Förvaltningen förordar alternativ 1, det alternativet ger en ökad 

investeringskostnad i fordon men bör innebära en kvalitativt bättre lösning 

både ur brukarperspektiv men också för arbetstagare. 

Denna typ av arbetsuppgift kan lämpligen utföras av vårdutbildad personal 

som av olika anledningar inte längre kan arbeta med sedvanliga 

arbetsuppgifter. Att förvaltningen förespråkar detta alternativ är att oväntade 

händelser kan uppstå vid besök som kräver någon form av 

omvårdnadskompetens. En vårdutbildad person har lättare för att läsa av 

situationen och kan överlämna adekvat information till annan vårdpersonal. 

Det blir ett tillsynstillfälle också och inte enbart en transporttjänst. 

Alternativ 2 innebär samma kostnader men att fokus ligger på återkoppling 

kring kvalité på mat. 

Alternativ 3 och 4 där tjänsten innebär en ren entreprenad minskar behovet av 

investering i transportfordon, beroende på om upphandlingen skall ske med 

sociala hänsyn eller ej så kan olika aktörer vara aktuella. I de beräkningar som 

gjorts efter sonderingar inom branschen så finns det ett intresse hos privata 

aktörer att lämna anbud, beräknad kostnad för driften kommer troligen att 

överstiga kostnaden för drift i egen regi, men detta vet man mer säkert efter 

upphandling. 

Under den beredning som skett under våren så har måltidsenheten undersökt 

olika alternativ för lösning av maten, för att framtidssäkra inför eventuella 

regelförändringar gällande kyld mat så förespråkar förvaltningen en 

investering i utrustning för att med livsmedelsgas säkra en bra hållbarhet.  

Vissa livsmedel är mer känsliga för förvaring . 

Det innebär en något högre investeringskostnad vid köp, cirka 400 000 

kronor, alternativet är att leasa utrustningen. Att leasa utrustningen beräknas 

till 90 000 kronor årligen.’ 

Finansiering 

Investering i utrustning och teknik till kök måste till, gällande driftskostnader 

i samband med transporter så är målet att från 2023 så skall dessa minska. 

Tänkt investering i kök och förpackningsmaskin beräknas till cirka 700 000 

kronor varav 400 000 kronor är till en modern förpackningsmaskin som 

använder livsmedelsgas för en bättre hållbarhet. 

1 000 000 kronor beräknas för köp av 2 mindre fordon med kylutrymmen. 

Om Bengtsfors kommun väljer att upphandla transporter från extern part så 

utgår denna kostnad. 

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar till omdisponering 

av redan beslutad investeringsbudget för 2022, alternativet är att utöka 

investeringsbudgeten men det kommer då att innebära risk för ökad 

skuldsättning och minskad soliditet. 
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Slutsatser 

Med en förändring till kylda matlådor så kan Bengtsfors kommun erbjuda en 

större valmöjlighet för brukarna inom ordinärt boende, det blir möjligt att 

välja från en större meny av rätter. 

Med kylda matlådor så kan kvalitén och näringsinnehållet i maten bevaras 

bättre.  

För omvårdnadspersonalen innebär det att större fokus kan läggas på 

omvårdnadsarbete istället för transporttjänst men också en möjlighet för 

personal som har behov av annat arbete att jobba kvar inom förvaltningen. 

För de som transporterar maten inom hemtjänst och måltidsenhet så kommer 

de fysiska momenten i samband med transport att bli lättare. Antalet 

transporter av mat minskas vilket har en positiv miljöpåverkan. 

Träffpunkter för den som vill äta tillsammans med andra, här är de särskilda 

boendena en naturlig punkt för de som vill äta i ett annat socialt sammanhang. 

Där serveras maten i matsal och man äter tillsammans med de boende på 

särskilt boende. 

Yrkanden 

 Kåre Karlsson (C) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag; 

Kommunfullmäktige beslutar att gå över till kylda matlådor med 

leverans i egen regi för brukare inom ordinärt boende (hemtjänst). 

Driftsbudgetjusteringar hänskjuts till budgetberedningen för år 2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kåre Karlsson (C) tillika 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen, enhetschefer hemtjänsten och enhetschef kost samt 

måltidsutvecklarens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-12-15 § 294 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-03-23 § 69 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-04-20 § 104 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11 § 135 

Kommunchefen, enhetscheferna stöd och omsorg, enhetschef måltid och 

måltidsutvecklarens tjänsteskrivelse handläggningsplan 2021-06-07 
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Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 175 

Kommunchefen, ekonomichefen, enhetschef kost samt enhetscheferna stöd 

och omsorgs tjänsteskrivelse 2021-07-20 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-25 § 197 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-09-28 § 216 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 222 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att gå över till kylda matlådor med leverans i 

egen regi för brukare inom ordinärt boende (hemtjänst). 

Driftsbudgetjusteringar hänskjuts till budgetberedningen för år 2022. 
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Utbildningschefen 

KF § 128 Dnr KSN 2021-000718 

Revidering av riktlinjer och avgifter för förskola och 
fritidshem i Bengtsfors kommun avseende förändring av 
taxor och avgifter för förskola 

En översyn av Riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem i samband 

med uppstart av e-tjänster behöver genomföras för att minska administration 

och ligga i linje med våra digitala system. Avgift för förskolan debiteras from. 

introduktionens start för att möjliggöra tillgång till e-tjänster och omfattas av 

gällande försäkringsvillkor. 

Nuvarande system för avgifter inom förskola är i tre steg 0- 15 h, 15-30 h 

eller 30-heltid för schemasnitt per vecka. Dessa tre steg ligger till grund för 

avgiften och då det finns ett antal föräldrar som arbetar oregelbundna tider 

och har varierande arbetstid ger detta en utökad arbetsbelastning med 

inmatning och rättelser för handläggningen. Förskolans personal har 

merarbete med att rapportera in och ha koll på föräldrarnas timmar.  

Förslaget innebär en ändring från tre till två steg i taxan vilket innebär en 

förenklad hantering av avgifterna.  

Konsekvensen för hushållen blir något dyrare för den grupp som idag ligger 

inom 15-30 h/vecka. Höjningen blir 0,5 % och det vill säga mellan  50: - och 

252: - för barn nummer ett och oförändrat för syskon.  

Då vi infört e-tjänster skulle detta taxesystem vara att föredra då det förenklar 

processen och dessutom på sikt minskar administrationen.  

Beredande organ 

Kommunchef och förskolrektor tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-09-29 § 80 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 224 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer och avgifter för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun, genom att man från 

och med 2022-01-01 inför två nivåer i taxan enligt nedan: 

1) Max 15 h/vecka 

2) Överstigande 15h/vecka 
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samt att tydliggöra avgiftsbelagd introduktion i förskolans riktlinjer för taxor 

och avgifter. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 129 Dnr KSN 2021-000725 

Sammanträdestider 2022 Bengtsfors kommun 

Förvaltningens förslag på sammanträdestider för 2022 bygger på 

demokratiberedningens förslag och fullmäktiges beslut 2014-09-03 § 97 om 

sammanträdestider. Förslaget är, liksom tidigare år, en sammanträdescykel 

om fyra veckor.  

Vissa anpassningar och justeringar har gjorts i sammanträdescykeln. 

Fullmäktiges sammanträde i början av januari ska fungera som ett extramöte 

som kan användas vid behov. Vidare har ett ytterligare förslag på dag för 

fullmäktiges sammanträde i juni lagts till. Utöver den normala 

sammanträdestiden för fullmäktige den 27 juni kl. 13.00 finns även ett 

alternativ på onsdag den 22 juni, kl. 18.00. Av tradition har fullmäktiges 

junimöte brukat förläggas kvällstid på annan lokal och ort i kommunen. Men 

eftersom fullmäktiges sammanträden numera direktsänds via webben bör 

alternativet att hålla sammanträdet i Sessionssalen/Odeon finnas kvar.  

Under 2021 har de flesta sammanträden skett digitalt med anledning av den 

pågående pandemin. 

Förvaltningens förslag till sammanträdestider grundas på att logistiken mellan 

de olika mötena ska fungera. Exempelvis måste ett utskottsprotokoll vara klart 

och justerat i rätt tid för att ett ärendes underlag ska hinna skickas ut till det 

politiska gruppmötet. Ett ojusterat beslut skickas inte ut till gruppmötet varför 

ärendet då kommer att förskjutas en månad.  

