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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(54) 

Datum 

2021-02-17 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum i Bengtsfors, klockan 13.00-13.45 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande 
Per Eriksson (S) 1.e vice ordförande 
Linda Höder Stenegren (C) tjänstgörande 
ersättare 
Ulf Nelson (M) tjänstgörande ersättare 
Christina Lundqvist (S) ledamot 
Kåre Karlsson (C) ledamot  
Stein Begby (S) tjänstgörande ersättare 
Christer Andreasson (-) ledamot 
Susanne Öhrn (-) ledamot 

 

 Ersättare 

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

 

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Katrin Thoor bitr. kommunchef  
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 
Peter Johansson ekonomichef § 24-25 
Axel Nilsson ekonom § 24-25 

 

Justerare Per Eriksson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 23 februari 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 20-50 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M)  

 Justerare 

  

 Per Eriksson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-24 Datum då anslaget tas ned 2021-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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KS § 20 Dnr KSN 2021-000044 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-01-26 § 1-32 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-02-09 § 33 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, 2021-01-14 § 1 

 Kommunstyrelsens sociala utskott 2021-01-28 § 2-11 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E 2021-01-25 § 4-5 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E 2021-01-14 § 1-3 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E 2021-01-28 § 6-7 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E 2021-01-28 § 8-13 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2021-01-27 § 1-6  

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott,  2021-01-27 § 1-11 

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

 Ansökan om medfinansiering Steneby bygdegårdsförening, beviljad,  

§ 17/20 

 Beslut fjärr- och distansundervisning Bengtsgården, § 1/21 

Kommunchefens delegering 

 Tilläggsavtal med Ida Infront AB, § 1/21 

 Avtal anläggningsbidrag anläggningsrådet Långevi, § 2/21 

 Tilläggsavtal med IT-Fabriken AB, § 3/21 

Biträdande kommunchefens delegering 

 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Bengtsfors kommun och IT-fabriken 

Sverige AB, § 2/21 

Tekniska chefens/ delegering 

  

Ekonomichefens delegering 

 Förlängning av avtal avseende avtal med Sotarn på Dal AB, § 38/20 

 Antagande av anbud avseende tilldelning i upphandling av MBK- och 

GIS-tjänster under perioden 2021-2123, 39/20 

 Tecknande av avtal avseende förlängning av avtal med Gerdas bröd i 

Grästorp AB, § 1/21 

Utbildningschefens delegering 

 Beslut om läsårstider för grundskolor och Strömkullegymnasiet, § 2/21 

Biträdande Socialchefens delegering 

 Tilläggsavtal med Tieto Sweden AB – uppgradering från Mobil 

Hemtjänst till Lifecare Mobil Omsorg, § 1/21 
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 Tilläggsavtal med Tieto Sweden AB – Lifecare Utförare Vård och 

Omsorg – leverans-, underhåll- och supportavtal, § 2/21 

Plan- och bygglovschefens delegering 

 Yttrande i ärende A691.153/2020 avseende skottlossning (avskjutning av 

skadedjur inom tätort), § 38/20 

 Yttrande över tävling på väg – Brudfjällsracet 22 maj 2021, § 2/21 

Driftchef VA, Renhållning och Fjärrvärme  

 Antagande av anbud – tilldelning till konsult avseende konsulttjänst för 

utredning om ett centraliserat reningsverk samt reservvattenplaner, § 1/21 

Räddningschefens delegering 

 Anställnings och lönebeslut, stf Räddningschef  

Rektor Ekhagsskolans delegering 

 Anställnings- och lönebeslut, Fritidspedagog 

Stf. enhetschef hemsjukvården delegering 

 Beslut om undantag från besöksförbud  

Enhetschef korttidsenheten  

 Beslut om undantag från besöksförbud, 3 st  

Bistånd – E 

 Annika Andersson, dec-feb 

 Carina Deall, nov-feb 

 Helena Weiland, nov-feb 

 Lena Magnusson, dec-feb 

 Malin Magnusson, jan  

 Souraya Antabi, dec-jan 

 Ruth Bye, dec-feb 

 Oskar Hagström, dec-jan 

 Ann-Britt Fredriksson, dec-feb 

 Carita Larsson, dec-jan 

 Tanja Mattsson, jan  

 Sociala utskottet, dec, feb 

Ekonomiskt Bistånd - E 

 Eva Lund, dec-feb 

 Fenya Erzigket, dec-feb 

 Matilda Berglund, nov-feb 

 Per von Krogh, dec-jan 

 Ulrika Moberg, nov-feb 

 Yvonne Andersson, nov-feb 
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 Kommunstyrelsens sociala utskott, dec 

 Förvaltningsrätten, jan-feb  

IFO-enheten – E  

 Anna Rådberg, dec-jan  

 Anna-Karin Rådén, dec-feb 

 Elin Gredander, nov-jan 

 Emma Ohvo, dec-jan 

 Helena Wessman, dec 

 Malin Schön, dec-jan  

 Monica Backman, dec 

 Oskar Hagström, dec-jan 

 Sandra Ljung, dec-feb 

 Julia Edquist, dec-jan 

 Sofia Lööf, dec-feb 

 Tina Tuovila, dec-jan 

 Malin Magnusson, dec-feb 

 Jennie Andersson, dec-jan 

 Birgitta Nilsson, jan 

 Cecilia Hansson, jan  

 Carina Holmqvist, jan 

 Kommunstyrelsen, dec-jan 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, nov-jan 

 Kommunstyrelsens sociala utskott ordf., jan 

 Förvaltningsrätten, dec-jan 

 Kammarrätten, feb 

 Försäkringskassan, dec-jan 

 Annan kommuns nämnd, jag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 21 Dnr KSN 2021-000044 

Förvaltningschefsrapport 

Kommunchefen, bitr. kommunchef, socialchef, utbildningschef informerar 

från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik 

mm. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 22 Dnr KSN 2019-001011 

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

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

återrapporterar det pågående arbetet i beredningen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 23 Dnr KSN 2019-001016 

Återrapportering uppdrag Samlastningscentral 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 (§127 , KSN 2019-000545) att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda Dalslandsgemensam omlastningscentral. 

Uppdraget återrapporteras. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 (§127 , KSN 2019-000545) att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda Dalslandsgemensam omlastningscentral. En 

utredning har nu genomförts med hjälp av Fyrbodals kommunalförbund i 

samverkan med kommunerna i Dalsland. I studien har även Dalslands miljö- 

och energiförbund medverkat. 

Uppdraget som Kommunfullmäktige beslutade var: 

”Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ha en 

Dalslandsgemensam omlastningscentral för matråvaror till de kommunala 

verksamheterna.” 

Bengtsfors kommun har tillsammans med övriga Dalslands kommuner 

deltagit i den utredning som Fyrbodals kommunalförbund har genomfört. 

Utredningen har presenterats för Direktionen på Dalslands miljö och 

energiförbund. Utredningen skall även presenteras för kommunchefer i 

Fyrbodal och direktionen för Fyrbodal. 

Förvaltningen hade innan kommunfullmäktiges beslut, redan valt att 

medverka i den utredning som Fyrbodal nu har genomfört, detta då 

förvaltningen inte med egna resurser och finansiering kan klara av en 

utredning av detta slag. 

I den tjänsteskrivelse som måltidschef och upphandlare i Bengtsfors kommun 

sammanställt så finns det 3 viktiga observandum inför framtiden. 

1. Dalsland behöver göra detta tillsammans för att få fördelarna med en 

omlastningscentral 

2. Kommunerna skall arbeta med E-handelssystem 

3. Det är inte möjligt inom ramen för nuvarande upphandling. 

 

Beredande tjänstemän lyfter även  att upplägget kan komma att gynna lokala 

livsmedelsproducenter då det blir enkelt att inte behöva göra så mycket annat 

än att få varorna till en omlastningscentral. Lokala producenter har dock inte 

förutsättningar för att kunna leverera varor inom alla segment. 

En farhåga är att  lokala företag som behöver logistik för att få sina varor till 

butik eller utskickade till kunder kan får svårighet om kommunen tar bort sina 

leveranser, detta kan ge lite slagsida för andra leverantörer om antal 
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transporter till (företagets placering)tätort reduceras. Bifogat en rapport från 

Staples. 

Eftersom att kommunens varor enbart ska ha transport till omlastningscentral , 

finns det leverantörer till exempel Post Nord, Schenker, DHL som kan 

komma att minska sina transporter i området. 

I studien från Växjö Universitet så ställs frågor om miljönyttan av en 

omlastningscentral, Växjö kommun har undersökts och om hela 

logistiksystemet utvärderas så är det inte säkert att en omlastningscentral leder 

till minskade utsläpp av koldioxid. 

Om man skall uppnå både ett gynnande av lokala producenter och miljönytta 

så är en slutsats att man bör ha en omlastningscentral men också kravställa i 

alla upphandlingar att transporter dit och därifrån skall ske med fordon som är 

koldioxidneutrala. 

Att arbeta för lösningar inom transport, logistik och göra det i samverkan 

inom ett större område är en av de lösningar som krävs om Bengtsfors 

kommun skall kunna leva upp till klimatmålen om  minskad belastning på 

klimatet. Utifrån det nu gällande avtalet och den omställning som krävs så är 

det inte realistiskt i närtid  att starta en Dalslandsgemensam 

omlastningscentral.  

