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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(55) 

Datum 

2021-11-17 
 

 

  
 Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.30-15.40 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande ej § 268 
Anna-Greta Strömberg (KD) tjänstgörande 
ersättare § 268 
Göran Skogfält (S) tjänstgörande ersättare  
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande, ordf. § 268 
Anders Forsberg (M) tjänstgörande ersättare 
Christina Lundqvist (S) ledamot 
Kåre Karlsson (C) ledamot 
Stein Begby (S) ledamot 
Britt-Inger Sandström (SD) tjänstgörande 
ersättare 
Susanne Öhrn (-) ledamot 

 

 Ersättare 

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

 

Övriga närvarande Se sid 2.  

Justerare Göran Skogfält (S)  

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

 Sekreterare 

 

Paragrafer 245-276 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M) ej § 268………….Per Jonsson (C) § 268  

 Justerare 

  

 Göran Skogfält (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-24 Datum då anslaget tas ned 2021-12-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Övriga närvarande 

Göran Eriksson kommunchef 

Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

Annika Bulic handläggare 

Katrin Sandberg bitr. kommunchef 

Peter Johansson ekonomichef § 245-250 

Jenny Wester lokalpolisområdeschef Fyrbodal Östra § 246 

Peter Torstensson kommunpolis § 246 

Oskar och Flora praktikanter 
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Till akten 

KS § 245 Dnr KSN 2021-000874 

Närvarorätt Annette Ternstedt (V) på kommunstyrelsens 
sammanträde under punkten ”Information från polisen” 

Annette Ternstedt (V) ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för 

vänsterpartiet väcker fråga om närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträde 

under punkten Information från polisen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Annette Ternstedt (V) har rätt att närvara under 

kommunstyrelsens sammanträde under punkten ”Information från polisen”. 
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Till akten 

KS § 246 Dnr KSN 2021-000044 

Information och dialog med polisen 

Kommunstyrelsen har en dialog med Jenny Wester lokalområdespolischef i 

Östra Fyrbodal och kommunpolis Peter Torstensson angående de oroligheter 

som förekommit i Bengtsfors den senaste tiden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Till akten 

KS § 247 Dnr KSN 2021-000043 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-10-12 §§ 239-244 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-10-26 §§ 245-277 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, 2021-10-28 §§ 83-88 

 Kommunstyrelsens sociala utskott,  

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, 2021-10-28 §§ 129-130 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2021-10-27 §§ 63-71 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott,  

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott, 2021-10-27 §§ 89-98 

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott  

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

Kommunchefens delegering 

 Överenskommelse Bengtsfors kommun och samordningsförbundet BÅD-

ESÅ angående förbundschef 2022, § 27/21 

Biträdande Kommunchefens delegering 

Ekonomichefens delegering 

 Tecknande av avtal med Gröna Gårdar AB avseende livsmedel, § 33/21 

 Antagande av anbud - tillbud i upphandling av fordon. Avtal tecknas med 

Mobility Motors Sweden AB (UH-2021-68 och UH-2021-69) och Roy 

Andersson Bilbolaget AB (UH-2021-70), § 35/21 

 Tecknande av avtal med Samhall AB avseende serviceinsatser inom 

hemtjänsten, § 36/21 

 Antagande av anbud – ändrad tilldelning i upphandling av fordon (UH-

2021-69). Avtal kommer att tecknas med Bröderna Brandt Personbilar 

AB, § 37/21 

 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

ombyggnation och återställning efter brand av lokaler på allaktivitetshus, 

§ 38/21 

 Tecknande av avtal med Stratsys AB avseende webpublicering av 

rapporter, § 39/21 

 Beslut om avtalsförlängning med Söderberg & Partners avseende 

Försäkringsmäklare, § 40/21 
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 Tecknande av avtal med Värmlands Skafferi AB avseende livsmedel, § 

41/21 

Personalchefens delegering 

Utbildningschefens delegering 

Kommunikationssamordnares delegering 

 Beslut om sponsring – Dalslands Fotbollsförbund, § 3/21 

Biträdande Socialchefens delegering 

Plan och bygglovschefens delegering 

Driftchef  fastighet, gata, park delegering 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för politisk information 

– Sverigedemokraterna Bengtsfors, § 32/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för bössinsamling i 