Efter veckan med det politiska gruppmötet ska underlaget och utskottens 

protokoll distribueras till kommunstyrelsens möte och slutligen till 

fullmäktige. Emellertid måste hänsyn även tas till att den politiska 

administrationen är begränsad till två sekreterare, vilka även ska täcka upp för 

varandra vid sjukdom eller semester. Mot den bakgrunden kan inte flera 

sammanträden hållas samtidigt.  

Logistik – ärenden 

Kommunens sammanträdescykel beslutas av kommunfullmäktige vilket 

lägger fast vikten av den. Samtliga veckor i cykeln hänger samman med 

varandra och därför måste planeringen följas noggrant. Emellertid är det inte 

bara sammanträdet och dess beredning som är viktig, utan även när ett 

protokoll justeras. Sammanträdescykeln innebär att ett ärende som ska vidare 

för beslut i nästa instans (eller tas upp på det politiska gruppmötet) måste 

justeras innan handlingar skickas ut till nästa sammanträde enligt planeringen. 

Ordföranden och justeraren av ett protokoll kan därför inte besluta om dess 
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justering utanför en bestämd tidsram. Ett utskottsprotokoll måste exempelvis 

justeras senast tisdag påföljande vecka för att cykeln inte ska brytas. Om inte 

detta upprätthålls innebär det att handlingar kan komma att saknas eller att 

ärendet måste strykas från dagordningen, exempelvis till kommunstyrelsen, 

samtidigt som det förskjuts en månad. Att vara justerare till ett protokoll 

innebär alltså ett stort ansvar, även efter det att sammanträdet har hållits.  

Fullmäktige beslutar även vilka dagar ett sammanträde ska hållas med samma 

anledning som ovanstående, det vill säga att logistiken ska hålla med flödet av 

handlingar, men även att de förtroendevalda och förvaltning kan planera sin 

kalender. Sammanträdesplaneringen innebär även att lokaler bokas och att 

förvaltningen lägger in tiderna i kalendariet. Självklart kan ett sammanträde 

vid enstaka tillfällen bokas om, men detta bör vara vid extraordinära tillfällen. 

Detsamma gäller vilka lokaler som används vid sammanträdet. Förvaltningen 

bokar lokaler för ett år i taget. 

Ärendeberedningen 

För att ärendeberedning ska fungera på ett tillfredställande sätt anges i 

planeringen även när ett ärende senast måste vara initierat till sekreterarna för 

att behandlas på nästkommande utskott. Ärenden ska alltid anmälas via E-

post. En mall för anmälan av ärenden finns tillgänglig.  

Kommunledningskontoret kommer även för 2022 att ta fram en lathund med 

tidpunkter där flödet av handlingar för den politiska administrationen 

förtydligas samt stoppdatum för när tjänsteskrivelser senast ska vara 

inlämnade. 

Övrig information 

Sammanträdestiderna brukar normalt anpassas i den mån det går efter andra 

organ såsom Dalslands Energi- och Miljöförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.  
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Organ Kl. Jan Feb Mars April Maj Juni J
ul
i 

Aug Sept Okt Nov Dec 

Kommunfullmäktige 13.00 10* 7 7 4 2,30 22** 

27 

- - 19** 10 7 5 

Kommunstyrelsen 13.30 19 16 16 13 11 8 - 24 21 19 16 14 

Myndighetsnämnden 08.00 20 17 17 12** 12 9 - 25 22 20 17 15 

Allmänna utskottet 08.00 11* 

25 

8*,22 8*,22 5*,19 3*,17
31* 

14, 

28* 

 16*, 

30 

13* 

27 

11* 

25 

8* 

22 

6* 

20 

Tekniska utskottet 08.00 26 23 23 20 18 15 - 31 28 26 23 21 

Sociala utskottet 08.00 13, 

27 

10, 

24 

10, 

24 

7,21 5,19 2,16,
30 

- 18 1,15
29 

13,27 10,24 8,22 

Utbildningsutskottet 13.00 26 23 23 20 18 15 - 31 28 26 23 21 

Folkhälsorådet 13.00 - - 9 - - 1 - - 14 - 21**  

Ärendeforum 08.00 19 16 16 13 11 8 - 24 21 19 16 14 

Politiska gruppmötet 15.00-
16.30 

10 7 7 4 2,30 - - 15 19** 10 7 5 

Kommunchefens 
ledningsgrupp 

09.00 3,17 

31 

14, 

28 

14, 

28 

11, 

25 

9,23 7** 

20 

- 22 5,19 3,17 

31 

14,28 12 

Dagordningsmöte 08.00 7** 3 3,31 28 24** 22** - - 8 6 3 1 

Beredningsgrupp  09.00 7** 3 

 

3,31 28 27 22** - - 8 6 3 1 

Kosam 14.00 17 14 14 11 9 7** - 22 19 17 14 12 

Gruppledardialog 15.00 31 28 28 25 23 20 - 8 5 3,31 28 19** 

*= extra sammanträdestid som kan användas vid behov 

**=annan dag än brukligt 

För att ärenden skall behandlas på nästkommande utskott måste de vara anmälda till 

respektive sekreterare tillhanda kl. 12.00 följande datum: 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

5 2 2.30 27 23 21 - - 7 5 2,30 - 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag, vilket innefattar att fullmäktiges sammanträde i september 

flyttas fram till den 19 september. 

 Jerker Johansson (C) yrkar på återremiss och att fullmäktiges möte i 

september tidigareläggs en vecka till den 5 september.  
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Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

 Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 Jerker Johanssons (C) förlag om återremiss 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag 

- Nej-röst för Jerker Johanssons (C) förslag om återremiss 

Omröstningsresultat 

Med 24 ja-röster för Stig Bertilssons (M) förslag mot 7 nej-röster för Jerker 

Johanssons (C) förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Stig 

Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen, 1:e kommunsekreteraren och 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse  2021-09-03 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-09-28 § 227 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 227 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdestider för år 

2022. 

Reservation 

Jerker Johansson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Omröstningsbilaga 1 KF § 129/2021 

Beslutande Parti Ja Nej Avstår 

Per Eriksson  S X 
 

 

Stig Bertilsson M X   

Jerker Johansson C 
 

X  

Göran Andreasson S X   

Nore Johansson - 
 

X  

Christina Lundqvist S X 
 

 

Krister Stensson M X   

Per Jonsson C X   

Susanne Öhrn - X 
 

 

Britt-Inger Sandström SD 
 

X  

Marie Andersson S X 
 

 

Yvonne Rudebou M X   

Annette Ternstedt V X   

Marie Therese Harfouche  
2: e vice ordf. 

C X   

Carola Qvist S X 
 

 

Jan-Åke Jansson, ordf. KD X   

Jan Leander  L X  
 

Lena Grönlund S X 
 

 

Gert Andersson M X   

Henning Venborg SD 
 

X  

Johnny Eliasson S X   

Kåre Karlsson C X   

Torill Stjerndahl S X 
 

 

Anders Forsberg M X   

Lars-Erik Molin SD 
 

X  

Sten-Åke Jansson S X 
 

 

Erik Sandberg C 
 

X  

Solveig Nettelbo 1: e vice 
ordf. 

S X   

Pontus Gyllenberg M X   

Frank Hagman S X 
 

 

Marianne Ågren C 
 

X  

Omröstningsresultat  24 7 
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Kommunfullmäktige 

KF § 130 Dnr KSN 2021-000537 

Bolagisering av taxefinansierade verksamheter – 
ekonomiska konsekvenser 

En möjlig bolagisering av kommunens taxefinansierade verksamheter har 

behandlats på kommunstyrelsens allmänna utskott vid flera tillfällen under 

året. På utskottets möte 2021-09-27 § 217 beslutades att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande. 

Förvaltningen uppdras fortsätta utredningen av en bolagisering av 

verksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme och ta fram förslag till beslut. 

Förvaltningen har som underlag till beslut om vidare hantering utrett 

ekonomiska konsekvenser av en bolagisering. Olika alternativa 

finansieringsformer för ett övertagande belyses i underlaget. Hantering av 

verksamheternas ackumulerade över- och underskott behandlas också. 