Vad som är möjligt på kort sikt är att hitta en samsyn mellan de parter som 

varit delaktiga i utredningen och besluta om en framtida gemensam 

omlastningscentral och tidplan för ett genomförande samt finansiering av en 

omlastningscentral och i övrigt tillkommande kostnader. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Kostchefen och upphandlarens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 2020-12-16 § 87 

Kommunstyrelsens tekniska utskott förslag till beslut 2021-01-27 § 1 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar del av utredningen av en Dalslandsgemensam 

omlastningscentral 
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Äldreberedningen 

KS § 24 Dnr KSN 2020-000882 

Neddragning av 10 platser inom Särskilt boende 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 116 att minska antalet platser 

inom särskilt boende med 10 platser. Beslutet klargör inte vilket eller vilka 

boenden som omfattas. Den besparing som skall uppnås är 3,5 mnkr för år 

2021. 

Förvaltningen har nu berett frågan och tagit fram alternativ för att uppnå 

beslutad besparing. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 116 att minska antalet platser 

inom särskilt boende med 10 platser. Beslutet klargör inte vilket eller vilka 

boenden som omfattas. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att frågan skulle remitteras till den av 

kommunfullmäktige tillsatta äldreberedningen som har till uppgift att ta fram 

underlag för en långsiktig planering och dimensioneringen av bland annat 

särskilt boende. Beslut om hur minskningen av de 10 platserna ska verkställas 

är ett beslut som kommunstyrelsen skall ta efter remiss till äldreberedningen. 

Besparingen som skall uppnås 2021 är 3,5 mnkr. 

I det tekniska budgetförslaget som överlämnades till de politiska grupperna 

inför budgetberedningens arbete föreslog förvaltningen, mot bakgrund av de 

svåra ekonomiska förutsättningarna, att 10 platser på Kolaregården skulle 

avvecklas. På kort sikt skulle då en besparing på antal platser uppnås och på 

längre sikt även en besparing på lokalkostnader. 

Förvaltningen föreslog platserna på Kolaregården då detta är det minsta 

boendet i kommunen, vilket innebär att den ekonomiska effekten så skulle bli 

som störst i förhållande till antal platser. Bedömningen då var att Bengtsfors 

kommun fortfarande skulle kunna erbjuda särskilt boende i tillräcklig 

omfattning men att det på längre sikt bör ske en översyn av antalet platser och 

funktionaliteten i  boenden kommunen idag förfogar över.  

I den bedömning som förvaltningen gjorde inför förslaget har även aspekter 

som heltidsresan för anställda, lokalers funktionalitet och möjligheten för 

utomhusvistelse för brukare beaktats. 

Platser inom särskilt boende finns idag på: 

 Granåsgården (60 platser). 7 avdelningar med ett varierande antal 

boende från 6-16 platser. 

 Solbacken (46 platser). 6 avdelningar, varav 5 avdelningar med 8 

platser och 1 avdelning med 6 platser. 

 Björklunda (21 platser). 3 avdelningar. 
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 Kolaregården (10 platser). 1 avdelning. 

Kostnad per plats varierar mellan de olika boendena och samtliga boenden 

blockhyrs av kommunen från Bengtsforshus AB. Faktorer som avgör 

boendekostnaden är lokalhyror, lokalernas beskaffenhet, bemanning etc. 

Beredande organ 

Tekniskt budgetförslag för år 2021 (2022-2024) daterad 2020-08-06 

Budgetberedningens protokoll 2020-10-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-10-20 § 238 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-11-11 § 223 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 116 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna tjänsteskrivelse och ekonomiskt 

underlag till äldreberedningen för remiss. Remissvar ska lämnas senast 2021-

03-10. 
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Till årsredovisningen 

KS § 25 Dnr KSN 2021-000067 

Verksamhetsberättelse 2020 

2020 har helt dominerats av två händelser: pandemin Covid-19 och den mer 

lokalt orsakade kraschen av ekonomisystemet. 

Bengtsfors kommun har befunnit sig i stabsläge under tio månader av året. 

Pandemin har påverkat all verksamhet inom kommunkoncernen under året. 

Den har haft påverkan på måluppfyllelsen, ekonomi, personal och alla de 

människor och verksamheteter som finns i kommunen. 

Pandemin och erfarenheterna av denna kommer att innebära förändringar av 

näringsliv och offentlig verksamhet i framtiden. På vilket sätt den påverkar 

folkhälsan, barnens perspektiv och jämställdhet är för tidigt att sia om. 

Förvaltningens krisledning har varit aktiverad under sedan mars 2020. En 

styrka under pandemin har varit att kommunens verksamhet är organiserad i 

en förvaltning. Beslut har kunnat fattas snabbt och fått direkt genomslag i 

verksamheten. Kommunstyrelsen har haft insyn i arbetet genom deltagande 

från kommunstyrelsens ordförande i möten och en kontinuerlig 

återrapportering har skett till utskott, kommunstyrelse och fullmäktige.  

Behovet av information har visat sig vara omättligt från uppdragsgivare, 

allmänhet och press. I ett försök att tillgodose detta behov har förvaltningen 

bemannat upp den kommunikativa delen av verksamheten. 

Pandemin har troligen varit en starkt bidragande orsak till ett gott ekonomiskt 

resultat under 2020, men de långsiktiga effekterna av en pandemi är än ännu 

så länge okända. Vad som är tydligt är att budgeterade anslag för ekonomiskt 

bistånd inte har räckt till, pandemin har inneburit att personer som saknat 

förankring på arbetsmarknaden har haft svårt att hitta arbete eller praktik. 

Kommunens krisledning har på eget initiativ eller utifrån regionala/nationella 

myndigheters uppmaning tvingats till drastiska beslut för att anpassa 

verksamheter eller hitta nya kreativa sätt att lösa uppgiften på. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 

kommunstyrelsen 2020 
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Ekonomichefen  

KS § 26 Dnr KSN 2021-000080 

Omdisponering av budget industrifastigheter 

Fastigheten Järnhandlaren 6 har sålts och avsatt budget för drift, underhåll och 

avskrivningar kan omdisponeras till annan verksamhet. 

Fastigheten Järnhandlaren 6 såldes 2021-01-04. Då försäljningen slutfördes 

efter att budget för år 2021 beslutades finns pengar för drift och underhåll 

samt avskrivningar på fastigheten med i 2021 års budget. 

I 2021 års budget finns kostnader för drift och underhåll samt avskrivningar 

för fastigheten Järnhandlaren 6 upptagna. Kostnader för drift och underhåll 

finns budgeterade med 175 tkr inom tekniska området på verksamhet 8001 – 

Industrifastigheter. Inom finansförvaltningen på samma verksamhet finns en 

budget för avskrivningar på 182 tkr. 

Eftersom fastigheten såldes så tidigt på året kommer inte de budgeterade 

beloppen förbrukas till det de är avsedda. Möjlighet finns därmed att 

omdisponera till annan verksamhet. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar omdisponera 175 tkr från budget verksamhet 8001 

inom tekniska området och 182 tkr från budget för avskrivningar verksamhet 

8001 till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser, verksamhet 

9351. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 27 Dnr KSN 2021-000117 

Avsättning till resultatutjämningsreserv och 
balanskravsresultat 

Redovisat resultat för Bengtsfors kommun för år 2020 uppgår till 76,5 mnkr. 

Enligt riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv kan avsättning göras 

med 33,6 mnkr. Efter avsättning uppgår då resultatutjämningsreserven till 

66,8 mnkr. 

De år kommunen gör överskott kan, under vissa förutsättningar, delar av 

resultatet sättas av till en resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010-2017 

gjordes avsättning till denna reserv. I samband med bokslut för år 2018 och 

2019 beslutades att använda en del av reserven för att täcka underskott dessa 

år. Vid ingången av år 2020 uppgår resultatutjämningsreserven till 33,2 mnkr.  

Redovisat resultat för Bengtsfors kommun för år 2020 uppgår till 76,5 mnkr. 

I riktlinjerna för hantering av resultatutjämningsreserv anges att avsättning 

årligen ska ske enligt den maximala nivå som anges i kommunallagen; med 

högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat 

eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en 

procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk, utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter 

samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen 

eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser. 

I riktlinjerna framgår också att resultatutjämningsreservens storlek maximeras 

till 10 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För att fastställa möjlig nivå på en eventuell avsättning till RUR enligt ovan 

behöver först resultat efter balanskravsjusteringar fastställas. 

Balanskravsjusteringar innebär att reavinster och orealiserade vinster eller 

förluster i värdepapper inte ska ingå i balanskravsresultatet. Några sådana 

poster finns inte i kommunens resultat vilket innebär att resultat efter 

balanskravsjusteringar är samma som det bokförda resultatet. 

Resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 76,5 mnkr. Avsättning till 

RUR kan då göras med den del av resultatet som överstiger 1 % av årets 

intäkt från skatter och generella statsbidrag. Årets intäkt för skatter och 

generella statsbidrag uppgår till 668,1 mnkr och 1 % av detta blir då 6,7 mnkr. 

Årets avsättning till RUR skulle då bli 69,8 mnkr (76,5 mnkr-6,7 mnkr). 

Regeln om maximering av storleken på RUR innebär dock att RUR efter 

avsättning inte kan uppgå till mer än 66,8 mnkr (10 % av 668,1 mnkr). Vid 
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ingången av år 2020 uppgår RUR till 33,2 mnkr, vilket innebär att årets 

avsättning begränsas till 33,6 mnkr (66,8 mnkr – 33,2 mnkr). 

