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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(33) 

Datum 

2021-02-08 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00-13.30 

Beslutande Ledamöter 

Se sid 2 
 

   

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 
Lena Högfeldt kommunsekreterare 
 

 

Justerare Torill Stjerndahl (S) och Marie Therese Harfouche (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 15 februari 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 1-27 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Jansson (KD) ej §§ 16-19   Solveig Nettelbo (S) §§ 16-19  

 Justerare 

  

 Torill Stjerndahl (S) Marie Therese Harfouche (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-16 Datum då anslaget tas ned 2021-03-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Närvaro kommunfullmäktige 2021-02-08 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson via länk, 
ej §§ 4-5 
Sten-Åke Jansson §§ 
4-5 

S Gert Andersson M 

Stig Bertilsson, ej §§ 4-
5 
Ulf Nelson § 4-5 

M Henning Venborg via länk SD 

Jerker Johansson, via 
länk 

C Johnny Eliasson via länk S 

Göran Andreasson via 
länk  

S Kåre Karlsson via länk C 

Nore Johansson - Torill Stjerndahl S 

Christina Lundqvist via 
länk, ej § 5 
- 

S Anders Forsberg via länk M 

Krister Stensson, ej § 6 
Ulf Nelson § 6 

M Christer Andreasson - 

Per Jonsson via länk, 
ej § 5 
Linda Höder Stenegren 
§ 5 

C Daniel Karlsson via länk S 

Susanne Öhrn via länk - Erik Sandberg via länk C 

Britt-Inger Sandström 
via länk 

SD Solveig Nettelbo 1:e vice ordf. 
Ordför §§ 16-19 

S 

Marie Andersson via 
länk 

S Pontus Gyllenberg via länk M 

Yvonne Rudebou via 
länk 

M Frank Hagman via länk S 

Anette Ternstedt  V Marianne Ågren via länk 
 

C 

Marie Therese 
Harfouche 2;e vice 
ordf. 

C   

Carola Qvist via länk S   

Jan-Åke Jansson ordf.  
ej §§ 16-19 
Anna-Greta Strömberg 
§ 16-19 

KD   

Jan Leander via länk L   

Lena Grönlund via länk S   
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Ekonomichefen 

KF § 1 Dnr KSN 2020-001052 

Låneram 2021 för Bengtsfors kommun 

Det nu gällande beslutet om låneram för Bengtsfors kommun gäller för år 

2020. För att det ska vara möjligt att omsätta gamla lån och ta upp nya lån 

behöver ett nytt beslut fattas som gäller för år 2021. 

Bedömning av upplåningsbehov baseras på beslutad investeringsbudget och 

kommunstyrelsens förslag till driftsbudget för år 2021. Enligt balansräkningen 

i kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till budget kommer låneskulden 

vid utgången av år 2021 uppgå till 334,2 mnkr. Justeras balansräkningen 

utifrån resultatförändring i kommunstyrelsens förslag till budget blir 

låneskulden i stället 334,6 mnkr. Låneramen behöver därför ha utrymme för 

upplåning upp till denna nivå. Bedömning av behov av faktisk upplåning 

inom ramen görs löpande under året. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-11-26 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-12-15 § 286 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-01-26 § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer låneram för Bengtsfors kommun för år 2021 

till 335 mnkr. 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 2 Dnr KSN 2020-001053 

Tilläggsbudget investering 2021 

Investeringsbudget fastställs per kalenderår samtidigt som många 

investeringsprojekt löper över mer än ett kalenderår. För dessa projekt 

behöver tilläggsbudget beslutas om de ska slutföras. Förvaltningen har 

sammanställt de projekt där tilläggsbudget äskas för år 2021. 

Investeringsbudget fastställs per kalenderår samtidigt som många 

investeringsprojekt löper över mer än ett kalenderår. För dessa projekt 

behöver tilläggsbudget beslutas om de ska slutföras. Även vid förseningar 

behövs tilläggsbudget för att slutföra projekt. 