En möjlig bolagisering av kommunens taxefinansierade verksamheter har 

behandlats på kommunstyrelsens allmänna utskott vid flera tillfällen under 

året. På utskottets möte 2021-09-27 § 217 beslutades att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande. 

Förvaltningen uppdras fortsätta utredningen av en bolagisering av 

verksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme och ta fram förslag till beslut. 

Förvaltningen har som underlag till beslut om vidare hantering utrett 

ekonomiska konsekvenser av en bolagisering. Olika alternativa 

finansieringsformer för ett övertagande belyses i underlaget. 

Alla beräkningar bygger på att samtliga anläggningstillgångar som hör till de 

aktuella verksamheterna säljs till Bengtsfors Energi AB vid en bolagisering. 

Försäljningspriset antas uppgå till tillgångarnas bokförda värde vid 

överlåtelsetillfället. I maj 2021 uppgick värdet till ca 220 mnkr. Vidare antas 

att de ackumulerade över- eller underskott som finns i verksamheterna VA 

och renhållning ingår vid en överlåtelse. Vid årets ingång uppgår det 

ackumulerade överskottet till 2,2 mnkr. Dessa utgörs av en kortfristig skuld 

eller fordran mot taxekollektiven. Ackumulerat underskott inom 

fjärrvärmeverksamheten hanteras i särskild ordning. Se nedan. 

Tre alternativ för finansiering av överlåtelsen har analyserats. 

 Ett rent köp finansierat med lån. 

 Ett köp med ett reversförfarande 

 Ett köp finansierat via aktieägartillskott 
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Köp finansierat med lån 

Köpet av tillgångarna finansieras genom att Bengtsfors Energi AB tar upp lån 

hos bank eller Kommuninvest med kommunal borgen.  

För bolaget innebär detta förfarande att tillgångarna och skulderna ökar med 

ca 220 mnkr. Bolaget har idag ingen låneskuld och de totala tillgångarna per 

2021-08-31 uppgår till 48 mnkr. Förändringen skulle innebära en minskning 

av bolagets soliditet från 71 % till 13 %. 

Resultatmässigt får inte en överlåtelse finansierad via lån någon direkt 

påverkan på verksamhetens kostnader. Verksamheten belastas idag med en 

räntekostnad baserad på den internräntesats som rekommenderas av SKR. För 

2021 uppgår den till 1,25 %. Efter en överlåtelse skulle verksamheten belastas 

med faktisk räntekostnad för bolagets lån och kostnaden för borgensavgiften. 

Baserat på indikativa räntenivåer är bedömningen att det inte behöver 

innebära någon ökad kostnad för verksamheten. Faktisk räntenivå varierar 

beroende på räntebindningstider och löptid på lån. 

För kommunen skulle en överlåtelse finansierad genom att bolaget tar upp lån 

och betalar kontant för tillgångarna innebära att kommunens låneskuld kan 

minskas med lika mycket. Kommunens tillgångar och skulder minskar då med 

ca 220 mnkr. Soliditeten skulle, baserat på balansräkningen per 2021-08-31, 

öka från 56 % till 77 %. Resultatmässigt skulle överlåtelsen innebära en 

tillkommande intäkt för kommunen i form av en borgensavgift som uppgår till 

ca 1 mnkr per år. 

Köp finansierat via revers 

Köpet av tillgångarna finansieras genom att Bengtsfors Energi AB signerar ett 

skuldebrev till Bengtsfors kommun på köpeskillingen. 

För bolaget får detta förfarande i princip samma effekt som ett köp finansierat 

via lån. Skillnaden blir att i stället för att ha en skuld till bank eller 

Kommuninvest har bolaget en skuld till kommunen. Bolaget soliditet 

försämras på samma sätt som i lånealternativet. Med en räntenivå på reversen 

som motsvarar internräntan blir kostnaden för verksamheten oförändrad mot 

dagens situation. 

För kommunen innebär ett reversförfarande att anläggningstillgångarna 

minskar med 220 mnkr. Samtidigt ökar övriga tillgångar, i form av en fordran 

på bolaget, med lika mycket. Totala tillgångar är därmed oförändrade. 

Kommunens skulder blir också oförändrade. Soliditeten påverkas därmed 

inte. Resultatmässigt påverkas inte kommunen av överlåtelsen. Kommunen 

kommer fortsatt ha räntekostnad för de lån som finansierat de 

taxefinansierade verksamheternas tillgångar men denna kostnad kompenseras 

av ränteintäkten kopplad till reversen. 
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Köp finansierat via aktieägartillskott 

Köpet av tillgångarna finansieras genom att kommunen lämnar ett 

aktieägartillskott till bolaget som används för att betala för köpeskillingen. 

För bolaget innebär detta förfarande att tillgångarna ökar med 220 mnkr och 

det egna kapitalet med lika mycket. Bolagets soliditet, baserat på 

balansräkning per 2021-08-31, ökar från 71 % till 94 %. Resultatmässigt för 

de taxefinansierade verksamheterna skulle detta alternativ innebära en 

kostnadsminskning då de inte längre belastas av någon räntekostnad. 

För kommunen skulle en finansiering via aktieägartillskott innebära att de 

materiella tillgångarna minskar med 220 mnkr samtidigt som de finansiella 

tillgångarna ökar med lika mycket. Skulderna är oförändrade. Soliditeten 

påverkas därmed inte. Resultatmässigt skulle effekten för kommunen bli att 

räntekostnaden för de lån som finansierat de taxefinansierade 

verksamheternas tillgångar kvarstår i kommunen. Eftersom det inte finns 

något skuldförhållande mellan bolaget och kommunen kommer inte 

kommunen kompenseras via ränteintäkter. Resultatet av det blir att den 

skattefinansierade verksamheten finansierar räntekostnaden för de 

taxefinansierade verksamheterna. Baserat på 1,25 % ränta innebär det en 

tillkommande kostnad för kommunen på 2,8 mnkr. Denna resultateffekt skulle 

innebära att de taxefinansierade verksamheterna subventioneras av de 

skattefinansierade verksamheterna. 

Hantering av ackumulerade över- och underskott 

Taxeuttag i VA-verksamhet och renhållningsverksamhet är reglerat i 

lagstiftning. I korthet innebär det att taxorna inte får vara högre än vad som 

krävs för att täcka kostnaderna. När verksamheten går med överskott innebär 

det då att taxan varit för hög i relation till kostnaden. Verksamheten (kommun 

eller bolag) får då en skuld till abonnenterna. Redovisningsmässigt hanteras 

det som att en kortfristig skuld redovisas i balansräkningen. Det är denna 

skuld som oftast benämns VA-fond eller renhållningsfond. Bokföringen av 

skulden innebär att resultatet minskas med lika mycket och i resultaträkningen 

redovisas inte någon vinst. Underskott i verksamheten innebär då att 

taxeuttaget varit för lågt och det hanteras på motsvaranderätt 

redovisningsmässigt. I kommunens balansräkning finns vid årets ingång en 

skuld redovisad som uppgår till 2,2 mnkr. Merparten hör till VA-

verksamheten. Endast ett mindre belopp hör till renhållningsverksamheten. 

Denna ackumulerade skuld kan överlåtas till bolaget i samband med 

överlåtelse av tillgångarna. Köpeskillingen minskas med lika mycket.  

I fjärrvärmeverksamhet finns inte motsvarande reglering av taxeuttaget. Det 

är tillåtet att bedriva fjärrvärmeverksamhet i vinstsyfte. Över- eller underskott 

innebär inte att någon faktiskt skuld eller fordran uppstår mot abonnenterna. 

Det innebär redovisningsmässigt att alla över- eller underskott redovisas fullt 

ut i kommunens eller bolaget resultaträkning och ökar eller minskar det egna 

kapitalet.  Fjärrvärmeverksamheten i Bengtsfors kommun hade vid årets 
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ingång ett ackumulerat underskott på 12,8 mnkr. Kommunens egna kapital 

har därför minskats med lika mycket.  

I kommunens budget finns idag ett budgeterat överskott från 

fjärrvärmeverksamheten på 1 mnkr årligen i syfte att verksamheten ska 

bedrivas affärsmässigt och långsiktigt återställa det egna kapitalet. Vid en 

överlåtelse av verksamheten kommer överskott från verksamheten inte per 

automatik att tillfalla kommunen. Som ägare kan dock kommunen besluta att 

bolaget ska bedriva fjärrvärmeverksamheten så att överskott uppstår och 

aktieutdelning till ägaren kan lämnas. På så vis kan återställande av 

kommunens egna kapital fortsätta även efter en överlåtelse av verksamheten. 