Dalslands – Svenska Kyrkan Karlstad Stift, § 36/21 

Enhetschef arbete och integration delegering 

 Avtal konsult hälsofrämjande insatser, § 3/21 

 Avtal konsult hälsofrämjande insatser, § 4/21 

Rektor Vuxenutbildningens delegering 

Rektor Ekhagsskolans delegering 

Räddningschefens delegering 

Utredarens delegering 

Bistånd – E 

 Carina Deall, okt-nov 

 Felicia Skogh, okt 

 Malin Magnusson, nov   

 Lena Magnusson, okt-nov 

 Ruth Bye, okt-nov 

 Susanne Johansson, okt-nov 

 Tanja Mattsson, okt 

 Social utskottet, okt 

 Ann-Sofie Thelander, nov 

Ekonomiskt Bistånd – E 

 Cia Hammarberg, okt-nov 

 Eva Lund, okt-nov 

 Matilda Berglund, okt-nov 

 Yvonne Andersson, okt-nov 

 Ulrika Moberg, okt  
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IFO-enheten – E  

 Förvaltningsrätten, okt-nov 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 248 Dnr KSN 2021-000044 

Förvaltningschefsrapport 

Kommunchef, bitr. kommunchef, socialchef, utbildningschef, samordnare 

utbildningsområdet och kommunikationssamordnare informerar från 

kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Kommunstyrelsen 25 november 

KS § 249 Dnr KSN 2021-000453 

Budget 2022 med utblick 2023-2025 

Förvaltningen överlämnade det tekniska budgetförslaget i augusti månad. De 

politiska grupperna har sedan dess haft möjligheter att diskutera förslaget.  

Budgetberedningen startade sedan upp höstens arbete i samband med 

överlämnande av det tekniska budgetförslaget och har haft ett antal möten 

med start 2020-08-24. Budgetberedningens protokoll innehåller två 

budgetförslag; Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraternas samt Vänsterpartiets. 

Socialdemokraternas förslag till budget inkommer 2021-11-16.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 25 

november då ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ska hållas 

kl. 13.00. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Tekniskt budgetförslag för år 2022 (2023-2025) daterad 2021-08-09 

Budgetberedningens protokoll 2021-10-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 245 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att bordlägga ärendet till den 25 november, kl. 

13.00 då ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ska hållas. 
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Kommunstyrelsen 25 november 

KS § 250 Dnr KSN 2021-000807 

Taxor och avgifter för Bengtsfors kommun år 2022 

I samband med framtagande av budget för år 2022 (2023-2025) har också 

förslag till justeringar av taxor och avgifter tagits fram. 

Socialdemokraternas förslag till budget inkommer 2021-11-16.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 25 

november då ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ska hållas 

kl. 13.00 . 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Budgetberedningens protokoll 2021-10-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 246 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att bordlägga ärendet till den 25 november, kl. 

13.00 då ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ska hållas. 
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Carina Holmqvist IFO 
Peter Torstensson 
Pär Nilsson Bengtsforshus AB 
Folkhälsostrategen 

KS § 251 Dnr KSN 2021-000809 

Samverkansavtal för huskurage 

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa 

mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Budskapet i metoden är att 

det alltid går att agera oavsett om det är innan våldet har skett, under tiden 

något händer eller efter att något har skett. Det finns en del problemområden 

som har pekats ut i utvärderingsrapporter, dessa är viktigt att ta hänsyn till. 

Med tanke på det bör ett samverkansavtal tas fram för att metoden ska vara 

väl förankrad och för att alla parter ska känna trygghet i införandet och i 

arbetet med metoden huskurage. I avtalet bör det framgå tydligt hur 

arbetsuppgifter ska vara fördelade mellan polis, socialtjänst och bostadsbolag.  

Parterna tar fram samverkansavtalet tillsammans. Respektive organisation bör 

vara förberedd på eventuell ökad anmälningsbenägenhet samt ett ökat antal 

våldsutsatta och vittnen som är i behov av stöd. Avtalet bör vara tills vidare 

och förhandlas om vid behov. En avstämning med berörda parter bör ske 

årligen. 

Huskurage  

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa 

mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Huskurage innebär att fler 

ska agera genom kunskap om våld och civilkurage vid oro om det misstänks 

att någon far illa i sitt hem. 