Tilläggsbudget äskas för vissa investeringsprojekt som ingår i budget eller 

tilläggsbudget för år 2020 och som inte är slutförda vid utgången av året. För 

investeringsprojekt som finansieras via årliga potter äskas som huvudregel 

inte tilläggsbudget. 

I bilaga redovisas samtliga projekt där tilläggsbudget äskas. För samtliga 

projekt redovisas bokfört belopp per 2020-12-14, budget, ej förbrukat belopp 

samt en kortfattad kommentar. Bokföring för år 2020 är ännu inte avslutad 

och ej förbrukat belopp kan därför komma att minska för vissa av projekten. 

Tilläggsbudget kan då aldrig bli högre än det belopp som ej är förbrukat när 

2020 års bokföring är avslutad. 

Baserat på utfall per 2020-12-14 äskas totalt 27,7 mnkr i tilläggsbudget. Av 

denna summa utgörs 17,9 mnkr av skattefinansierad verksamhet och 9,8 mnkr 

av affärsdrivande verksamheter. Av beloppet för de skattefinansierade 

verksamheterna utgörs 11,2 mnkr av den pågående nybyggnationen av 

sporthallen vid Ekhagsskolan. I beloppet för affärsdrivande verksamheter 

ingår 6,5 mnkr som avser ledningsnät Dingelvik.  

Vid beräkning av kapitalkostnader i 2021 års driftsbudget har 

investeringsprojekten i 2020 års investeringsbudget beaktats. Kapitalkostnad 

för projekten som TB äskas för ingår därmed i driftsbudget för år 2021. Ett 

beslut om tilläggsbudget på det maximala beloppet 27,7 mnkr skulle innebära 

att total investeringsbudget för år 2021 uppgår till 83,8 mnkr inkl ordinarie 

investeringsbudget på 56,1 mnkr. Det totala beloppet fördelar sig med 48,9 

mnkr på skattefinansierad verksamhet och 34,9 mnkr på affärsdrivande 

verksamheter.  

Äskade belopp bedöms rymmas inom fastställd låneram för år 2021. 
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Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-12-14 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-12-15 § 287 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-01-26 § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget för investeringar 2021 för 

projekt enligt bilaga. Budgetbelopp för varje projekt fastställs till det lägsta av 

äskat belopp och ej utnyttjat budgetutrymme per 2020-12-31. 
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Dalslands Miljö- och Energiförbund 

KF § 3 Dnr KSN 2020-000914 

Taxor Dalslands miljö och Energiförbund 2021 

Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2020-10-08 § 26-

28 att rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att 

fastställa taxor för Dalslands miljö- och energiförbund för år 2021. 

Yrkanden 

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

till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) tillika 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-11-17 § 268 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-12-09 § 259 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och 

tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen (bilaga 1) samt tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorier (bilaga 2) att gälla från och med 1 januari 2021. 

Besluta att timavgiften för tillsyn och prövning enligt dessa taxor ska kvarstå 

på samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och med den 1 januari 2021.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken (Bilaga B) att gälla från och med 1 januari 2021. 

Besluta att timavgiften för tillsyn och prövning enligt miljöbalken ska kvarstå 

på samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och med den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig 

kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (Bilaga A) att gälla från och med 1 

januari 2021. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen ska kvarstå på samma nivå som år 2020, 1 044 

kr/timma från och med den 1 januari 2021. 
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Fyrbodals kommunalförbund 

KF § 4 Dnr KSN 2020-000847 

Fyrbodals kommunalförbund – delårsbokslut per 2020-
06-30 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsbokslut samt 

revisionsberättelse per 2020-06-30. 

Beredande organ 

Budgetberedningens protokoll 2020-10-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 226 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 226 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut och revisionsberättelse per 

2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 

Jäv 

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

på grund av jäv. 
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Dalslands Miljö och Energiförbund 

KF § 5 KSN 2020-000846 

Dalsland Miljö- och Energiförbund – delårsbokslut per 
2020-08-31 

Dalslands Miljö- och Energiförbund har inkommit med delårsbokslut samt 

revisionsberättelse per 2020-08-31. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 227 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 227 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut och revisionsberättelse per 

2020-08-31 för Dalslands miljö- och Energiförbund. 