Det kan dock komma att krävas ett större överskott från verksamheten än idag 

för att uppnå samma resultateffekt i kommunen eftersom aktiebolag betalar 

bolagsskatt på vinster. Bolagsskatten uppgår för närvarande till 20,6 %. 

Eventuell skatt beror på bolagets totala resultat. 

Oavsett finansieringsform är det lämpligt att överlåta ackumulerade skulder 

till VA och renhållningsabonnenterna i samband med överlåtelse av 

verksamheternas tillgångar. Alla överlåtelser sker lämpligtvis till bokförda 

värden.  

Gällande alternativen till finansiering är förvaltningens bedömning att 

finansiering via aktieägartillskott är olämpligt baserat på att det innebär en 

skattesubventionering av de taxefinansierade verksamheterna. Finansiering 

via reversförfarande eller genom att bolaget tar upp lån bedöms båda som 

möjliga utan negativa konsekvenser. Finansiering via lån har den fördelen att 

verksamhetens tillgångar och lånen som finansierat dem då finns i samma 

organisation. 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

kommunfullmäktige beslutar att VA-verksamheten, 

renhållningsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten bolagiseras 

och övergår till Bengtsfors Energi AB. 

Verksamheternas tillgångar och skulder överlåts till bolaget och 

köpeskilling uppgår till bokförda värden på överlåtelsedagen. 

Överlåtelsen finansieras genom en revers. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidplan för och underlag till de 

beslut som behöver fattas för genomförandet. 

 Christina Lundqvist (S) yrkar på bordläggning av ärendet 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 
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2. Christina Lundqvist (S) förslag om bordläggning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas idag eller senare 

och finner att det ska beslutas idag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

Ordföranden finner att det finns två förslag 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag 

- Nej-röst för Christina Lundqvist (S) förslag om bordläggning 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för till Stig Bertilssons (M) förslag mot 11 nej-röster för 

Christina Lundqvist (S) förslag om bordläggning beslutar kommunfullmäktige 

i enlighet med Christina Lundqvist (S) förslag om bordläggning i enlighet 

med kommunallagens regler om minoritetsbordläggning. Se 

omröstningsbilaga 2. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 160 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 198 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-09-28 § 217 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 229 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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Omröstningsbilaga 2 KF § 130/2021 

Beslutande Parti Ja Nej Avstår 

Per Eriksson  S  X  

Stig Bertilsson M X   

Jerker Johansson C X   

Göran Andreasson S  X  

Nore Johansson - X   

Christina Lundqvist S  X  

Krister Stensson M X   

Per Jonsson C X   

Susanne Öhrn - X 
 

 

Britt-Inger Sandström SD X   

Marie Andersson S  X  

Yvonne Rudebou M X   

Annette Ternstedt V X   

Marie Therese Harfouche  
2: e vice ordf. 

C X   

Carola Qvist S  X  

Jan-Åke Jansson, ordf. KD X   

Jan Leander  L X  
 

Lena Grönlund S  X  

Gert Andersson M X   

Henning Venborg SD X   

Johnny Eliasson S  X  

Kåre Karlsson C X   

Torill Stjerndahl S  X  

Anders Forsberg M X   

Lars-Erik Molin SD X   

Sten-Åke Jansson S  X  

Erik Sandberg C X   

Solveig Nettelbo 1: e vice 
ordf. 

S  X  

Pontus Gyllenberg M X   

Frank Hagman S  X  

Marianne Ågren C X   

Omröstningsresultat  20 11 
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Ekonomichefen 
Utbildningschefen 
Kommunchefen 

KF § 131 Dnr KSN 2019-000987 

Investeringskostnader inför flytt av årskurs 6  

I samband med redovisning av ekonomisk prognos för grundskolan för år 

2019 beslutade kommunstyrelsen 2019-03-13 § 93 att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av 

åldersintegrerade klasser och förändrade geografiska upptagningsområden 

inom grundskolan.  

Förvaltningen tog under våren 2019 fram en rapport och fick sedan i uppdrag 

att kostnadsberäkna de olika alternativen. Efter återrapporteringar och 

kompletteringar beslutade sedan kommunfullmäktige 2020-04-27 § 35 

följande: 

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en grundskoleorganisation med 

sammanhållet låg- och mellanstadium på 3 enheter och rent högstadium på 

Bengtsgården.  

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

detaljerad plan för verkställande inklusive konsekvensbeskrivningar och 

kostnadsberäkningar. Återrapportering ska ske till utbildningsutskottet 

månatligen och ett slutligt förslag ska antas i kommunfullmäktige i oktober 

månad 2020.” 

Kommunfullmäktige beslutade senare att flytta fram redovisning av det 

slutliga förslaget.  

Förslag till anpassningar av skollokaler i Bäckefors, Dals-Långed och 

Bengtsfors utifrån att årskurs 6 ska flyttas från Bengtsgården har nu tagits 

fram. Övriga delar av den detaljerade planen för verkställande kommer att 

redovisas efter eventuellt investeringsbeslut.  

I samband med redovisning av ekonomisk prognos för grundskolan för år 

2019 beslutade kommunstyrelsen 2019-03-13 § 93 att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av 

åldersintegrerade klasser och förändrade geografiska upptagningsområden 

inom grundskolan.  

Förvaltningen tog under våren fram en rapport och frågan behandlades av 

kommunstyrelsens utbildningsutskott förstärkt med kommunstyrelsens 

allmänna utskott 2019-06-12 § 59. Förvaltningen fick då i uppdrag att 

komplettera rapporten med ekonomiska beräkningar för de olika alternativen. 

Den kompletterande ekonomibilagan redovisades för utbildningsutskottet 
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2019-10-23 § som då återremitterade frågan för att räkna på ytterligare 

alternativ.  

Det kompletta materialet behandlades sedan av kommunstyrelsens 

utbildningsutskott 2019-11-20 § 98. Utskottet föreslog då 

kommunfullmäktige besluta att inte göra några förändringar i 

grundskoleorganisationen och att tillsätta en parlamentariskt tillsatt beredning 

för att arbeta vidare med organisationen av grundskolan där inriktningen ska 

vara sammanhållna stadier.  

Denna fråga behandlades i kommunstyrelsen 2019-12-11 § 291 där man 

beslöt att återremittera ärendet för fortsatt utredning.  

Kommunstyrelsens utbildningsutskott beslutade 2020-01-22 § 6 att ge 

förvaltningen i uppdrag att redogöra för förslag (till ny organisation inom 

grundskolan) med inriktningen att det ska vara sammanhållna stadier samt att 

redovisa prognos för flyttströmmar i kommunen. 

Efter återrapporteringar och kompletteringar enligt ovan beslutade 

kommunfullmäktige 2020-04-27 § 35 följande: 

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en grundskoleorganisation med 

sammanhållet låg- och mellanstadium på 3 enheter och rent högstadium på 

Bengtsgården.  

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

detaljerad plan för verkställande inklusive konsekvensbeskrivningar och 

kostnadsberäkningar. Återrapportering ska ske till utbildningsutskottet 

månatligen och ett slutligt förslag ska antas i kommunfullmäktige i oktober 

månad 2020.” 

Processen med att ta fram förslag på vilka lokalanpassningar som behöver ske 

utifrån kommunfullmäktiges beslut har tagit längre tid än vad som var avsett. 

I kommunstyrelsens utbildningsutskott har det diskuterats om man även ska 

vidta kvalitetshöjande åtgärder i samband med att årskurs 6 flyttas från 

Bengtsgården till Bäckeskolan, Ekhagskolan och Franserudsskolan. 

Förvaltningens förslag är att en flytt av elever sker etappvis, att flytten till 

Bäckefors och Dals Långed sker till höstterminen 2022 och resterande elever 

höstterminen 2023 (Franserud). Detta beroende på omfattningen av 

ombyggnation och anpassning i de olika lokalerna. 

Som stöd för förvaltningen har SWECO anlitats. SWECO har tillsammans 

med förvaltningen gjort platsbesök på varje skolenhet. SWECO har en 

gedigen erfarenhet av projektering och kostnadsberäkning av lokaler. Samtal 

har genomförts med ansvariga rektorer som i sin tur diskuterat tillsammans 

med sin personal. 