Budskapet i metoden är att det alltid går att agera oavsett om det är innan 

våldet har skett, under tiden något händer eller efter att något har skett.  

Metoden  

Innan våld: 

Genom att införa huskurage och sätta upp lappar kan en trygghet skapas för 

den våldsutsatta, vilket kan påverka till att utsatta individer vågar be om hjälp. 

Gärningsmannen får också vetskap om huskurage vilket kan minska risken för 

våld på grund av att det uppmärksammas. Informationen går att sätta upp i 

tvättstugan, lekparken och i trapphuset. Det går även sätta upp information om 

vart den utsatta kan få hjälp och vart gärningsmannen kan få hjälp om hen 

beslutar sig för att vilja ha hjälp att sluta sitt våldsutövande. Det är även idé 

att hänga upp en förklaring på olika slags våld eller lägga ut den 

informationen på Bengtsforshus AB hemsida. Genom att hänga information i 
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trapphuset kan offret lättare ta del av informationen, eftersom offer ofta 

normaliserar de våld som pågår.  

Under misstänkt pågående våld: 

 Knacka på – du behöver inte stå kvar 

Att du knackar på kan avbryta våld genom att distrahera 

våldsanvändaren och ge den utsatta chans att ta sig där ifrån. 

 Hämta hjälp 

Ju fler grannar, desto tryggare. 

 Ring polis 

Ring alltid polis i första hand vid akuta fall eller hotfulla situationer.  

Efter våld:  

Det går att hjälpa efter något har hänt. Till exempel kan grannar göra en 

orosanmälan samt berätta för polisen vad man sett eller hört. Det går också 

prata med, peppa och stödja den personen som oron finns för.  

Problemområde som pekats ut i utvärderingsrapporter gällande huskurage 

Det finns en del problemområden som har pekats ut i utvärderingsrapporter, 

dessa är viktigt att ta hänsyn till. 

 Informationen har ej nått ut och hyresgäster känner inte till huskurage. 

 Sämre samanhållning i bostadsområdet innebär mindre civilkurage. 

 Innan genomförande har formell förankring saknats. 

 Kommunpolisers uppfattning har varit att arbetet inte stämmer överens 

med deras utgångspunkt gällande förebyggande arbete. 

Huskurage Bengtsfors 

År 2019 antog kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun tre motioner där 

Bengtsforshus AB fick i uppdrag att ansluta sig till metoden. Avsikten är att 

huskurage ska införas i Bengtsforshus hyreshus under hösten 2021. Att införa 

huskurage innebär att hänga upp policyn på anslagstavlor i trapphus och 

eventuellt i tvättstugor, samt att de boende informeras om insatsen via ett 

brevlådeutskick. På längre sikt, när fler bostadsbolag, är anslutna till 

huskurage är uppdateringar på sociala medier även aktuellt. Innan införandet 

av huskurage behöver ett samarbete mellan socialtjänst, polisen och 

Bengtsforshus AB etableras.  

Syftet med samverkansavtalet är en väl förankrad ansvarsfördelning mellan 

berörda parter samt att alla berörda parter ska ha en tydlig bild vad huskurage 

innebär i Bengtsfors kommun.  

Implementeringen av huskurage bör beakta människors psykologiska 

mekanismer som påverkar människors civilkurage i nödsituationer och 

beroende på varierande social kontroll. Det innebär att finns olika utmaningar 

vid olika typer av bostadsområden, då sociala grupper har olika normer och 
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värderingar. Respektive organisation bör vara förberedd på eventuell ökad 

anmälningsbenägenhet samt ett ökat antal våldsutsatta och vittnen som är i 

behov av stöd.  

I en utredningsrapport angående huskurage visar det sig att de flesta 

omgående skulle ringa polisen i första hand, denna rapport visar även att 

många av hyresgästerna inte kände till huskurage. Hur utfallet i Bengtsfors 

kommer se ut vet vi inte. 

Med tanke på de problemområden som har pekats ut bör ett samverkansavtal 

tas fram. Det bör framgå tydligt av avtalet hur arbetsuppgifter ska vara 

fördelade mellan polis, socialtjänst och bostadsbolag. Alla berörda parter 

medverkar i att framställa samverkansavtalet. Respektive organisation bör 

vara förberedd på eventuell ökad anmälningsbenägenhet samt ett ökat antal 

våldsutsatta och vittnen som är i behov av stöd. Avtalet bör vara tillsvidare 

och förhandlas om vid behov. Uppföljning kan eventuellt ske via lokala BRÅ.  