Jäv 

Stig Bertilsson (M), Per Eriksson (S), Per Jonsson (C) och Christina 

Lundqvist (C) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 

KF § 6 Dnr KSN 2020-000826 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – delårsbokslut per 
2020-08-31 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har inkommit med delårsbokslut samt 

revisionsberättelse per 2020-08-31. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 228 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 228 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut och revisionsberättelse per 

2020-08-31 för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ. 

Jäv 

Krister Stensson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Ekonomichefen 

KF § 7 Dnr KSN 2020-000878 

Rapport avseende kommunens finansverksamhet - 
2020-08-31 

Enlig Bengtsfors kommuns finanspolicy ska kommunstyrelsen två gånger per 

år lämna rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens 

finansverksamhet. Rapport avseende finansverksamheten har upprättats per 

2020-08-31. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 § 34 om finanspolicy för 

Bengtsfors kommun. Enlig policyn ska kommunstyrelsen två gånger per år 

lämna rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens 

finansverksamhet. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2018-04-03 § 31 ska 

rapporten också omfatta medel avsatta för pensionsförpliktelser. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten ska 

innehålla följande uppgifter: 

- Aktuell likviditetssituation 

- Placeringsportföljens volym, instrument och motparter. Inkl medel avsatta 

för pensionsförpliktelser 

- Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

- Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen 

- Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen 

- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

- Kommunens borgensåtaganden fördelade på respektive motpart 

- Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 

- Bedömning av behovet av revidering av finanspolicyn 

Aktuell likviditetssituation 

Tillgängliga likvida medel definieras som kassa och bank, ej utnyttjade 

kreditlöften samt finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar. 

Tillgångar i kassa och bank ska enligt policyn motsvara en 

betalningsberedskap om minst 30 dagar och tillgängliga likvida medel ska 

motsvara minst 60 dagars betalningsberedskap. 

Behållningen i kassa och bank uppgick 2020-08-31 till 6,7 mnkr. Utöver detta 

finns en ej utnyttjad kontokredit som uppgår till 20 mnkr. Totalt uppgick 

därmed tillgängliga likvida medel till 26,7 mnkr. Behållningen i kassa och 

bank bedöms motsvara den betalningsberedskap på 30 dagar som policyn 

föreskriver.  
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Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 217 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 229 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad rapport avseende kommunens 

finansverksamhet 
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Kommunchefen 
Tekniska chefen 
Plan och bygglovschefen 
Driftchef VA 
Mark- och exploateringsingenjören 

KF § 8 Dnr KSN 2020-000858 

Upphävande av kf § 28/2005 - beslut om försäljning av 
tomter till paketpris 

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-30 att ett antal kommunalt ägda 

fastigheter (tomter) skulle säljas för ett paketpris om 50 000 kr, i priset skulle 

anslutningsavgift för vatten och avlopp samt avgift för bygglov (avseende en- 

och tvåfamiljshus samt garage) ingå.  

Då beslutet strider mot bestämmelser i kommunallagen, lagen om allmänna 

vattentjänster, samt beslutad bygglovstaxa och VA-taxa krävs att beslutet 

upphävs. 