Utgångspunkten i förvaltningens arbete har varit att i första hand hitta 

lösningar inom befintliga byggnader så långt det är möjligt, att inte öka den 

befintliga ytan med de kostnadsökningar det innebär, men bedömningen är att 
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i fallet Franserudskolan är det inte möjligt att klara lokalbehovet inom 

befintliga lokaler. 

Förvaltningen har valt att redovisa alternativen i form av ett basalternativ för 

varje enhet, d v s minsta möjliga åtgärd för att göra det möjligt att inrymma 

årskurs 6. Utöver det basförslag som är framtaget finns det en möjlighet att 

besluta om ytterligare kvalitetshöjande åtgärder och detta benämns som 

option. De kvalitetshöjande åtgärder som utbildningsutskottet har diskuterat är 

att samtliga skolor skall ha undervisningslokaler för hemkunskap och 

naturorienterande ämnen. 

Ett problem som förvaltningen och den konsult som anlitats vill lyfta upp är 

frågan om tillgängligheten för elever, föräldrar och personal med 

funktionsvariation. En annan fråga som diskuterats är de lokaler som idag inte 

är godkända som undervisningslokaler, nya byggnormer som skall tillämpas 

vid ombyggnation. Exempel på detta är källarlokaler utan tillräckligt mycket 

dagsljus. 

I nedanstående avsnitt beskrivs de olika skolorna övergripande behov och 

detaljerade åtgärder och beräkningar redovisas i bilagor. 

Bäckeskolan 

Skolan byggdes i början av 50-talet och renoverades i slutet av 90-talet. Den 

består av 4 byggnader; en huvudbyggnad, en modul (förskoleklass), 

matsal/kök och fritidsavdelnings samt gymnastikhall. Målet med Bäckeskolan 

har varit att se på vilket sätt huvudbyggnaden kan anpassas samt en 

kostnadsbild för denna. Modulen och den kombinerade byggnaden för 

matsal/kök och fritids har ett allmänt behov av upprustning men kan också 

vara en del i hur man skall lösa frågorna kring optionen, d v s hemkunskap 

och naturorienterande ämnen. Gymnastiksal och omklädningsrum är i gott 

skick. 

Ekhagsskolan 

Skolan byggdes på 60-talet och är ombyggd 1992. Den består av 3 byggnader; 

en huvudbyggnad, en modul och sporthall/matsal. Målsättningen har även här 

varit att se på vilket sätt huvudbyggnaden kan inrymma årskurs 6, men också 

hur utrymmen för hemkunskap och naturorienterande ämnen ska kunna lösas. 

Som en del i arbetet med Ekhagsskolan har undervisningslokalerna under 

matsalen diskuterats. De används idag av fritidsverksamheten och är inte 

godkända som ordinarie klassrum. Modulen är inte aktuell för några åtgärder. 

En viktig fråga på Ekhagsskolan är tillgängligheter inom huvudbyggnad men 

också till de utrymmen som finns under matsalen liksom till själva matsalen. 

Under matsalen, som är nyrenoverad, finns utrymmen för slöjd,  

Skolans ventilationssystem bör ses över; det är gammalt och med fler elever 

ökar kraven på en god ventilation. 
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Franserudsskolan 

Skolan är byggd i slutet på 30-talet, men har byggts till med matsal och 

lågstadiedel senare, Den består av 6 byggnader; en huvudbyggnad, matsal 

moduler för förskoleklass, gamla Olympen, lokal för särskola och årskurs 1. 

Målsättningen är här att inrymma årskurs 6 i huvudbyggnaden och i 

basalternativet är det enbart huvudbyggnad som är aktuell för byggnation. I 

fallet Franserudsskolan är det förvaltningens och SWECO:s bedömning att en 

tillbyggnad bör ske. I basalternativet en tillbyggnad i 1 plan som ansluts till 

befintlig huskropp. 

Från verksamheten på Franserudsskolan finns önskemål om att diskutera en 

långsiktig plan för att hitta lokallösningar som är optimala och inkluderande. 

Ett exempel på en sådan fråga är hur särskolan kan integreras på ett bättre sätt 

lokalmässigt för att skolan skall ha ett inkluderande förhållningssätt till alla 

elever oavsett förutsättningar. 

Arbetet med kostnadsberäkning av kök och matsal är pausat i väntan på beslut 

om genomförande av flytten för årskurs 6 och kommer redovisas som ett 

separat ärende om inget annat beslutas. 

Utredningen och beräkningarna kan sammanfattas i nedanstående tabell. 

Tkr Basalternativ Optionsalternativ 

Bäckeskolan 1,4 1,5 

Ekhagsskolan 1,5+2,0* 1,2 

Franserudsskolan 12 12 

Summa 16,9 14,7 

 

Beloppen för Bäckeskolan och Ekhagsskolan avsätts för år 2022 och 

Franserudsskolan för år 2023. 

*Tillgänglighetsanpassning är största delen av kostnaden för Ekhagsskolan i 

basalternativet, 2 miljoner för hiss. 

Tillkommande kostnader för investeringen är kapitalkostnader med en 

genomsnittlig avskrivningstid på 30 år, cirka 0,7 miljoner kronor årligen för 

basalternativet. Med option cirka 1,4 miljoner årligen. 

Yrkanden 

 Per Jonsson (C) och Per Eriksson (S) yrkar på bifall i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut; 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra lokalåtgärder enligt 

basalternativet med tillägg för anpassningar till naturorienterande 

ämnen och att utöka investeringsbudget för år 2022 med 4,9 miljoner 

kronor. 
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Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnation ska göras på 

Bäckeskolan och Ekhagsskolan inför läsåret 2022/2023  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Jonssons (C) och Per Erikssons (S) 

tillika kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll daterat 2019-02-20 § 21 

Kommunstyrelsens protokoll daterat 2019-03-31 § 93 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll daterat 2019-05-15 § 51 

Rapport Förändrade geografiska upptagningsområden och åldersintegrerade 

klasser inom grundskolan i Bengtsfors kommun daterad 2019-06-10 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll daterat 2019-06-12 § 59 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll daterat 2019-09-25 § 74 

Kompletterande bilaga avseende ekonomiska förutsättningar till rapporten 

"Förändrade geografiska upptagningsområden och åldersintegrerade klasser 

inom grundskolan i Bengtsfors kommun” daterad 2019-10-20 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll 2019-10-23 § 87 

Tjänsteskrivelse 2019-11-18 Kompletterande bilaga avseende ekonomiska 

förutsättningar till rapporten "Förändrade geografiska upptagningsområden 

och åldersintegrerade klasser inom grundskolan i Bengtsfors kommun” – 

tillkommande alternativ efter utbildningsutskottets möte 2019-10-23 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2019-11-20 § 98 

Kommunchefen och bitr. kommunchefen och utbildningschefens 

tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-11 § 291 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll 2020-01-22 § 6 

Biträdande kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-13 flyttströmmar inom 

grundskolan 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-03-18 § 33 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-07 § 69 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 35 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-05-13 § 53 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-06-10 § 58 
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Rapport Förändrad organisation inom grundskolan i Bengtsfors kommun 

2020-08-18 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2020-08-26 § 71 

Kommunstyrelsens beslut och förslag till beslut 2020-09-16 § 181 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-09-23 § 86 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-05 § 88 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-10-21 § 94 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-11-18 § 112 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2020-12-16 § 123 

Utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-01-27 § 6 

Rapport ”Förändrad organisation inom grundskolan i Bengtsfors kommun” 

2021-02-15  

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-02-24 § 13 

Kommunchefen och tekniska chefens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-17 § 78 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-05-19 § 52 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-06-16 § 69 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-09-28 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-12 § 239 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 231 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra lokalåtgärder enligt 

basalternativet med tillägg för anpassningar till naturorienterande ämnen och 

att utöka investeringsbudget för år 2022 med 4,9 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnation ska göras på Bäckeskolan och 

Ekhagsskolan inför läsåret 2022/2023  
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 132 Dnr KSN 2021-000730 

Skattesats för år 2022 

I kommunallagen står att kommunfullmäktige senast i november månad ska 

besluta om kommande års skattesats och kommunstyrelsen ska föreslå 

skattesats senast i oktober. Om styrelsen lägger förslag till budget efter 

oktober månads utgång skall styrelsen ändå föreslå skattesats inom denna tid. 