Beredande organ 

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2021-09-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 255 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

samverkansavtal mellan socialtjänst, polisen och Bengtsforshus AB gällande 

huskurage.  

Protokollsanteckning 

Anna-Greta Strömberg (KD) stöder beslutet om att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram ett samverkansavtal mellan socialtjänst, polisen och Bengtsforshus 

AB gällande Huskurage då det är i linje med Kristdemokraternas motion från 

2018-01-27. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 252 Dnr KSN 2021-000810 

Hållbarhetsredovisning Agenda 2030 

Bengtsfors kommun har sedan tidigare arbetat med välfärdsbokslutet gällande 

befolkningens hälsa, välfärdsbokslutet har varit en riktlinje för hur 

folkhälsoarbetet ska bedrivas i kommunen och utgår från de nationella 

folkhälsopolitiska målen. I folkhälsoarbetet önskas ett skifte till att arbeta med 

Agenda 2030, en hållbarhetsredovisning. Agenda 2030 är en tydlig kompass 

för hållbarhetsarbetet och är ett gemensamt ramverk för uppföljning för hela 

världen. Agendan omfattar tre dimensioner som integreras med varandra, 

dessa är det sociala, de ekonomiska och det miljömässiga perspektivet. 

Genom en hållbarhetsredovisning kan vi se utvecklingsområden inom 

folkhälsoarbetet och miljöarbetet och hur de bör drivas framåt i kommunen.  

Ett skifte till Agenda 2030 innebär inte att vi går miste om information, det 

folkhälsopolitiska ramverket och de nationella miljömålen är i stor del kopplat 

och stämmer överens med målen i Agenda 2030. Bengtsfors kommuns egna 

mål och mått är kopplade till de politiska målen. I och med detta så kan vi 

redovisa de flesta av Bengtsfors kommuns egna mått genom Agenda 2030. 

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att redovisa att Bengtsfors kommun 

arbetar för ett hållbart samhälle.  

Beredande organ 

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2021-09-07 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 256 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att folkhälsoarbetet ska redovisas i en 

hållbarhetsredovisning utifrån Agenda 2030. 

Beslutet gäller från och med nästa redovisning, vilken sker 2023. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(55) 

Datum 

2021-11-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 

KS § 253 Dnr KSN 2016-000719 

Billingsfors busstation – äskande om utökade medel  

I investeringsbudget 2019 avsattes 2000 tkr för Billingsforslyftet vilket skulle 

finansiera en rad olika attraktivitetshöjande åtgärder. Flera åtgärder i projektet 

är slutförda men anläggandet av Billingsfors busstation kvarstår. Analys av 

kostnadsberäkningar för Billingsfors busstation samt kvarvarande 

budgetutrymme visar på att full täckning saknas för att kunna anlägga 

Billingsfors busstation. Förvaltningen bedömer att en utökning av 

projektmedel med 500 tkr krävs för att anläggandet av Billingsfors busstation.   

Billingsforslyftet 

Budget 2019   2000 tkr 

Hittills förbrukat: 

Rivning av Selinshuset  -340 tkr 

Banvaktarstugan (iordningställande) -140 tkr 

Billingsfors busstation 2019/2020 -300 tkr 

Billingsfors busstation 2021 -220 tkr 

Kvarvarande budgetutrymme: 1000 tkr, inkl statlig medfinansiering 

Efter flera vändor i projektet Billingsfors busstation, där Trafikverket i ett 

första skede stoppade projektet för att man inte kunde godkänna utformningen 

har förvaltningen nu gjort ett omtag tillsammans med konsult och 

Trafikverket. Ett nytt utformningsförslag har tagits fram tillsammans med en 

kostnadsberäkning. Det nya utformningsförslaget innebär att endast 

norrgående bussar kommer att angöra den nya busstationen, södergående 

bussar kommer fortsatt att angöra hållplats som är belägen längre norrut vid 

korsningen Baståsvägen/Länsväg 172. Kostnadsberäkning för den nya 

busstationen är upprättad och visar på en anläggningskostnad om totalt ca 

2 300 tkr. Under våren 2021 beslutade allmänna utskottet att kommunen 

skulle ansöka om statlig medfinansiering för projektet. Busstationen har av 

Trafikverket beviljats statlig medfinansiering för år 2022, beviljad 

medfinansiering uppgår till 50 % av anläggningskostnaden. Trafikverket 

beviljade i september 2021 även tillstånd för anslutning av busstationen till 

statlig väg vilket i praktiken innebär att busstationen får byggas i enlighet med 

det utformningsförslag som finns framtaget. Samtliga erforderliga tillstånd 

från Trafikverket är därmed erhållna.  