Med en avsättning till RUR enligt ovan så blir en något förenklad 

uppställning av kommunens balanskravsresultat enligt följande: 

Årets resultat enligt resultaträkningen:  76,5 mnkr 

- Samtliga realisationsvinster:  0,0 mnkr 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 0,0 mnkr 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar: 76,5 mnkr 

- Reservering av medel till RUR:  -33,6 mnkr 

= Balanskravsresultat:   42,9 mnkr 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-02-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar reservera 33,6 mnkr av 2020 års överskott till 

resultatutjämningsreserv. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunchefen 

KS § 28 Dnr KSN 2020-000069 

Tillkommande information efter återremiss – IT-haveri 

Kommunstyrelsens allmänna utskott önskar mer information om 

konsekvenser ekonomiskt, verksamhetsmässigt och legalt utifrån händelsen 

med Agresso hösten 2019. 

IT-enhetens synpunkter och kostnader 

IT-enheten har lagt 5 veckor (en heltid) på att återställa bolagens data, dvs ca 

200 timmar. 

Enheten har inte haft något uppdrag att kontrollera IT-enheten i Färgelanda. 

Avtalet skrevs mellan ekonomicheferna och IT i Färgelanda. Övriga IT-

enheter var inte inblandade i avtalet. Dåvarande ekonomichef i Mellerud var 

den som skötte kontakten med Färgelanda.  

Idag finns det inga gemensamma lokala system  där Bengtsfors deltar i 

samarbete. Enda undantaget är hänvisningssystemet (telefoni) som är lokalt 

installerat i Bengtsfors och Säffle. I detta samarbete gör leverantören och 

operatören årliga uppdateringar i systemet. Vid dessa tillfällen kontrolleras 

hårdvara, backuprutiner m.m. av extern part. Det finns dock inget avtal skrivet 

mellan kommunerna, endast avtal med leverantörerna.  

När det gäller hemsideskraschen så var scenariot i stort sett likadant som vid 

Agresso-kraschen. Diskkrasch som man inte lyckades återställa.  Bengtsfors 

var den enda kommunen som då valde att lämna samarbetet kring 

hemsidorna. Det blev nästan lika stora diskussioner om att Bengtsfors 

lämnade samarbetet som själva kraschen. Det blev då inga beslut om 

ansvarsutkrävande. Diskussionen skedde då detta skedde mellan 

kommuncheferna.   

IT-chefen som var ansvarig vid kraschen har slutat och flera av teknikerna har 

de senaste åren slutat. Nuvarande IT-personal i Färgelanda kan inte lastas för 

kraschen men de har ett digert jobb framför sig. 

Ekonomienhetens kostnader och synpunkter: 

När det gäller merkostnader så är det inte så mycket direkta kostnader. 

Kanske 10-50 tkr som gäller dröjsmålsräntor och någon konsultinsats. Den 

stora delen är omprioritering av arbetstid. Ekonomstödet till verksamheten var 

mycket begränsat under några månader i slutet av 2019 och början av 2020 

eftersom ekonomerna var upptagna med annat. Tidsåtgången uppskattas till 

motsvarande en årsarbetare. Tror också vi fortfarande lider av kraschen 

eftersom den medförde att uppstarten av det nya ekonomisystemet Xledger 

blev rörigare än den hade blivit annars. 
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Ekonomicheferna har inte haft diskussioner om leveranssäkerhet när det gäller 

den installation som faktiskt kraschade. Det finns också en äldre Agresso-

version som ligger på en annan server. Den har diskuterats en del kring 

eftersom det fanns signaler om att servern började bli gammal. Men det var en 

gammal version av Agresso som inte varit i drift sedan 2013. Den versionen 

som användes, och kraschade, har det inte varit någon diskussion kring. 

När det gäller avtalet så kan man konstatera att det skrevs 2005 och att det 

skulle gälla tills vidare men max 10 år, vilket betyder att vi var avtalslösa. 

Men alla parter har agerat som att vi hade ett avtal. Det går att konstatera att 

vi inte har uppdaterat och reviderat avtalet på så sätt som föreskrivs. 

Avstämningar och möten har inte heller skett så som står i avtalet. 

Det finns en skrivning om att ekonomicheferna ansvarar för att IT i 

Färgelanda har de resurser som krävs för uppdraget. Samtidigt ansvarar IT-

chef i Färgelanda för att uppdraget utförs och rätt kompetens finns.  

IT i Färgelanda har inte lyft till ekonomicheferna att de skulle sakna resurser 

för att utföra uppdraget. 

Bengtsfors Energi AB  

Bolaget har köpt in extra personal och en massa extra arbete internt. Har haft 

kostnad på 58 650 kronor för inköp av extern hjälp. Och har beräknat den 

interna kostnaden till 74 720 kronor varav 10 000 kronor i 

övertidsersättningar. Total kostnad på 142 370 kronor. 

Bengtsforshus AB 

Har haft extra kostnader på 130 000 kronor och tvingats prioritera bort andra 

arbetsuppgifter. 

Legala aspekter  

En kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Regioner angående frågan 

om ansvar och fråga om skadestånd. SKR har gett följande muntliga 

utlåtande: 

Eftersom samtliga inblandade parter (kommuner) är medlemmar i SKR kan 

inte förbundet hjälpa endast en av kommunerna i frågan. Den enda 

möjligheten där SKR kan vara behjälplig är att samtliga inblandade 

kommuner begär ett gemensamt utlåtande huruvida SKR ser på frågan om 

ansvar och ett ev. skadeståndsanspråk. En annan möjlighet är att Bengtsfors 

kommun själva anlitar en jurist/advokat för en bedömning i frågan. 

Ett civilrättsligt avtal 

Det avtal som tecknades 2005 med Färgelanda kommun är ett civilrättsligt 

avtal där leverantören troligtvis har brustit i uppfyllandet av avtalet. 

Uppsiktsplikt 

En kommun som lägger ut verksamheter hos andra kommuner har en 

uppsiktsplikt av den aktuella verksamheten. I detta fall är det en lägre grad av 
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uppsiktsplikt. Detta oaktat kan inte kommunen avhänga sig ansvaret helt och 

hållet.  

Det finns två delar i frågan att ta hänsyn till. Det gäller först och främst avtalet 

med Färgelanda kommun men även Bengtsfors kommuns ansvar utifrån 

uppsiktsplikten. Dessa båda omständigheter är skilda från varandra men 

behöver ändå vägas tillsammans i den fortsatta processen.  

Först behöver man ta ställning till avtalet med Färgelanda kommun och hur 

man ska bedöma den uppkomna situationen. Här behöver även Bengtsfors 

kommuns egen roll granskas. Har kommunen skött de åtaganden som ingår i 

avtalet eller har även Bengtsfors brustit i detta ansvar? Här finns även flera 

parter, dvs de övriga kommunerna som ingick avtalet med Färgelanda 

kommun 2005.  

Politiken behöver göra en sammanfattande bedömning av hur och om man ska 

gå vidare med ett skadeståndskrav. Om man väljer att gå vidare med ett 

skadeståndskrav bör en erfaren jurist/advokat anlitas för en bedömning av 

möjligheterna att få igenom ett sådant krav.  

När det gäller uppsiktsplikten så går det inte att komma ifrån att det finns ett 

ansvar även om den har en lägre grad av uppsiktsplikt. Den omständigheten 

att det tidigare funnits problem, exempelvis vid kraschen av kommunens 

hemsida som också driftades av Färgelanda kommun, är en faktor som också 

kan vara av betydelse i detta fall. 

Sammanfattningsvis behöver politiken göra en bedömning av om kommunen 

ska gå vidare med ett skadeståndskrav och i detta ta hänsyn till och värdera 

det egna ansvaret samt hur relationerna med de övriga kommuner kan komma 

att påverkas både på lång och kort sikt. 

Om Bengtsfors kommun väljer att driva en skadeståndsfråga gentemot 

Färgelanda kommun så kommer inte SKR att biträda i frågan, en jurist måste 

anlitas. Utifrån det som uttalats från olika representanter i de inblandande 

kommunerna så är det tveksam om de 3 kommuner som har anlitat Färgelanda 

kommun kan hitta en samsyn kring ett eventuellt krav på ersättning. 

En annan brist i sammanhanget är att det avtal som slöts 2005 inte förlängdes 

eller reviderades 2015. Det ursprungliga avtalet har brister och med 

hemsideskraschen som också drabbade de inblandade kommunerna så är 

erfarenheten i efterhand att de avtalsparter som har gemensamma IT-lösningar 

måste reglera detta på ett mer professionellt sätt, att vara lika noggrann i avtal 

mellan kommuner som om det vore med en utomstående part. Att ha tillit till 

en avtalspart utesluter inte att det finns tydliga avtal med spelregler och krav. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-12-02 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-12-15 § 291 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-01-19 
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Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstatera att ett avtalsbrott har begåtts men att inte gå 

vidare i processen med att kräva skadestånd för det IT-haveri som skedde i 

november 2019. 
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Kommunfullmäktige  

KS § 29 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 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 
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 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. 

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 

Kommunfullmäktige uppdrar till Bengtsforshus AB att undersöka möjligheten 

och intresset för att anlägga kolonilotter inom bostadsbeståndet. 

Bengtsforshus AB ska därefter redovisa resultatet av undersökningen samt ett 

förslag på genomförande med tillhörande kostnader senast på 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 
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Kommunfullmäktige 

KS § 30 Dnr KSN 2020-001060 

Folkhälsostrategi Bengtsfors kommun 2021-2024 

Folkhälsostrategi ska tydliggöra kommunens utvecklingsområden för 

folkhälsa de kommande åren. Detta för att kunna utforma insatser där det 

finns störst behov. Förslag från folkhälsorådet är att anta Folkhälsostrategi 

Bengtsfors kommun 2021-2024. 