När budgeten sedan antas kan en annan skattesats än den som bestämts 

tidigare fastställas om det finns skäl till det.  

Inför år 2015 höjdes skatten med 50 öre till 22,92 per skattekrona och var 

sedan oförändrad i budget för år 2016-2021. Det tekniska budgetförslaget för 

år 2022 (2023-2025) bygger på oförändrad utdebitering. 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar i enligt med kommunstyrelsens förslag att 

kommunfullmäktige beslutar fastställa oförändrad utdebitering till 

22,92 per skattekrona för år 2022.  

 Anette Ternstedt (V) yrkar på en utdebitering med 23.02 per 

skattekrona för år 2022. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag om oförändrad utdebitering 

2. Annette Ternstedts (V) förslag om en höjd utdebitering med 10 öre 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) tillika 

kommunstyrelsens förslag om en oförändrad utdebitering till 22,92 per 

skattekrona för år 2022.  

Beredande organ 

Kommunchefen och bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-28 § 220 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 232 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa oförändrad utdebitering till 22,92 per 

skattekrona för år 2022.  

Reservation 

Annette Ternstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Till akten 

KF § 133 Dnr KSN 2021-000695 

Redovisning av pågående motioner under 2021 – 
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 nio motioner registrerade som pågående i 

kommunens ärendesystem. Beredningsstatus framgår av upprättad tabell.  

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och handläggarnas tjänsteskrivelse 

2021-09-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-28 § 238 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 234 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisning av pågående motioner under 

2021. 
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Motionären 

KF § 134 Dnr KSN 2020-000823 

Motion om tillskapande av odlingslotter, Annette 
Ternstedt (V) 

Vänsterpartiet har genom Annette Ternstedt (V) inkommit med en motion där 

de yrkar att Bengtsforshus AB får i uppdrag att i anslutning till delar av sitt 

bostadsbestånd tillskapa odlingslotter.  

Intresset för att odla egna grönsaker och kryddor har vuxit enormt de senaste 

åren och runt om i landet växer det upp nya koloniområden, 

gemensamhetsodlingar och pallkrageföreningar i såväl större städer som i 

mindre kommuner. Det nationella miljömålet God bebyggd Miljö innefattar 

möjligheter till lokal odling och Bengtsfors kommunens eget mål om 

attraktiva och trygga närmiljöer pekar ut offentliga mötesrum som inspiration 

för människor att visats och verka i. 

Möjligheten till egen odling är lätt att uppnå för de invånare som bor i eget 

småhus eller har tillgång till ett fritidshus. Många hushåll bor dock i hyreshus 

utan tillgång till odlingsmöjligheter.  

Ur folkhälsosynpunkt finns det starka skäl att främja odlingsmöjligheter för 

de som bor i lägenhet. Det är även betydelsefullt av integrationsskäl då 

betydelsen av sociala mötesplatser i anslutning till bostäder är viktigt. Här 

fyller möjligheten till egenodling en betydelsefull funktion. 

Bengtsforshus AB:s ägardirektiv 

I Bengtsforshus AB:s ägardirektiv står bland annat att:  

Bengtsforshus AB ska erbjuda bra bostäder till rimliga priser i en stimulerande 

och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.  

Boende- och bebyggelsemiljön som utformas ska bidra till jämlika och värdiga 

levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. 

Bolaget skall vara kommunens främsta instrument för en social bostadspolitik 

och verka i enlighet med de riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bengtsfors 

kommun som kommunfullmäktige beslutar om. 

Kvaliteten för de boende skall främjas och det bostadssociala ansvaret 

tydliggöras, vilket bl.a. kan ske genom att hyresgästerna erbjuds möjlighet till 

boendeinflytande:  

dialog med boende och andra intressenter  

medinflytande och självförvaltning  

trygghetsskapande åtgärder 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(50) 

Datum 

2021-11-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Aktivt verka för lösningar som underlättar för äldre och funktionshindrade 

 I nära samarbete med de sociala myndigheterna och andra aktörer verka 

för lösningar inom det bostadssociala ändamålet  

 

Bengtsforshus AB har idag inga organiserade odlingslotter för hyresgäster. 

Det finns dock en möjlighet att odla i pallkragar. Om en hyresgäst hör av sig 

och frågar om detta så hjälper Bengtsforshus till med detta och ordnar 

pallkragar och jord och i samråd med hyresgästen planerar denna. Detta finns 

i dag på ett flertal platser inom bostadsbeståndet. Odling i pallkrage är ett 

enkelt sätt att odla eftersom det är lätt att återställa när en hyresgäst flyttar 

eller det inte längre är aktuellt. I de lägenheter som har egen ingång så kan de 

hyresgäster som vill odla blommor eller grönsaker i egna rabatter. Många 

hyresgäster uppger dock att de lämnar sitt hus för att flytta in i lägenhet och 

då anser man att man är klar med trädgård och odlingar. 

I många kommuner finns det odlingslotter som hyresgäster kan hyra. I Skövde 

finns till exempel detta system. Där är det dock ingen större efterfrågan och ca 

60% står tomma. I Stockholm är det däremot mycket populärt och man kan få 

vänta sex år eller mer för att få en koloni- eller odlingslott i en stadsnära 

miljö. Liknande tendenser finns i Malmö och Göteborg, medan det i de 

mindre städerna finns gott om möjligheter.  

Bengtsforshus AB har idag igen möjlighet att erbjuda större odlingslotter då 

det saknas mark för detta. Att arrendera eller köpa mark samt att lägga till 

detta i hyressystemet skulle innebära en kostnad som då den som hyr måste 

betala. Resultatet kan i värsta fall bli att ett område står vanvårdat och inte 

sköts på rätt sätt. Bengtsforshus har lägenheter på fem orter och därtill är 

fastigheterna utspridda på orten. Vitsen med en odlingslott är att ha den så 

nära sin bostad som möjligt och då ser vi att odling i pallkragar är den mest 

problemfria och för hyresgästen det billigaste förslaget. 

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) och Per Eriksson (S) yrkar på att godkänna redovisningen 

av Bengtsforshus AB  

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) och Per Erikssons (S) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen och VD Bengtsforshus AB:s tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 10 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-02-17 § 29 
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Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-08 § 31 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-28 § 224 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 235 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen från Bengtforshus 

AB.  
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 

KF § 135 Dnr KSN 2021-000280 

Motion till Bengtsfors kommunfullmäktige angående 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Bäckefors 

Jerker Johansson (C) har inkommit med en motion avseende att Bengtsfors 

kommun ska köpa in fastigheten Vättungen 1:115 för att kunna utföra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.   

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

2021-03-21 avseende att Bengtsfors kommun ska köpa in fastigheten 

Vättungen 1:115, adress Lasarettsvägen 38 i Bäckefors, i syfte att riva 

byggnaderna inom fastigheten för att på så sätt kunna räta på vägen och 

anlägga en gång- och cykelbana. Motionären har muntligen kompletterat och 

förtydligat motionen och framfört att korsningen 

Lasarettsvägen/Uddevallavägen invid fastigheten är trång för tung trafik som 

passerar och det råder dåliga siktförhållanden på platsen. Motionen avser att 

få rådighet över marken och frigöra yta för att kunna utföra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på platsen.  

I motionen framförs att kommunen ska köpa in fastigheten Vättungen 1:115 i 

syfte att riva byggnaderna inom fastigheten för att på så sätt kunna räta på 

vägen och anlägga en gång- och cykelbana. Motionären har muntligen 

förtydligat/kompletterat motionen och framfört att korsningen är trång för 

tung trafik som passerar och det råder dåliga siktförhållanden på platsen. 

Motionen avser att få rådighet över marken och frigöra yta för att kunna 

utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Vättungen 1:115 är en privatägd bostadsfastighet som är bebyggd med ett 

äldre bostadshus samt 2 uthusbyggnader omgivna av trädgård. Omgivande 

trädgård är inom vissa delar ganska igenväxt av häck, buskar och sly samt ett 

större träd, inom andra delar utgörs trädgården av gräs och gamla odlingar.  