Återstående arbete som krävs innan byggnation kan påbörjas är att 

detaljprojektera samt att ta fram ett förfrågningsunderlag och genomföra 

upphandling av entreprenad. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(55) 

Datum 

2021-11-17  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nedan följer en sammanställning över återstående kostnader. 

Billingsfors busstation 

Total anläggningskostnad   2300 tkr 

Egen finansiering (50%)  -1150 tkr 

Detaljproj./förfrågningsunderlag  350 tkr 

Återstående budgetutrymme -1000 tkr 

Total summa saknade medel: 500 tkr 

Underskottet av medel beror på 2 faktorer – kostnader för tidigare arbete som 

ej kunnat nyttjas i det fortsatta arbetet samt kostnadsökningar.  

Kostnader för tidigare arbete 
De handlingar och projekteringsunderlag som togs fram med hjälp av konsult 

2019/2020 uppfyllde de krav som ställdes på vägar och gators utformning vid 

tiden då handlingarna togs fram. Efter det att underlag/handlingar tagits fram 

2019/2020 kom nya bestämmelser för utformning av vägar och gator, VGU 

20. De gamla handlingarna/underlagen uppfyllde inte kraven som ställdes i 

VGU 20 vilket resulterat i att dessa handlingar inte kunnat nyttjas i det 

fortsatta arbetet som följde efter att omtag i ärendet togs. Kostnaden för 

framtagandet av handlingar och underlag under 2019/2020 om totalt ca 300 

tkr utgör därmed en kostnad för nedlagt arbete som inte kunnat nyttjas. När 

nya handlingar/underlag skulle tas fram efter att omtag i ärendet togs fick man 

börja om från noll.   

Kostnadsökningar 
Inför att beslut om satsningar på projektet Billingsforslyftet fattades gjordes en 

beräkning av kostnader för de ingående delarna i projektet. Beräkningarna 

gjordes i början av 2019 och återspeglar de kostnadsnivåer som då var 

aktuella. Med de kostnadsnivåer som nu råder innebär det en kostnadsökning 

totalt sett i projektet – både vad gäller framtagande av underlag/handlingar 

samt kostnader för material och entreprenad i samband med anläggandet av 

busstationen.  

Förvaltningen bedömer att återstående budgetutrymmet om 1000 tkr behöver 

utökas med 500 tkr för att projektet ska få ekonomisk täckning.     

Kostnadsökningen kan finansieras antingen genom en omdisponering av 2022 

års investeringsbudget eller genom att investeringsbudgeten utökas. Beslutad 

investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna för 2022 uppgår 

till 30,1 mnkr. I nuläget är det inget eller mycket lite av denna summa som är 

uppbunden genom bindande avtal med leverantörer och omdisponering kan 

göras från samtliga projekt. Att finansiera genom omdisponering har fördelar 

av att upplåning inte behöver utökas, kapitalkostnader inte ökar och 

finansiella nyckeltal inte försämras jämfört med förutsättningarna vid beslut 

om investeringsbudget. Att utöka investeringsbudgeten skulle innebära ökad 

upplåning och tillkommande kapitalkostnader. En utökning av 

investeringsbudgeten med 500 tkr innebär ökade kapitalkostnader med 30 tkr 

årligen. 
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Beredande organ 

Kommunchefen och plan- och bygglovhandläggarens tjänsteskrivelse 2021-

10-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 276 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsbudget för år 2022 med 500 

tkr för att finansiera kostnadsökningen i samband med anläggandet av 

Billingsfors busstation 

Protokollsanteckning 

Jerker Johansson (C) vill föra följande till protokollet: 

Som innehavare av bussförarkort tror jag inte på att planerna på busstations i 

Billingsfors kommer att höja trafiksäkerheten där. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 254 Dnr KSN 2021-000787 

Taxor och avgifter Dalslands Miljö- och Energiförbund – 
förlängning av nuvarande taxor 

Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund föreslår 2021-10-07 § 10 

att respektive kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande taxor 

gällande miljöbalken, sprängämnesprekursorer, taxa strålskydd samt för 

livsmedelskontroll. Bakgrundens är att direktionen bordlagt ärendet om taxor 

för 2022 och att tills ärendet är avgjort behöver de nuvarande för 2021 att 

förlängas. 