Folkhälsoarbetet i Bengtsfors kommun utgår från en folkhälsoplan eller 

Folkhälsostrategi som fastställs av kommunfullmäktige. Under året har en 

strategi arbetats fram. Förslaget till ny Folkhälsostrategi har arbetats fram av 

en utvald arbetsgrupp från folkhälsorådet som bestod av två politiker och två 

verksamhetschefer samt folkhälsostrateg. Strategin har sin bakgrund i  

nationella folkhälsomålet, i Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy, i 

folkhälsoavtalet mellan Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Bengtsfors 

kommun. 

Det är viktigt att folkhälsoarbetet följer kommunens övriga arbete och att 

Folkhälsostrategi blir ett dokument som passar in i kommunens struktur. 

Folkhälsostrategin och dess strategiska utvecklingsområden ska vara ett stöd 

för nämnder/utskott och förvaltning när de planerar hur de ska genomföra sina 

politiska uppdrag och aktiviteter. 

Varje verksamhetsområde ska ha en egen handlingsplan i hur man 

sammankopplar sin verksamhet med folkhälsans samt vilka 

insatser/utveckling man vill fokusera på de kommande åren för att förbättra 

/utveckla en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation.”.  

Beredande organ 

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-12-15 § 298 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 15 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Folkhälsostrategi för Bengtsfors 

kommun 2121-2024. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 31 Dnr KSN 2021-000083 

Uppdrag Laddinfrastruktur till Bengtsfors Energi AB 

Fråga till ägaren av Bengtsfors Energi AB. Skall bolaget få i uppdrag att 

arbeta för en utbyggd publik infrastruktur för elfordon? 

Vid kommunstyrelsens ägardialog med Bengtsfors Energi AB framkom 

önskemål från bolaget att ägaren förtydligar bolagets roll och uppdrag när det 

gäller en utbyggnad av infrastrukturen för laddning av elfordon. 

Bolaget har idag etablerat laddstationer vid några kommunala arbetsplatser av 

typen semisnabba. De platser som idag är etablerade (kommunledningskontor 

och BUMA) har delvis finansierats via Klimatklivet och fakturering för 

elkostnad sker vida InCharge. Det finns även en publik laddare på torget i 

Bäckefors som byggdes när torget fick ett nytt utseende. 

Det finns investeringsbeslut på etablering av fler punkter för elbilsladdning 

vid den publika parkeringsplatsen vid ICA/COOP i Bengtsfors tätort. 

Fler laddpunkter vid kommunala arbetsplatser äskas i investeringsbudget för 

2022 och där är energibolaget en leverantör av tjänster. 

Hittills har det varit ett svagt intresse från andra kommersiella aktörer att 

etablera laddstationer för elfordon i Bengtsfors. Samtidigt så finns det en allt 

snabbare utveckling mot en elektrifiering av fordonsflottan. Under 2020 har 

enligt fordonsbranschen 30% av alla nyregistrerade fordon varit laddbara för 

elektricitet 

I klimatlöftena för 2021 så lovar Bengtsfors kommun att Bengtsforshus AB 

skall erbjuda hyresgäster möjligheten till laddning av elbil och förvaltningen 

lyfter frågan om laddning av elbil kopplat till arbetsplatser i ett äskande till 

budgetberedningen för investeringar 2022. 

Det finns exempel på kommunala energibolag som aktivt arbetar med en 

utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning. Ett närliggande exempel är 

Trollhättans Energi som har etablerat ett hundratal laddstationer i kommunen. 

Detta har varit möjligt då Trollhättans Energi har ett större elnät. 

I större städer ofta vid köpcentrum etableras idag laddstationer av 

kommersiella aktörer men i Bengtsfors kommun finns det inte den typen av 

större handelscentrum som kan bära kostnader för en sådan utbyggnad. I 

Bengtsfors så har det etablerats laddstationer för Tesla vid Baldersnäs av en 

privat aktör. 

I mindre kommuner så kommer kommunala initiativ via bostadsbolag och 

energibolag sannolikt vara en av de drivande krafterna för att utveckla 
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infrastrukturen för elfordon och komplettera den satsning som finns för 

biogasdrivna fordon. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-12-14 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 8 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till Bengtsfors Energi AB att redovisa behov och 

placering av publika laddstationer i Bengtsfors kommun och att återkomma 

med svar till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 32 Dnr KSN 2021-000084 

Utökat uppdrag till Bengtsfors Energi AB och 
dotterbolag 

En frågeställning har aktualiserats vid ägardialogen med Bengtsfors Energi 

och intresset från bolaget att ta större ansvar för affärsmässigt drivna 

verksamheter inom kommunkoncernen. 

Vid ägardialogen med kommunstyrelsen 2020-12-09 lyfte representanter för 

Bengtsfors Energi AB upp sitt intresse för att ta ett större ansvar för de 

verksamheter som idag bedrivs i förvaltningsform i Bengtsfors kommun men 

som har någon form av affärsmässigt förhållande mellan kommunkoncernen 

och invånare eller kund. 

Frågan om var vissa affärsmässiga verksamheter skall bedrivas är inte ny och 

har tidigare utretts och diskuterats. De verksamheter som kan vara aktuella är 

fjärrvärme, VA och renhållning. Redan idag sköter Bengtsfors Energi AB 

faktureringen av kunder till ovannämnda verksamhetsgrenar. 

Det är inte ovanligt att kommuner bedriver affärsmässiga eller 

taxefinansierade verksamheter i bolagsform. När det gäller fjärrvärme så var 

den frågan aktuell för några år sedan då kommunen genomlyste verksamheten 

med hjälp av konsultföretaget Public Partner. Frågan är inte ny i Bengtsfors, 

redan 1996 motionerades i frågan om att bolagisera fjärrvärme, VA och 

renhållning. 

Exempel på kommuner i närområdet som valt att bolagisera denna typ av 

verksamhet är Trollhättan som har VA, elnät, fjärrvärme, fiber, avfall och 

återvinning samt solceller i bolaget Trollhättans energi. Färgelanda är ett 

annat exempel där VA sköts via bolaget Västvatten liksom även Årjäng är där 

fjärrvärmen helt sköts av privata bolag utan kommunalt ägande. 

Frågan bör vara mer aktuell just nu i Bengtsfors då kommunfullmäktige 

beslutat utreda om drift och underhåll av kommunala verksamhetslokaler 

skulle kunna samordnas med Bengtsforshus AB. Om det beslutas att drift och 

underhåll av fastigheter inte längre skall ske i förvaltningsform så påverkar 

det den tekniska delen av förvaltningen och det blir då naturligt att se över 

resterande verksamhet. 

Om kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan om bolagisering av 

fjärrvärme, VA och renhållning så bör en extern part se över ett antal givna 

frågeställningar. Det kan exempelvis röra sig om både drift och ägande ska 

ligga i bolagsform eller skall ägandet av anläggningarna ligga kvar i 

Bengtsfors kommun? Andra frågor som måste penetreras är de avtal som 

måste upprättas mellan bolag och kommun, vad är det för uppdrag bolaget 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

åtar sig och hur skall kostnaderna regleras? Kommunen skulle bli den enskilt 

största kunden till bolaget som fjärrvärmekund. Andra frågor är vilka krav på 

tillgänglighet kommunen har på bolaget för återvinningscentraler samt 

leveranssäkerhet av vattentjänster?  

En annan fråga att ta ställning till är även vilka lönsamhetskrav ägaren skall 

ställa på Bengtsfors Energi AB? 

Det kommer också vara viktigt att ta ställning till vilka kompetenser 

förvaltningen fortfarande måste ha kvar och hur de skall organiseras om den 

tekniska förvaltningen i grunden förändras? Kan den nuvarande 

samhällsbyggnadsenheten med plan- och bygglov istället bli en ”större” 

samhällsbyggnadsenhet där man tillför ansvar för bland annat gator och 

vägar?  

Andra verksamheter som idag sorterar under tekniska år måltid och lokalvård. 

I dessa fall är Bengtsfors kommun den enda kunden och bör inte vara föremål 

för drift av Bengtsfors Energi AB. Räddningstjänsten är en annan verksamhet 

som idag sköts av förvaltningen i samverkan med Åmåls kommun. Inte heller 

denna verksamhet är aktuell för bolaget. 

Om slutsatsen av en utredning i ovanstående frågor blir att affärsmässiga och 

taxefinansierade verksamheter skall bolagiseras i Bengtsfors Energi AB samt 

att andra delar sker i samverkan med Bengtsforshus AB så kommer det att 

påverka ledning och styrning av verksamheten. Kommunfullmäktige bör då se 

över ansvarsfördelningen inom kommunstyrelsens uppdrag. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-12-14 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 9 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt bolaget att utreda fördelar och nackdelar samt 

risker och konsekvenser av en bolagisering av fjärrvärme, VA och 

renhållning.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 33 Dnr KSN 2020-000817 

Motion om införande av förslagsverksamhet inom 
kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-11-17 § 273 att 

återremittera ärendet om förslagsverksamhet i kommunens verksamheter till 

förvaltningen för ytterligare beredning. Detta genom förtydligande kring ett 

genomförande av arbete med kvalitetsförbättringar och effektivitetshöjande 

åtgärder på arbetsplatsträffar. 

Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till hur det ska kunna genomföras 

via den s k PDCA-principen. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-11-17 § 273 att 

återremittera ärendet om förslagsverksamhet i kommunens verksamheter till 

förvaltningen för ytterligare beredning. Detta genom förtydligande kring ett 

genomförande enligt följande: 

” Genom APT-möten kan tid avsättas 1-2 ggr/år för att arbeta med 

kvalitetsförbättringar och effektivitetshöjande åtgärder. Bra förslag skulle då 

kunna belönas till ett helt arbetslag och då kunna skapa en ökad vi-anda mm. 

Genom att nyttja APT-möten till att arbeta med förbättringar kan också en 

struktur för att tillvarata personalens erfarenheter och insikter skapas.”  

Förslag till genomförande 

Att arbeta med kvalitetsförbättringar och effektivitetshöjande åtgärder på APT 

är ett arbetssätt och en metod för att arbeta med ständiga förbättringar.  

Utgångspunkt är att arbeta efter principen PDCA (Planera, Genomföra, 

Kontrollera, Agera, se mer nedan) och då även använda sig av PDCA-tavla.   

Genom att skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i förbättringar på 

avdelningen/enheten kan det skapa ett klimat som uppmuntrar till egna 

initiativ och främjar samarbete både inom och mellan avdelningar. För att 

fånga upp och ta tillvara på de anställdas problem och idéer kan en tavla för 

ständiga förbättringar införas. På tavlan kan alla medarbetare sätta upp förslag 

på problem som de upplever på avdelningen. Till detta används små kort att 

skriva på. Enhetschef ansvarar för att samla in dessa kort, för att 2 ggr/år vid 

avsatta APT gå igenom dessa. Förslag som tydligt påvisa kvalitets-

förbättringar och/eller effektivitetshöjande åtgärder kan belöna en hel 

avdelning. Förslag som inte kan genomföras av avdelningen/enheten lyfts till 

annan grupp.  
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Förslagen i form av kort flyttas med i processen för att alla ska se hur ärendet 

ligger till (se bild nedan). 

Det bör sitta en tavla per enhet. 

 

Processen bygger på ett antal olika delar, vilka beskrivs nedan: 

PLAN (planera) 

I den första fasen Plan identifieras och analyseras problem samt förlag. Det 

viktiga i denna fas är att definiera problemets rotorsak eftersom att den 

egentliga orsaken till ett uppkommit problem bygger på rotorsaken. 

Utifrån vad förslaget handlar om samlas rätt personer från ev olika områden 

för att se vad som kan och ska göras. 

DO (genomföra) 

Om tidigare steg är grundligt genomfört och problemet ordentligt fastställt ska 

fas två vara enkel att genomföra. I denna fas ska man utveckla och testa de 

förbättringar som uppkommit till det fastställda problemet. Det är därför 

viktigt med ett bra kommunikationsflöde så att alla involverade är införstådda 

i vad som ska göras. 

CHECK (kontrollera) 

I den tredje fasen sker inlärningsprocessen. Detta är den fas som många 

verksamheter oftast missar. Det är därför nödvändigt att avsätta tid för att 

kunna utvärdera då det huvudsakliga lärandet sker i denna fas. Genom att 

följa upp och analysera de utförda förbättringarna kan man svara på lämpliga 

frågor: 

 Vilka lärdomar tar vi med oss?   

 Eliminerades problemet?  

 Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra?  

 Vad kan utvecklas till nästa gång? 
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ACT (agera) 

Om förbättringsförslaget visar sig vara effektivt för verksamheten ska det 

standardiseras så att framstegen tas tillvara på. Även här är det viktigt att 

kommunicera till alla involverade. Cykeln är därefter sluten och förbättringen 

standardiserad. Däremot är det viktigt att förstå att inget i PDCA-cykeln är 

ristat i sten, det är en evighetsprocess. 

Beredande organ 

Kommunchefen personalchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-

10-30 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-11-17 § 273  

Kommunchefen, personalchefen och personalstrategens tjänsteskrivelse 2021-

01-12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 16 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa PDCA-metoden för att kontinuerligt 

arbeta med kvalitetsförbättringar och effektivitetshöjande åtgärder inom 

ramen för APT. Motionen anses därmed besvarad. 

En utvärdering ska ske efter två års verksamhet. 
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Personalchefen  

KS § 34 Dnr KSN 2021-000081 

Revidering av löneboxar 2021 

Personalenheten och kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram förslag 

till löneboxar inför löneöversynsförhandlingarna 2021. Orsaken till de 

föreslagna revideringarna är att vissa arbetstagare kommit upp till högsta 

nivån i löneboxen.  

Beredande organ 

Kommunchefen och personalchefens tjänsteskrivelse 2021-01-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till löneboxar inför 

löneöversynsförhandlingarna 2021  

Kommunstyrelsen beslutar att om det sker förändringar i centrala avtal skall 

också löneboxarna justeras i enlighet med de centrala avtalen  
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Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunchefen 
Utbildningschefen 
Kultur- och fritidschefen 

KS § 35 Dnr KSN 2020-000911 

Bengtsfors kommun firar 50 år 

Bengtsfors kommun fyller 50 år 2021. Att uppmärksamma detta genom att 

genomföra ett jubileumsfirande innebär ett stärkt samarbete mellan 

föreningsliv, näringsliv, organisationer, invånare och kommunen samtidigt 

som bengtsforsandan stärks. Invånarna känner stolthet och att något  positivt 

händer i deras boendekommun. 

I rådande tider av corona-pandemi är ett ansvarsfullt och anpassat firande 

hoppingivande för kommunens invånare, besökare och medverkande aktörer.  

För att kunna genomföra ett 50-årsjubileum krävs finansiering och en avsatt 

budget för planering och genomförande. Ett förslag till en jubileumsplanering 

har tagits fram av kultur- och fritidschef i samarbete med samordnare på 

kultur- och fritidsenheten, kommunikationssamordnare och 

destinationsutvecklare. Firandet planeras på fem olika orter i Bengtsfors 

kommun. Jubileet syftar till att ge en historisk nostalgisk tillbakablick men 

också blicka in i vad framtidens Bengtsfors kommun har att erbjuda. 

För att kunna genomföra jubileet enligt framtagen plan krävs att 

kommunstyrelsen avsätter en budget till planering och genomförande av 

jubileumsfirandet ”Bengtsfors kommun 50 år”. Tjänsteskrivelsen ger förslag 

om genomförande och budget för jubiléet. 

Bengtsfors kommun fyller 50 år 2021. Att uppmärksamma detta genom att 

genomföra ett jubileumsfirande innebär ett stärkt samarbete mellan 

föreningsliv, näringsliv, organisationer, invånare och kommunen samtidigt 

som Bengtsforsandan stärks. Invånarna känner stolthet och att något  positivt 

händer i deras boendekommun. 

För att kunna genomföra ett 50-årsjubileum krävs finansiering och en avsatt 

budget för planering och genomförande. 

Kultur- och fritidschefen har, tillsammans med en arbetsgrupp, fått i uppdrag 

att ta fram ett underlag till firandet. 

Att planera för ett jubileumsfirande samtidigt som Bengtsfors på samma sätt 

som hela Sverige befinner sig i en pandemi är inte en enkel uppgift. 

Möjligheterna att genomföra aktiviteter i ett samhälle som avråder från social 

kontakt och fysiska evenemang behöver beaktas. Arbetsgruppen anser att ett 

större evenemang antagligen kan ske från sensommaren och framåt under 

förutsättning att smittspridningen har avtagit.  
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En annan väsentlig fråga är vilka ekonomiska resurser som kommunstyrelsen 

kan avsätta till ett jubileumsfirande. Det finns idag i budget för år 2021 inga 

särskilda medel anslagna för ändamålet.  

Förvaltningens förslag om genomförande av jubiléet är att förlägga 

evenemanget till fem platser i Bengtsfors kommun under fem lördagar i 

augusti och september under förutsättning att Corona-situationen avtagit och 

läget återgått till det normala. Platserna är Dals Långed, Bäckefors, 

Gustavsfors, Billingsfors och Bengtsfors tätort. Ett musik- och 

aktivitetsprogram för firandena sammanställs av arbetsgruppen i samarbete 

med det lokala förenings- näringslivet och eldsjälar på orterna. Under 

evenemanget bjuds besökaren på tårta och kaffe för att uppmärksamma 

kommunens jubileum. Invånarna får samtidigt möjligheten att träffa 

lokalpolitiker och tjänstemän på plats för enklare dialogmöten och för att ta 

del av aktuella planer. Tanken är att ersätta de dialogmöten som planerades 

våren 2020 under rubriken ”Kommunicera”, men som fick ställas in p g a 

pandemiläget. 

I Bengtsfors tätort planeras en familjedag med program innehållande ett 

scenprogram och program med kringaktiviteter i centrumområdet. Det lokala 

närings- och föreningslivet bjuds in för att medverka och visa upp sina 

verksamheter.  

För att ta del av Bengtsfors kommuns historia kommer även en 

jubileumsutställning att produceras och ställas ut i Bengtsfors konsthall.  

Till firandet äskas en budget om 200 tkr. Budgetposter som härleds till 

jubiléet är exempelvis kostnader för marknadsföring/kommunikation, 

scenhyra, ljud/ljustekniker, blomsterarrangemang, vakter, offentligt tillstånd, 

jubileumsutställning med mera.  