Motionen anger att det krävs trafiksäkerhetshöjande åtgärder på platsen i form 

av rivning av byggnader, rätning av gata och breddning av befintlig korsning 

samt anläggande av en gc-väg.  

Kommunens gatuenhet har gjort en bedömning av platsens siktförhållande 

samt trafiksäkerhet. Samhällsbyggnadsenheten har gjort en bedömning av 

genomförbarheten av föreslagna åtgärder vad gäller enlighet med gällande 

detaljplaner.  

Siktförhållande på platsen   
Gatuenheten gör bedömningen att det till viss del råder en begränsad sikt i 

korsningen. Sikten begränsas bl a av befintlig växtlighet inom Vättungen 
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1:115 och då främst häck, buskar och sly som växer intill gatan. Det befintliga 

trädet, en lönn, som står invid gatan bedöms dock inte inverka på sikten då 

trädets krona är högt upp och stammen saknar lågt sittande grenar – trädet 

bedöms inte behöva tas ner eller beskäras för sikten i korsningen. 

Gatuenheten bedömer att sikten till viss del även påverkas något av befintligt 

uthus på platsen, det som benämns som uthus 1 i bilagd bilaga. Bostadshus 

samt uthus som benämns som uthus 2 bedöms däremot inte utgöra någon 

större inverkan på sikten i korsningen. Gatuenheten bedömer att sikten i 

korsningen skulle förbättras om växtlighet inom Vättungen 1:115 som växer 

utefter Lasarettsvägen och Uddevallavägen tas bort eller kapas ner till en lägre 

nivå samt om rivning av uthusbyggnad nr 1 skulle ske – dessa åtgärder skulle 

medföra en förbättring av sikten i korsningen.    

Trafiksäkerheten i korsningen 

Gatuenheten bedömer att korsningen har den storlek och utformning som 

krävs, att den skulle vara trång och därmed skulle innebära en svår passage 

för tung trafik är inget som gatuenheten bedömer skulle vara fallet. Det har 

tidigare heller inte framförts några klagomål till gatuenheten gällande 

korsningen och dess utformning från allmänhet eller yrkestrafik. Gatuenheten 

gör bedömningen att det i dagsläget inte finns behov av någon breddning av 

korsningen. Den begränsade sikten orsakad av växtlighet och delvis 

uthusbyggnad inom Vättungen 1:115 medför förvisso en negativ påverkan på 

trafiksäkerheten i korsningen men utgör inte något akut hinder. 

Genomförbarhet enligt med bestämmelser i detaljplan 

Vättungen 1:115 omfattas av detaljplan. Vättungen 1:115 får bebyggas och 

användas för bostadsändamål enligt gällande bestämmelser. Detsamma gäller 

för fastigheterna på södra sidan om Uddevallavägen, planen anger 

bostadsändamål. En breddning av korsning och/eller breddning av gata för att 

anlägga en gc-väg medför att man kommer att behöva ta i anspråk mark som 

idag inte utgörs av gata. Gällande detaljplaner tillåter inte en breddning av 

gatan då gata utgör så kallad allmän plats och det är inte tillåtet enligt planens 

bestämmelser att anlägga allmän plats inom mark som är avsett för 

bostadsändamål. Om breddning ska ske måste gällande detaljplaner därmed 

ändras för att få till stånd föreslagna åtgärder. Att ändra en detaljplan är ett 

omfattande arbete och bör hanteras med ett större perspektiv än enbart inom 

ett begränsat område som skulle bli fallet om man enbart ändrar detaljplanen 

för att möjliggöra föreslagna åtgärderna i närheten av Vättungen 1:115.    

Kostnader 

Förvaltningen bedömer att åtgärderna som motionen föreslår kan utföras på 

två alternativa sätt. Alternativ 1 innebär inköp av mark och rivning av 

byggnader. Alternativ 2 innebär inköp av mark, rivning av byggnader och 

ändring av detaljplan. Beroende på vilket alternativ man skulle välja genereras 

de av kostnader.  

Samhällsbyggnadsenheten har varit i kontakt med god man som representerar 

fastighetsägaren till Vättungen 1:115. God man har framfört vad 

fastighetsägaren begär i köpeskilling för inköp av fastigheten. Kostnader för 
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rivning av byggnader samt ändring av detaljplan är baserade på en 

uppskattning av kostnader utifrån tidigare liknande åtgärder som utförts. 

Nedan följer uppskattade kostnader för de olika alternativen.   

Alternativ 1 

Åtgärd Kostnad 

Inköp av Vättungen 1:115 200 000 kr 

Rivning  300 000 – 400 000 kr 

Summa 500 000 – 600 000 kr 

 Alternativ 2 

Åtgärd Kostnad 

Inköp av fastighet  200 000 kr  

Rivning  300 000 – 400 000 kr 

Planändring 200 000 kr 

Summa 700 000 – 800 000 kr 

Utöver ovan redovisade kostnader tillkommer i båda alternativen en kostnad 

för underhåll (röjning) av marken inom Vättungen 1:115 efter att rivning av 

byggnaderna har skett, underhållskostnad har inte beräknats eller uppskattats.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar motionärens synpunkt gällande siktförhållande i aktuell 

korsning och att denna skulle förbättras om röjning av växtlighet invid 

Uddevallavägen/Lasarettsvägen utförs samt ev rivning av byggnader. Dock 

bedömer förvaltningen inte att åtgärderna behöver ske akut. Förvaltningen har 

sedan tidigare inte nåtts av klagomål gällande trafiksäkerheten på den nu 

aktuella platsen. Dock har klagomål framförts gällande andra platser inom 

Bäckefors tätort avseende trafiksäkerheten.  Förvaltningen bedömer att 

behoven av att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör bedömas i ett vidare 

perspektiv och med ett större geografiskt område än det som motionen 

föreslår. Att lösa in Vättungen 1:115 i syfte att utföra trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder bedöms av förvaltningen vara allt för kostsamt i relation till den nytta 

som åtgärderna bedöma kunna medföra.  

Föreslagen åtgärd, köpa in Vättungen 1:115 och utföra trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder, bedöms behöva utredas i ett vidare perspektiv än det som motionen 

föreslår. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) och Jerker Johansson (C) yrkar på att kommunfullmäktige 

beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
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Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige beslutar avslå 

motionen mot bakgrund av att den åtgärd som motionen föreslår löser inte 

trafiksituationen inom det aktuella området och är alltför kostsam, men 

uppmanar samtidigt förvaltningen att arbeta vidare med 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom det fortsatta planarbetet i Bäckefors. 

2. Stig Bertilsson (M) och Jerker Johanssons © förslag om återremiss. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas idag eller senare 

och finner att ärendet ska beslutas idag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

- Nej-röst för Stig Bertilssons (M) och Jerker Johanssons (C) förslag om 

återremiss. 

Omröstningsresultat 

Med 27 nej-röster för Stig Bertilssons (M) och Jerker Johanssons (C) förslag 

om återremiss mot 0 ja-röster för kommunstyrelsens förslag beslutar 

fullmäktige i enlighet med Stig Bertilssons (M) och Jerker Johanssons (C) 

förslag. Tre ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 3. 

Beredande organ 

Kommunchefen och plan- och bygglovschefens tjänsteskrivelse 2021-08-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 211 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-28 § 236 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 236 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera är ärendet till förvaltningen för 

ytterligare beredning. 
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Omröstningsbilaga 3 KF § 135/2021 

Beslutande Parti Ja Nej Avstår 

Per Eriksson  S  X  

Stig Bertilsson M  X  

Jerker Johansson C  X  

Göran Andreasson S  X  

Nore Johansson -  X  

Christina Lundqvist S  X  

Krister Stensson M  X  

Per Jonsson C  X  

Susanne Öhrn -  
 

X 

Britt-Inger Sandström SD   X 

Marie Andersson S  X  

Yvonne Rudebou M  X  

- V    

Marie Therese Harfouche 
2: e vice ordf. 

C  X  

Carola Qvist S  X  

Jan-Åke Jansson, ordf. KD  X  

Jan Leander  L  X 
 

Lena Grönlund S  X  

Gert Andersson M  X  

Henning Venborg SD  X  

Johnny Eliasson S  X  

Kåre Karlsson C  X  

Torill Stjerndahl S  X  

Anders Forsberg M  X  

Lars-Erik Molin SD   X 

Sten-Åke Jansson S  X  

Erik Sandberg C  X  

Solveig Nettelbo 1: e vice 
ordf. 