Kommunfullmäktige beslutade2005-03-30, KF § 28, följande:  

Kommunfullmäktige beslutar:  

- att paketpriset på 50 000 kronor ska gälla byggklara tomter enligt 

redovisning, där teknisk försörjning i form av vatten/avlopp mm redan 

finns  

- att tidigare markpriser beslutade av kommunfullmäktige gäller vid 

försäljning av mark som inte omfattas ovanstående, dvs tomter/mark som 

inte redovisats som byggklara och/eller saknar teknisk försörjning 

- att inkomsterna av försäljningen fördelas på bygglov, VA, 

kommunstyrelsen och marknadsföring av tomterna enligt följande: 

bygglov 30 %, VA 30 %, kommunstyrelsen – markreserven 30 %, 

marknadsföringskostnader 10% 

De fastigheter (tomter) som omfattades av detta beslut har sedan dess legat 

ute till försäljning för 50 000 kronor via kommunens hemsida.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-20, KF § 56, att anta en ny 

bygglovstaxa. Beslutet innebar att kommunfullmäktige antog Sveriges 

Kommuner och Landstings taxa (SKL, numera Sveriges Kommuner och 

Regioner SKR) vilken skulle tillämpas vid beslut om avgift för bygglov.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-03, KF § 4, dels att anta en 

täckningsgrad på 25 % gällande va-taxans anläggningsavgift, dels att anta ny 

va-taxa 2020.  

Förvaltningen förordar därför att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 

tidigare fattat beslut om försäljning av tomter för 50 000 kr, KF § 28 beslutat 

2005-03-30. 
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Yrkanden 

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

till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) tillika 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen, plan och bygglovschefen, driftchefen VA, fjärrvärme och 

renhållning och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2020-10-

12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 245 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 231 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut om försäljning 

av tomter för 50 000 kr, KF § 28 beslutat 2005-03-30. 
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Ekonomichefen 
Kommunchefen 

KF § 9 Dnr KSN 2020-000473 

Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-10-31 

Enligt kommunstyrelsens mål för 2019-2022 ska kommunens 

investeringsprojekt följas upp minst tre gånger per år. Förvaltningen har 

sammanställt uppföljning av samtliga investeringsprojekt för 2020 beslutade 

tom 2020-10-31.  

Enligt kommunstyrelsens mål för 2019-2022 ska kommunens 

investeringsprojekt följas upp kontinuerligt. Målsättningen är att uppföljning 

ska göras minst tre gånger per år. För år 2020 har uppföljning tidigare gjorts 

per 2020-04-30 och 2020-08-31. 

Uppföljning har gjorts av samtliga projekt beslutade tom 2020-10-31. De 

enskilda projekten redovisas i bilaga. För samtliga projekt redovisas budget 

2020 (årsbudget och tilläggsbudget), utfall per 2020-10-31, prognos 

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

förväntad start och sluttid samt kort kommentar. 

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

skattefinansierade verksamheter och 46,9 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 112,1 mnkr. 

Bokförda investeringar tom oktober uppgår till 33,8 mnkr för 

skattefinansierade verksamheter och 24,5 mnkr för de affärsdrivande 

verksamheterna, totalt 58,3 mnkr. 

Helårsprognosen för 2020 uppgår till 51,3 mnkr nettoinvestering för 

skattefinansierade verksamheter och 29,6 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 80,9 mnkr. Jämfört med delårsbokslutet per 2020-08-31 

är helårsprognosen därmed nedreviderad med 1,3 mnkr. 

Budgetavvikelser 

För 2020 väntas nettoinvesteringarna understiga budget med 14,0 mnkr för 

skattefinansierade verksamheter och 17,3 mnkr för affärsdrivande 

verksamheter, totalt 31,3 mnkr. 

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

att vissa projekt löper över nästa årsskifte alternativt inte genomförs förrän 

2021. På vissa VA-projekt visas så här långt underskott på enskilda projekt. 

Dessa kommer dock att finansieras inom potten för VA-investeringar. Då 

flera av dessa projekt löper över årsskiftet kommer även beslutat pott för 2021 

att tas i anspråk. För VA totalt sett väntas ingen avvikelse. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(33) 

Datum 

2021-02-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

De projekt, utöver VA-projekt enligt ovan, där avvikelser mot budget 2020 på 

över 1 mnkr väntas är följande (positiva belopp innebär lägre kostnad än 

budget): 

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

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

troligtvis 2021. 