Beredande organ 

Kommunchefen, utbildningschefen och kultur- och fritidschefens 

tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-12-15 § 296 

Kommunchefen, utbildningschefen och kultur- och fritidschefens 

tjänsteskrivelse 2021-02-05 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-02-09 § 33 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr till planering och genomförande 

av jubileumsfirande för Bengtsfors kommun 50 år samt överväger eventuellt 

möjligheten att även förlägga evenemanget på fler orter. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 36 Dnr KSN 2020-000922 

Motion till Bengtsfors kommunfullmäktige angående 
kartläggning av obebodda fastigheter i Bengtsfors 
kommun 

Per Eriksson (S) har lämnat in en motion om att utreda hur en kartläggning av 

obebodda fastigheter i Bengtsfors kommun skulle kunna genomföras.   

Socialdemokraterna har, genom Per Eriksson, inkommit med en motion 

daterad 2020-11-01 angående att utreda hur en kartläggning av obebodda 

fastigheter i Bengtsfors kommun skulle kunna genomföras samt vilken nytta 

en sådan skulle göra. I motionen framförs att kommunen behöver vidta ett 

antal åtgärder för att öka befolkningen i kommunen och jobba med 

attraktiviteten, en lämplig åtgärd är att kartlägga vilka obebodda fastigheter 

som finns i kommunen.  

I motionen framförs att kommunen behöver vidta ett antal åtgärder för att öka 

befolkningen i kommunen och jobba med attraktiviteten, en lämplig åtgärd för 

detta är att kartlägga vilka obebodda fastigheter som finns i kommunen. 

Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta om att ge 

förvaltningens i uppdrag att utreda hur en kartläggning skulle kunna 

genomföras samt vilken nytta en sådan skulle göra.  

Förvaltningen delar bedömningen som motionen belyser, att det är viktigt att 

kommunen behöver vidta åtgärder för att öka befolkningen i kommunen och 

jobba med attraktiviteten. Det pågår just nu ett Leaderprojekt, Inflyttning för 

hållbar landsbygd, i vilket Bengtsfors kommun medverkar. Syftet med 

projektet är att arbeta för ökad inflyttning till området som en del i 

landsbygdsutvecklingen. Arbetet med förstudien är nu i slutfasen och ett 

resultat av denna väntas inom kort. Beroende på utfallet av Leaderprojektet 

kan det komma att resultera i kunskaper som kan vara till gagn för det som 

motionen nu föreslår.   

Föreslagen åtgärd, utreda hur en kartläggning av obebodda fastigheter kan 

genomföras samt vilken nytta en sådan kan göra, bedöms vara en lämplig 

åtgärd och som ligger i tiden då detta genomförts på fler orter runt om i landet 

med flera lyckade resultat. Förvaltningen föreslår därför bifall på motionen. 

Beredande organ 

Kommunchefen, plan och byggchefen samt näringslivs- och 

tillväxtutvecklarens tjänsteskrivelse 2020-11-09 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-12-15 § 300 
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Kommunchefen och plan- och bygglovschefens tjänsteskrivelse 2020-12-28 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 27 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningens i uppdrag att utreda hur en 

kartläggning skulle kunna genomföras samt vilken nytta en sådan skulle göra. 

I uppdraget ska nytta och kunskap dras från utfallet av Leaderprojekt 

Inflyttning för hållbar landsbygd, om detta bedöms relevant och vara till nytta 

för uppdraget. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 37 Dnr KSN 2020-001083 

Omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands 
Kanal AB 

Ett förslag till principbeslut angående organisationen av Dalslands Turist AB 

och Dalslands Kanal AB har inkommit till Bengtsfors  kommun för 

ställningstagande. 

Ägarna till Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har i en process 

verkat för en samordning mellan bolagen med en gemensam ledning. 

Styrelsen i Dalslands Turist AB har därför skickat ut underlag för beslut i 

respektive kommunfullmäktige. 

Förslaget till principbeslut ligger i linje med de intentioner som 

ägarkommunerna har initierat. 

Bredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 13 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beslutsförslag från styrelsen för 

Dalslands Turist AB. 

”Kommunfullmäktige beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom 

organisationsförändringen av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) 

och Dalslands Kanal AB (DKAB) enligt beskrivning ovan. ( Se bilaga). VD 

uppdras att under våren 2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, 

upprätta konsortieavtal, bolagsordning och ägardirektiv i respektive kommun 

under 2021.” 
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Kommunfullmäktige 

KS § 38 Dnr KSN 2019-001016 

Gemensam vuxenutbildning Dalsland – återrapportering 
av uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade att undersöka intresset för att utreda 

möjligheten till en gemensam vuxenutbildning i Dalsland. 

Kommunfullmäktige beslutade att undersöka intresset för att utreda 

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

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

Dalsland, samt arbeta vidare med Campus Dalsland.” 

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

för att utröna intresset att gemensamt utreda frågan. 

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

Bengtsfors kommun. 

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

övriga Dalslandskommuner medverka i en förstudie. 

Färgelanda har beslutat att medverka i en förstudie. 

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

arbetsmarknadsenheterna inkluderas i denna. 

Åmåls kommun beslutar att inte delta i en förstudie om gemensam 

vuxenutbildning. 

Uppdraget att sondera intresset för eftergymnasial utbildning genom ett 

Campus Dalsland hanteras i särskild ordning. 

Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till om Bengtsfors kommun skall 

starta en förstudie tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud och 

dessutom  enligt Melleruds önskemål inkludera kommunernas 

arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. 

Kommunfullmäktige har också att ta ställning till om en förstudie skall ske 

med interna resurser eller av extern part samt eventuell finansiering av en 

sådan. Fördelen med en extern part är att en förstudie troligen kommer gå 

snabbare att genomföra och att utredaren är helt fristående.  

Att göra det med egna resurser har fördelen att chefer inom verksamheterna 

har en god kännedom om det som skall utredas. Men sammantaget så är det 

mycket som talar för att en extern part utreder och kommer med förslag, att se 

över skolorganisationer och samverkan är något som kan upplevas som 

känsligt.  
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En extern parts medverkan kan troligen finansieras inom ramen för 

utbildningschefs ansvar. 

Att Åmåls kommun valt att inte medverka innebär inte att frågan inte bör 

utredas även om vuxenutbildningen i Åmål är Dalslands största, en annan 

aspekt som framkommit i de beslutsunderlag som inkommit är den 

avtalssamverkan som Färgelanda har med Uddevalla, Orust, Tanum och 

Strömstad. 

Förvaltningen föreslår att utbildningschef får uppdraget att tillsammans med 

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

förutsättningarna för en förstudie kring fördelar och nackdelar med en 

gemensam vuxenutbildning. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-12-21 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 13 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar del av återrapportering av uppdraget. 
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Driftschef fastighet, gata och park 
Plan- och byggchefen 

KS § 39 Dnr KSN 2016-000576 

Detaljplan för Bengtsfors centrum – Omdisponering av 
medel för projektering för åtgärd av slänt 

För att komma vidare i detaljplaneprocessen behöver det innan antagande av 

detaljplan för Bengtsfors centrum fastställas hur den instabila slänten inom 

fastigheterna Bengtsfors 3:43 och Musikern 1 ska åtgärdas för att klara ställda 

stabilitetskrav. En projektering är nödvändig för att utreda vilken åtgärd som 

är bäst lämpad och därmed kunna fastställa vilka planbestämmelser vald 

åtgärd behöver i planhandlingarna för att kunna genomföras. Offert har 

inhämtats från Sweco avseende kostnad för framtagande av 

projekteringshandlingar. Total kostnad för framtagande av 

projekteringshandlingar bedöms uppgå till 170 tkr.  

Innan detaljplanen för Bengtsfors centrum ställdes ut för granskning togs en 

geoteknisk stabilitetsutredning fram (Geoteknisk utredning avseende 

stabilitetsförhållanden i Bengtsfors centrum, rev. 2019-09-06), i syfte att 

klarlägga stabilitetsförhållanden och därmed ge de geotekniska 

förutsättningarna för planområdet. Generellt är stabiliteten i Bengtsfors tätort 

god då det är berg i dagen, fastmark och ringa jorddjup till berg. Det råder 

dock osäkerhet rörande stabiliteten för en slänt inom planområdet, slänten är 

belägen inom fastigheterna Musikern 1 och Bengtsfors 3:43. Släntkrönet 

angränsar till kommunal gata Olympiavägen. I slänten finns en stenmur som 

bedöms ha en stabilitetssäkrande funktion. Slänten har idag en lutning 

brantare än 1:2 och stenmuren har bristande stabilitet till följd av att stenar i 

muren förskjutits. Slänten bedöms därmed inte uppfylla stabilitetskraven som 

ställs.  
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Slänten som behöver åtgärdas är markerad med blå figur i kartbilden.  

I samband med undersökningen av slänten har även åtgärdsförslag för att 

klara stabilitetskraven tagits fram (Stabilitetshöjande åtgärder för slänt, 2020-

01-10). Detaljplanen för Bengtsfors centrum avvaktar nu lösning för 

utformning av slänten för att denna ska uppfylla ställda stabilitetskrav.  

För att uppfylla stabilitetskraven behöver slänten antingen förstärkas eller 

flackas ut till lutning 1:2.  

Innan detaljplanen kan antas behöver det fastställas hur slänten ska åtgärdas 

så att nödvändiga planbestämmelser införs i plankartan som säkerställer att 

åtgärden kan genomföras. En lösning som visar hur stabilitetskraven kan 

klaras och tidplan för vald åtgärd behöver presenteras i detaljplanen.  

För att komma fram till vilka planbestämmelser som behövs krävs att man vet 

vilket utrymme på marken som måste tas i anspråk för förstärkningsåtgärd. 