S  X  

Pontus Gyllenberg M 
 

X  

Frank Hagman S  X  

Marianne Ågren C 
 

X  

Omröstningsresultat  0 27 3 
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Webbstrategen  
1:e kommunsekreteraren 

KF § 136 Dnr KSN 2020-000245 

Samverkan med myndighetsnämnden och reviderat 
reglemente 

Myndighetsnämndens roll och ställning i det politiska arbetet har kommit upp 

till diskussion och det har framkommit ett behov av att förtydliga nämndens 

roll och ansvar samt se över nämndens samverkan med kommunstyrelsen. 

Utifrån dessa diskussioner har ett förslag till nytt reglemente arbetats fram och 

presenterats för nämnden. Revidering av reglementet har gjorts för att 

tydliggöra myndighetsnämndens ansvarsområden och befogenheter samt för 

att utöka möjligheterna till samråd och samverkan med andra politiska organ 

genom att ett nytt stycke om just samråd och samverkan tillförts reglementet. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott diskuterade frågan tillsammans med 

myndighetsnämndens ledamöter vid sammanträde 2020-09-22 § 200 och vid 

sammanträdet beslöts att förslag till nytt reglemente skulle remitteras till 

myndighetsnämnden för yttrande.  

Förslaget har lämnats på remiss till myndighetsnämnden som lämnade sitt 

remissvar 2020-12-10 § 120 (se bilagor i ärendet).  

Ärendet har därefter behandlats vid ett flertal sammanträden både av 

kommunstyrelsens allmänna utskott och av myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott och myndighetsnämnden har även vid ett 

flertal tillfällen träffats för att diskutera förslag till reglemente och de 

avgränsningar som gjorts i förslaget. 

2021-05-11 § 50 lämnade myndighetsnämnden dess slutliga svar på remissen 

om ett reviderat reglemente. Där framkommer att en samstämmighet finns i 

övervägande delar. Myndighetsnämnden uttrycker önskemål om mera stöd 

vad gäller ekonomi inom nämndens ansvarsområden samt mer information 

och delaktighet i kommunens budgetarbete. Myndighetsnämnden önskar 

också en utökad och regelbunden samverkan med kommunstyrelsen inom de 

områden som har gemensamma beröringspunkter. 

Det har funnits ett behov av att förtydliga myndighetsnämndens ansvar och 

uppgifter och samtidigt lyfta fram nämndens roll och position vad gäller 

exempelvis budgetarbetet och samtidigt se över nämndens samverkan med 

kommunstyrelsen i de frågor där gemensamma beröringspunkter finns.  

Bengtsfors kommun har sedan 2011 en politisk organisation med en 

kommunstyrelse, som har en central roll med de fyra utskotten, samt en 

myndighetsnämnd som lyder under kommunfullmäktige. Det kan självklart 
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uppstå gränsdragningsproblematik där gemensamma beröringspunkter finns. 

Samtidigt är det viktigt att hålla på gränser för nämndernas ansvarsområden, 

men för en optimalt fungerande organisation så krävs även samverkan och 

former för detta.  

Sammanfattningsvis så har kommunstyrelsens allmänna utskott och 

myndighetsnämnden inom de flesta områden lika och samstämmiga åsikter 

och uppfattningar kring förslag till reglemente. Inledningsvis var dock 

myndighetsnämnden kritiska till att deras ansvarsområden inom PBL inte 

skulle omfatta kap 3-7 (översikts, detalj- regionplanering samt 

områdesbestämmelser). Dessa delar har emellertid varit kommunstyrelsens 

ansvar sedan 2011 då den nya politiska organisationen infördes, så någon 

ändring jämfört med den nu gällande ordningen skulle inte komma att ske.  

Myndighetsnämnden menade dock att om dessa kapitel undantogs skulle de 

inte heller kunna söka stöd i dessa kapitel vid handläggning av övriga ärenden 

inom PBL. Det finns emellertid inte någon begränsning i vilka lagar eller 

kapitel nämnden kan söka stöd i vid sitt beslutsfattande. Tvärtom är det viktigt 

att använda de delar i lagstiftningen som är relevanta för en analys i 

respektive ärende. Det är dock en stor skillnad på att besluta enligt en 

lagstiftning (kap. 3-7 PBL) än att söka stöd i den. (Jämför; kommunstyrelsen 

beslutar att anta en detaljplan och myndighetsnämnden beslutar om bygglov 

mm utifrån den beslutade detaljplanen).  

De förändringar som förslås i reglementet är inom följande områden: 

 Adoptionsfrågor flyttas över till kommunstyrelsen. 

 Ett stycke om samverkan och samråd har lagts till. 

 Delaktighet i kommunens budgetarbete och information och 

utbildning i ekonomifrågor har lagts till. 

Förtydliganden i reglementet inom följande områden: 

 Nämndens ansvarsområden inom PBL förtydligas, att kapitlen 3-7 i 

PBL (översikts, detalj, och regionplanering samt 

områdesbestämmelser) undantas från myndighetsnämndens 

ansvarsområde då det är kommunstyrelsen som ansvarar för dessa 

frågor.  

 Myndighetsnämndens roll som trafiknämnd har förtydligas. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-06-15 § 173 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 240 
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2021-11-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för 

myndighetsnämnden att gälla från och med 2022-01-01. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(50) 

Datum 

2021-11-08  

Kommunfullmäktige 
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Webbstrategen 
1:e kommunsekreteraren 

KF § 137 Dnr KSN 2021-000762 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens reglemente behöver revideras mot bakgrund av att vissa 

förändringar förordas för nämndens verksamheter. Bland annat föreslås att 

adoptionsfrågor flyttas från myndighetsnämnden till kommunstyrelsens 

verksamhetsområde. 

Bakgrunden till att adoptionsärenden lades under myndighetsnämnden var att 

det tidigare regelverket kring adoptioner innebar att samtliga beslut skulle 

fattas av nämnden i sin helhet, varför kommunstyrelsen ansågs vara en för 

stor nämnd. En adoptionsutredning innehåller stora delar sekretessmaterial 

och personliga detaljer varför myndighetsnämnden med enbart tre ledamöter 

ansågs bättre lämpad.  

Numera har regelverket ändrats vilket innebär att det enbart är yttranden till 

domstol som en nämnd i sin helhet behöver fatta beslut om. Det sker ytterst 

sällan varför förvaltningen inte ser det som ett problem. Övriga beslut fattas 

av tjänstepersoner och sociala utskottet. Själva utredningen görs numera av en 

särskilt utsedd utredare. Eftersom ärendeslaget och utredningen i övrigt sker 

av sociala verksamhetsområdet är det naturligt att det organisatoriskt sett 

tillhör kommunstyrelsen. 

För övrigt har reglementet uppdaterats med aktuella lagrum. Två tillägg har 

gjorts under kapitlet ”styrelsens övergripande uppgifter” om uppsikt över 

avtalssamverkan, samt att kommunstyrelsen anställer kommunchef och 

beslutar om instruktion för denne. 

Slutligen har vissa omflyttningar gjorts mellan utskottens verksamhetsansvar, 

såsom skogsskötsel och ekonomiskt bistånd, integration och 

arbetsmarknadsfrågor. Mot bakgrund av det har även reglementets bilaga 

reviderats enligt ovan samt även kompletterats med verksamheter som 

tillkommit eller saknats. 

Det reviderade reglementet med bilaga föreslås träda ikraft 2022-01-01. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2021-10-05 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-12 § 243 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 241 
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Datum 

2021-11-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente med 

bilaga för kommunstyrelsen att gälla från och med 2022-01-01 
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Till akten 

KF § 138 Dnr KSN 2021-000129 

Inkomna frågor 

 Fråga från Jan Leander (L) till kommunstyrelsens ordförande Stig 

Bertilsson (M) om att flyktingmottagandet är orsaken till fattigdom i 

Bengtsfors. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KF § 139 Dnr KSN 2021-000129 

Inkomna motioner 

 Motion om att inrätta ett jämställdhetspris i Bengtsfors kommun, 

Annette Ternstedt (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 140 Dnr KSN 2021-000129 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande fullmäktigeärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 