- Projekt 9275 Lås och larm/utrymning: +1,7 mnkr. Brandlarm 

Bengtsgården pågår till maj 2021, 

- Projekt 9325 Sporthall Ekhagsskolan: +6,7 mnkr. Projektet en månad 

försenat pga pandemi. Slutförs 2021. Del av investeringen utfaller 2021. 

- Projekt 9331 Busshållplats (Billingsforslyftet): +1,2 mnkr. Projektet 

försenat. Trafikverket godkänt förlängning till nov 2021. 

- Projekt 9712 Fjärrvärme nyanslutningar: +2,4 mnkr. Färre nyanslutningar 

än budget. Dals Långed och Billingsfors i plan för 2021. 

- Projekt 9713 Fjärrvärme reinvestering: +2,5 mnkr. Mindre åtgärder än 

budget genomförda. 

- Projekt 9104 Ledningsnät Dingelvik: +6,5 mnkr. Genomförande planeras 

till 2021. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-11-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-11-17 § 264 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 2020-12-09 § 258 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av uppföljning av investeringsverksamheten per 

2020-10-31. 
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Till akten 

KF § 10 Dnr KSN 2020-000453 

Redovisning av pågående motioner under 2020 – 
Uppföljning  

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

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

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

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

kommit vid beredning anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

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

motionen från vidare handläggning. 

Vid genomgång finns för närvarande nio motioner registrerade som pågående i 

kommunens ärendesystem. Beredningsstatus framgår av upprättad tabell.  

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och handläggarnas tjänsteskrivelse 

2020-11-30 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-11-17 § 281 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 2020-12-09 § 266 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisning av pågående motioner under 

2020. 
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Till akten 

KF § 11 Dnr KSN 2021-000129 

Inkomna motioner 

a) Motion om samlingslokaler i Bengtsfors kommun, Erik 

Sandberg (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Kommunstyrelsen 
Kåre Karlsson (C) 

KF § 12 Dnr KSN 2021-000130 

Kåre Karlsson (C) - ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Jimmy Bjerkansmo (C) 

Förre kommunstyrelseledamoten Jimmy Bjerkansmo gick bort under 

december och därför behöver en ny ledamot utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kåre Karlsson (C) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
Linda Höder Stenegren (C) 

KF § 13 Dnr KSN 2021-000131 

Linda Höder Stenegren (C) - ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Kåre Karlsson (C) 

Den tidigare ersättaren Kåre Karlsson (C) utsågs 2021-02-08 § 12 till ny 

ledamot i kommunstyrelsen varför en ny ersättare ska utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Höder Stenegren (C) till ny 

ersättare i kommunstyrelsen. 
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”Äldreberedningen” 
Kåre Karlsson (C) 

KF § 14 Dnr KSN 2021-000137 

Kåre Karlsson (C) -ny ledamot i ”äldreberedningen” 
efter Jimmy Bjerkansmo (C) 

Förre ledamoten Jimmy Bjerkansmo gick bort under december och därför 

behöver en ny ledamot utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kåre Karlsson (C) till ny ledamot i 

”äldreberedningen”. 
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”Äldreberedningen” 
Marianne Ågren (C) 

KF § 15 Dnr KSN 2021-000138 

Marianne Ågren (C)-ny ersättare i ”äldreberedningen” 
efter Kåre Karlsson (C) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 14 att utse Kåre Karlsson (C) till 

ny ledamot i ”äldreberedningen” och därför behöver en ny ersättare utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marianne Ågren (C) till ny ersättare i 

”äldreberedningen”. 
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Tommy Ström 
Asketvetens donationsstiftelse  

KF § 16 Dnr KSN 2021-000132 

Tommy Ström – ny ordförande i Asketvetens 
donationsstiftelse efter Jimmy Bjerkansmo (C) 

Den tidigare ordföranden Jimmy Bjerkansmo (C) har gått bort varför en ny 

ordförande behöver utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Ström till ny ordförande i 

Asketvetens donationsstiftelse. 