För att klarlägga vilket alternativ till förstärkningsåtgärd som är bäst lämpat 

behöver en projektering göras. Lämplig åtgärd ska beskrivas vad gäller 

konstruktion och utförande. Det ska även fastställas i projekteringen vilket 

område åtgärden påverkar permanent och vilket område som kommunen 

behöver ha tillträde till inom den privatägda fastigheten Musikern 1, dels i 

samband med genomförandet av åtgärdsarbetet, dels för fortsatt framtida 

underhåll.  

För att få en uppskattad kostnad för projektering har offert inhämtats från 

konsult. Uppskattad kostnad för projektering uppgår till totalt 170 tkr, baserad 

på inkommen offert samt övriga uppskattade kostnader för inmätning. Nedan 

redovisas kostnader som ligger till grund för kostnadsbedömningen.  
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Åtgärd Kostnad  

Sweco – nedlagda kostnader för framtagande av 

underlag inför lämnande av offert 

15 000  

Metria – nedlagda kostnader för inmätning av 

befintlig slänt 

20 000 

Sweco – framtagande av förfrågningsunderlag 

(baserad på inkommen offert inkl ev 

tillkommande administrationsavgifter) 

105 000 

Metria – kompletterande inmätning  30 000 

Total kostnad  170 000 

 

Arbetet med detaljplanen kan återupptas först efter att lämplig 

förstärkningsåtgärd har fastställts. 

Beredande organ  

Kommunchefen, plan- och bygglovschefen samt driftchef fastighet, gata och 

parks tjänsteskrivelse 2020-12-28 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-01-26 § 28 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar omdisponera 170 tkr från projekt 8437 Strategiska 

markförvärv för finansiering av projektering av åtgärd av slänt Musikern 1 – 

Olympiavägen. 
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Utbildningschefen 
Kultur och fritidschefen 
Samordnare Bengtsfors bibliotek 

KS § 40 Dnr KSN 2020-000885 

Uppdaterad biblioteksplan för år 2021-2023 

Bengtsfors kommuns biblioteksplan gällde endast till och med år 2020. För att 

biblioteksverksamheterna ska ha vägledande dokument och giltiga planer 

beslutade kommunstyrelsen 2020-11-11 § 241att ge förvaltningen i uppdrag 

att  upprätta en ny biblioteksplan för kommande år.  

Den första biblioteksplanen för Bengtsfors kommun färdigställdes och antogs 

av kommunfullmäktige 2006. Det har sedan 2004 funnits en paragraf i 

bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska anta planer för sin 

biblioteksverksamhet. 

Det övergripande syftet, nationellt, är att planerna ska gagna en jämnare nivå i 

biblioteksverksamheten mellan olika landsändar.  

Syftet med den lokala biblioteksplanen är att vara ett övergripande, politiskt 

förankrat styrdokument som beskriver nuvarande verksamhet, analyserar 

biblioteksbehovet i kommunen samt ger förslag till utveckling under den satta 

tidsperioden. Biblioteksplanen ingår i kommunens kulturplan och gäller 

folkbibliotekets verksamhet. Biblioteksplanen ligger till grund för den 

verksamhetsplan för biblioteket som upprättas årligen. 

Beredande organ 

Utbildningschefens, kultur och fritidschefen samt samordnare Bengtsfors 

biblioteks tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Kommunstyrelsen utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-01-27 § 8 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Biblioteksplanen för Bengtsfors 

kommun år 2021-2023. 
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Arbete och integrationsenheten 

KS § 41 Dnr KSN 2019-001099 

Revidering av riktlinjer och rutiner för ekonomiskt 
bistånd 

I december 2019 tog Kommunstyrelsen ett beslut om att anta nya riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Förslaget till riktlinjerna hade Public Partner tillsammans 

med enhetschefen för Individ och familjeomsorgen tagit fram. Public partner 

hade valt att separera rutiner från riktlinjer. Grundtanken med de nya 

riktlinjerna var att de skulle hålla över tid och därför vara mer allmänt hållna. 

För att riktlinjerna skulle fungera som ett handläggarstöd behövdes de 

däremot kompletteras med rutiner. Efter att riktlinjerna nu har använts i ett år 

har det framkommit synpunkter från handläggarna om att de upplevts som 

bristfälliga. Dessutom har Kommunstyrelsen i  § 210, 2019-000758 beslutat 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn gällande riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd samt att införa koppling till prisbasbelopp för ekonomiskt 

bistånd utöver riksnorm. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2021-01-28 § 10 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge enheten för Arbete och Integration i uppdrag 

att utarbeta förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Återrapportering 

ska ske till kommunstyrelsens allmänna utskott den 23 mars 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialchefen 
Bitr. socialchefen 
IFO-chef 
IFO 

KS § 42 Dnr KSN 2021-000095 

Digital signering av ordförandebeslut inom IFO 

Kommunstyrelsens sociala utskott beslutade 2021-01-28 § 3 att föreslå 

kommunstyrelsen att digital signering av ordförandebeslut inom IFO skulle 

införas. Förslag till finansiering har nu tagits fram av förvaltningen. 

Kommunstyrelsens sociala utskott beslutade 2021-01-28 § 3 att föreslå 

kommunstyrelsen att digital signering av ordförandebeslut inom IFO skulle 

införas. Då var det dock lite oklarheter angående kostnader och finansiering.  

Frågan om digital signering av beslut inom IFO:s verksamhet har diskuterats 

på kommunstyrelsens sociala utskott då det på senaste tiden har varit en 

ökning av sådana beslut. Idag måste någon av de utsedda ledamöterna åka till 

socialkontoret och skriva under de besluten på plats. Behovet av att införa 

digital signering är därför aktuellt.  

Att införa digital signering av ordförandebeslut inom IFO är förknippat med 

en investeringskostnad på 33 tkr och en årlig driftskostnad på 15 tkr.  

Efter en genomgång av den beslutade investeringspotten för IT-investeringar 

inom sociala området för år 2021 kan konstateras att de 33 tkr ryms inom 

denna. När det gäller driftskostnaden får den läggas in i driftsbudget för år 

2022, på samma sätt som sker vid andra investeringsbeslut. 

Det är dock viktigt att poängtera att denna tekniska lösning endast omfattar 

digital signering av ordförandebeslut; inte digital justering av övriga 

protokoll. 

Yrkanden 

 Per Eriksson (S) yrkar på avslag och kommunstyrelsen inte ska införa 

digital signering av ordförandebeslut inom IFO. 

 Jerker Johansson (C) yrkar på bifall och att kommunstyrelsen beslutar 

att införa digital signering av ordförandebeslut inom IFO. Finansiering 

av investeringskostnaden görs inom befintlig budget för IT-

investeringar inom sociala området. Den ökade driftskostnaden 

hanteras i samband med driftsbudget för år 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 
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1. Per Eriksons (S) förslag om avslag 

2. Jerker Johanssons (C) förslag om bifall 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Jerker Johanssons (C) förslag.  

Att kommunstyrelsen beslutar att införa digital signering av ordförandebeslut 

inom IFO. Finansiering av investeringskostnaden görs inom befintlig budget 

för IT-investeringar inom sociala området. Den ökade driftskostnaden 

hanteras i samband med driftsbudget för år 2022. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2021-01-28 § 3 

Kommunchefen och bitr. socialchefens tjänsteskrivelse 2021-02-05 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa digital signering av ordförandebeslut 

inom IFO. Finansiering av investeringskostnaden görs inom befintlig budget 

för IT-investeringar inom sociala området. Den ökade driftskostnaden 

hanteras i samband med driftsbudget för år 2022. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens sociala utskott 
Kåre Karlsson (C) 
Socialchefen 
Bitr. socialchef 
IFO-chef 

KF § 43 Dnr KSN 2021-000158 

Kåre Karlsson (C) ny ledamot tillika ordförande i 
kommunstyrelsens sociala utskott 

Förre ledamoten och ordföranden Jimmy Bjerkansmo (c) gick bort under 

december och därför behöver en ny ledamot tillika ordförande utses. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kåre Karlsson (C) till ny ledamot tillika 

ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott. 
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Kommunstyrelsens sociala utskott 
Kåre Karlsson (C) 
Socialchefen 
Bitr. socialchef 
IFO-chef 

KS § 44 Dnr KSN 2021-000159 

Linda Höder Stenegren (C) – ny ersättare i 
kommunstyrelsens sociala utskott 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-17 § 43 att utse Kåre Karlsson (C) till 

ny ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott varför en ny 

ersättare ska utses. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Linda Höder Stenegren (C) till ny ersättare 

i kommunstyrelsens sociala utskott. 
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Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund 
Ove Gustavsson (M) 

KS § 45 Dnr KSN 2021-000160 

Ove Gustavsson (M) – ny representant för 
Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund efter Patrik 
Forsberg (M) 

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

(M) från samtliga förtroendeuppdrag varför en ny representant för 

Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund ska utses. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ove Gustavsson (M) representant i 

Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

1:e Kommunsekreteraren 

KS § 46 Dnr KSN 2021-000149 

Förordnande om kompletterande beslutsrätt enligt LVU 
och LVM - revidering 

Begreppet delegation eller delegering förekommer i flera sammanhang. Vad 

gäller den kommunalrättsliga delegationen så är den skild från så kallad 

kompletterande beslutsrätt. Ordföranden i socialnämnd eller annan ledamot 

får exempelvis enligt 6 § andra stycket lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens 

beslut inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell 

beslutanderätt. Regler om kompletterande beslutanderätt finns även i 11 § 

tredje stycket LVU (placeringsbeslut), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt 

flyttningsförbud), 43 § LVU (biträde av polismyndighet och 13 § lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (omedelbart omhändertagande). Det är, 

förutom ordföranden, endast ordinarie ledamöter i nämnden som kan få 

kompletterande beslutsrätt. En ersättare i kommunstyrelsen kan alltså inte, 

oavsett om denne är ordinarie ledamot i sociala utskottet, få kompletterande 

beslutsrätt.  