Jäv 

Jan-Åke Jansson (KD) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Mats Johansson 
Asketvetens donationsstiftelse  

KF § 17 Dnr KSN 2021-000132 

Mats Johansson – ny vice ordförande i Asketvetens 
donationsstiftelse efter Tommy Ström 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 16 att utse Tommy Ström till ny 

ordförande i Asketvetens donationsstiftelse varför en ny vice ordförande ska 

utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Johansson till ny vice ordförande i 

Asketvetens donationsstiftelse. 
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Mikael Aronsson 
Asketvetens donationsstiftelse  

KF § 18 Dnr KSN 2021-000132 

Mikael Aronsson – ny ledamot i Asketvetens 
donationsstiftelse efter Mats Johansson 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 17 att utse Mats Johansson till 

ny vice ordförande i Asketvetens donationsstiftelse varför en ny ledamot ska 

utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Aronsson till ny ledamot i 

Asketvetens donationsstiftelse. 
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Pernilla Larsson Vesterbacka 
Asketvetens donationsstiftelse  

KF § 19 Dnr KSN 2021-000132 

Pernilla Larsson Vesterbacka – ny ersättare i 
Asketvetens donationsstiftelse efter Mikael Aronsson 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 18 att utse Mikael Aronsson till 

ny ledamot i Asketvetens donationsstiftelse varför en ny ersättare ska utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Pernilla Larsson Vesterbacka till ny 

ersättare i Asketvetens donationsstiftelse. 
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Patrik Forsberg (M) 

KF § 20 Dnr KSN 2021-000026 

Patrik Forsberg (M) - avsägelse från samtliga 
förtroendeuppdrag i kommunen 

Patrik Forsberg (M) inkom med skrivelse 2021-01-20 där han begärde att få 

bli entledigad från samtliga förtroendeuppdrag i kommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Patrik Forsberg (M) från samtliga 

förtroendeuppdrag i Bengtsfors kommun 
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Valnämnden 
Anders Forsberg 

KF § 21 Dnr KSN 2021-000133 

Anders Forsberg (M) – ny ersättare i valnämnden efter 
Patrik Forsberg (M) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 20 att entlediga Patrik Forsberg 

(M) från uppdraget som ersättare i valnämnden varför en ny ersättare ska 

utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Forsberg (M) till ny ersättare i 

valnämnden. 
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DVVJ 
Gert Andersson (M) 

KF § 22 Dnr KSN 2021-000134 

Gert Andersson (M) - ny ersättare i Stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnvägare efter Patrik Forsberg (M) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-08 § 20 att entlediga Patrik Forsberg 

(M) från uppdraget som ersättare i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar 

varför en ny ersättare ska utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gert Andersson (M) till ny ersättare i 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar. 
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Kommunstyrelsen 
Besnik Dautaj 

KF § 23 Dnr KSN 2021-000115 

Besnik Dautaj (S) – avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen 

Besnik Dautaj (S) inkom med skrivelse 2021-02-08 där han begär att få bli 

entledigad från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Besnik Dautaj (S) från uppdraget 

som ledamot i kommunstyrelsen 
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Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Emil Norén (V) 

KF § 24 Dnr KSN 2021-000135 

Emil Norén (V) – upphörande av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige efter meddelande om 
valbarhetshinder 

Länsstyrelsen i Västra Götaland inkom 2021-02-02 med meddelande om 

valbarhetshinder för Emil Norén (V), ersättare i kommunfullmäktige, då han 

inte längre är folkbokförd i valområdet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emil Norén (V) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige då han inte längre är folkbokförd i 

valområdet. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(33) 

Datum 

2021-02-08  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KF § 25 Dnr KSN 2021-000129 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 26 Dnr KSN 2021-000129 

Återapportering av uppdrag från fullmäktige 

a) Återrapportering av uppdrag Åmåls-modellen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 27 Dnr KSN 2021-000129 

Redovisning av delgivningar 

a) Medborgarlöfte Polisen och Bengtsfors kommun 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 