Mot bakgrund av att en ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 

sociala utskott ska väljas efter Jimmy Bjerkansmo (C) behöver även ett nytt 

beslut fattas avseende kompletterande beslutsrätt enligt LVU och LVM. 

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) och Susanne Öhrn (-) yrkar på följande förslag för 

kompletterande beslutsrätt ska gälla: 

1. Kåre Karlsson (C) 

2. Susanne Öhrn (-) 

3. Krister Stensson (M) 

Stein Begby (S) yrkar på att följande ordning, i enlighet med förvaltningens 

förslag för kompletterande beslutsrätt ska gälla: 

1. Kåre Karlsson (C) 

2. Krister Stensson (M) 

3. Susanne Öhrn (-) 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

Stig Bertilsson (M) och Susanne Öhrns (-) förslag: 
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1. Kåre Karlsson (C) 

2. Susanne Öhrn (-) 

3. Krister Stensson (M) 

Stein Begby tillika förvaltningens förslag: 

1. Kåre Karlsson (C) 

2. Krister Stensson (M) 

3. Susanne Öhrn (-) 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilsson (M) och Susanne Öhrns (-) förslag till 

beslut. 

Beredande organ  

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2021-02-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter att få kompletterande 

beslutsrätt enligt §§ 6, 11, 27, och 43 LVU, samt § 13 LVM. 

1. Kåre Karlsson (C) 

2. Susanne Öhrn (-) 

3. Krister Stensson (M) 
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1:e Kommunsekreteraren 

KS § 47 Dnr KSN 2021-000150 

Förtydligande och revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Det är i vissa sammanhang viktigt att kommunstyrelsen kan fatta snabba 

beslut. Särskilt viktigt kan detta komma att bli under en eventuell pandemi. 

Samtidigt bör politiska möten undvikas så långt det är möjligt för att förhindra 

smittspridning hos de förtroendevalda. På samma gång är det viktigt att 

säkerställa att det politiska ledarskapet fungerar under en kris. 

För att förbereda inför en eventuell pandemi har förvaltningen tagit fram ett 

förtydligande avseende så kallade ordförandebeslut ( eller beslut på nämndens 

vägnar) och vilka som har rätt att fatta sådana beslut. På så sätt säkerställs att 

kommunstyrelsen fortfarande är beslutsför oavsett om sammanträden ställs in 

eller om många är sjuka.  

Mot bakgrund av att en ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 

sociala utskott ska väljas efter Jimmy Bjerkansmo (C) behöver även ett nytt 

beslut fattas angående turordning vid så kallade ordförandebeslut. 

I vissa fall kan det vara viktigt med snabba beslut. I kommunallagen 6 kap:§ 

39 finns därför en regel om delegering till ordföranden (ordförandena), eller 

till annan ledamot. Avsikten med regeln är inte att den ska gälla en viss typ av 

ärenden. Det ställs heller inte något krav på att man har försökt att 

sammankalla till ett möte med nämnden eller inte. Regeln ger därför utmärkta 

möjligheter att hantera beslutsfattande utan att sammankalla hela nämnden. 

Självklart bör inte principiella eller ärenden av stor vikt i första hand fattas via 

denna möjlighet. Dessutom bör ärendet vara avstämt med de olika politiska 

grupperna så att den som fattar beslutet kan känna sig trygg med att övriga i 

styrelsen är samstämmiga i frågan. 

Det finns alltså inte någon begränsning i vilken typ av frågor som beslut kan 

fattas via så kallat ordförandebeslut. Emellertid är det i första hand fyra 

områden som kan komma att bli aktuella. Det gäller dels beslut som behöver 

fattas i den dagliga verksamheten, men även ärenden som hänger samman 

med en eventuell pandemi. Det kan exempelvis gälla finansieringar, beslut om 

att stänga verksamheter samt andra avvägningar och prioriteringar som inte 

förvaltningen bör/ska göra. Emellertid kan det även röra ärenden som ska 

beslutas av fullmäktige och där kommunallagens krav på beredning av 

kommunstyrelsen gör att ett beslut på nämndens vägnar måste fattas.  

I förvaltningens förslag ges fem ledamöter rätt att besluta på nämndens vägnar 

inom samtliga ärendeslag. Naturligtvis kan kommunstyrelsen föreslå att fler 

eller färre ledamöter ges denna rättighet. Det är dock endast ordinarie 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(54) 

Datum 

2021-02-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ledamöter i en nämnd som kan ges denna rätt oavsett om hen är ordinarie 

ledamot i ett utskott eller inte. Besluten ska alltid anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

Det kan även bli aktuellt med beslut (myndighetsutövning mot enskild) inom 

individ och familjeomsorgen. Av den anledningen är det lämpligt att 

ytterligare ledamöter ur kommunstyrelsen utses. I första hand är tanken att de 

ska kunna fatta ordförandebeslut inom det sociala verksamhetsområdet och 

därför föreslås att de ska ha en begränsad rätt att fatta beslut på nämndens 

vägnar.  

Det är i sammanhanget även viktigt att säkerställa att det politiska ledarskapet 

fungerar i kommunen under en eventuell pandemi. Det ska inte finnas några 

tveksamheter om vem som tar över vid frånvaro eller sjukdom.  

Enligt kommunstyrelsens reglemente är det i första hand presidiet som enligt 

turordningen tar över ordförandeskap och beslutanderätten i 

kommunstyrelsen. Men om varken ordföranden eller någon av de vice 

ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 

längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. På detta 

sätt kan alltså ordförandeskapet i kommunstyrelsen hanteras. Likväl kan 

kommunstyrelsen besluta om en annan ordning. Om kommunstyrelsen beslutar så 

ska detta beslutas och skrivas in i delegationsordningen. 

Det är naturligt att kommunstyrelse ordförande i första hand ska fatta så 

kallade ordförandebeslut. Om denne är frånvarande så är det 1:e vice 

ordförande som går in enligt turordning och fattar beslut. Likväl är det 2:e 

vice ordförande som träder in om även 1:e vice ordförande är frånvarande. På 

så sätt säkerställs att kommunstyrelsen fortfarande är beslutsför. Redan nu 

finns detta inskrivet i kommunstyrelsens delegationsordning. Det är dock 

viktigt att förtydliga vad som gäller samt att eventuellt utse ytterligare 

ledamöter som kan fatta beslut på nämndens vägnar. 

Det är endast ordinarie ledamöter i en nämnd som kan utses att fatta beslut på 

nämndens vägnar. Detta oavsett om hen är ordinarie ledamot i ett utskott eller 

inte. 

Beredande organ 

Kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-02-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens delegationsordning 

kompletteras på följande sätt i bilaga: 

Följande ledamöter i kommunstyrelsen har rätt att besluta på nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Kommunallagen 6:39.  
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Namn Roll 

1. Stig Bertilsson (M) Ordförande 

2. Per Erikson (S) 1:e vice ordförande 

3. Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande 

4. Kåre Karlsson (C) Ledamot 

5. Christina Lundqvist (S) Ledamot 

  

 

Kommunstyrelsen beslutar att följande ledamöter i kommunstyrelsen ges rätt 

att besluta på nämndens vägnar när det gäller ärenden inom sociala 

verksamhetsområdet. 

Namn Roll 

1. Kåre Karlsson (C) Ledamot 

2. Susanne Öhrn (-) Ledamot 

3. Krister Stensson (M) Ledamot 
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Socialchefen 
Bitr. socialchefen 
Biståndsenheten 
Hemtjänst och hemsjukvården 

KS § 48 Dnr KSN 2021-000161 

Fråga om rätten att neka hemtjänst och hemsjukvård till 
äldre och funktionsnedsatta som inte är folkbokförda i 
kommunen (delårsboende)  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 70 att Bengtsfors kommun skulle 

avslå ansökningar om hemtjänst och hemsjukvård till äldre och 

funktionsnedsatta som inte var folkbokförda i kommunen. 

Bakgrunden till beslutet var den extraordinära situation med anledning av 

spridningen av Covid-19 som satte kommunens resurser inom vård och 

omsorg under hård press.  

Kommunstyrelsen tar nu upp ärendet igen för ny prövning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

§ 70 om att Bengtsfors kommun ska avslå ansökningar om hemtjänst och 

hemsjukvård till äldre och funktionsnedsatta som inte är folkbokförda i 

kommunen. 
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Till akten 

KS § 49 Dnr KSN 2021-000044 

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

 Bengtsforshus AB – Protokoll 2021-01-25 

 Samordningsförbundet BÅDESÅ – Protokoll 2021-01-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 50 Dnr KSN 2021–000044 

Redovisning av delgivningar 

 Förvaltningsrätten i Göteborg – Dom nr 8293/20, daterad 2020-11-09, 

avseende överklagan av beslut om att upprätta en rutin för 

initiativärenden 

 Uppföljning lokalt folkhälsoarbete 2020 

 Kommunernas kvalitet i korthet 

 Protokoll Kosam samt bilagor 2021-02-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 