Mot bakgrund av att taxorna för 2022 sannolikt inte kommer att hinna 

fastställas i respektive kommun före årsskiftet behöver fullmäktige fatta beslut 

om att förlänga de nuvarande taxorna för 2021 att gälla tills de nya taxorna för 

2022 är fastställda. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2021-10-21 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 267 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga de nuvarande taxorna för Dalslands 

Energi- och Miljöförbund 2021 gällande miljöbalken, 

sprängämnesprekursorer, strålskydd och livsmedelskontroll till dess att de nya 

taxorna för 2022 har fastställts av fullmäktige. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Tekniska chefen  

KS § 255 Dnr KSN 2021-000798 

Långevi idrottsplats fortsatt hantering av läktar området  

Området kring det utsprängda berget vid Långevi idrottsplats behöver säkras 

upp.  

Upprustningen av området gjordes i samverkan mellan anläggningsrådet och 

Bengtsfors kommun. Anläggningen ägs av Bengtsfors kommun och 

arrenderas av ett anläggningsråd. Anläggningsrådet består av representanter 

för Friluftsfrämjandet, Bengtsfors IF och Bengtsfors BOIS. 

Anläggning av konstgräsplanen vid Långevi idrottsplats i Bengtsfors 

påbörjades under 2016. Ett område förbereddes för en tilltänkt läktare. I 

dagsläget är området avspärrat med byggstängsel eftersom byggnation av 

läktare inte påbörjats. Det område som nu är aktuellt berördes vid ett 

samverkansmöte och anläggningsrådet  

Idrottsplatsen på Långevi är idag en av de största samlingspunkterna för barn 

och ungdomsidrott. Då läktare saknas samlas åskådare efter planens långsida 

där det tidigare sprängområdet finns. Det 60 meter långa och 10 meter höga 

sprängområdet är avspärrat av med byggstängsel, öppningar finns vid 

stängslets början och slut så barn kan utan svårigheter komma innanför 

avspärrning. Då bergväggen är krackelerad kan vatteninträngning orsaka 

ytterligare ras genom frostsprängning, vilket bedöms redan ha skett då större 

stenblock ligger på marken. För att säkerställa området behöver åtgärder 

genomföras för förhindra ytterligare ras, nuvarande avspärrning kan inte anses 

som en permanent lösning. Vid en olycka kan kommunen ansvarskrävas i 

egenskap av fastighetsägare.  

Om det finns behov av en rassäkring så behöver kommunstyrelsen ta ställning 

till kostnader och vilken part som skall stå för dessa. Ett alternativ kan vara att 

inleda dialog med anläggningsrådet om ett eventuellt läktarbygge men i 

sonderande dialoger så har anläggningsrådet uppgett att man inte i närtid har 

planer eller finansiering för att fullfölja tanken med ett läktarbygge. 

Beredande organ 

Kommunchefen och driftchefens tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 64 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna 

en permanent rassäkring av området. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 256 Dnr KSN 2021-000875 

Låneram 2022 för Bengtsfors kommun 

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

2021. För att det ska vara möjligt att omsätta gamla lån och ta upp nya lån 

behöver ett nytt beslut fattas som gäller för år 2022. 

Bedömning av upplåningsbehov baseras på beslutad investeringsbudget och 

kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till driftsbudget för år 2022. 

Enligt balansräkningen i kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till 

budget kommer låneskulden vid utgången av år 2022 uppgå till 272,5 mnkr. 

Låneramen behöver därför ha utrymme för upplåning upp till denna nivå. 

Bedömning av behov av faktisk upplåning inom ramen görs löpande under 

året. För år 2021 uppgår låneramen till 335,0 mnkr och prognosen är att 

faktisk skuld vid årets slut uppgår till 260,0 mnkr. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-30  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer låneram för Bengtsfors kommun för år 2021 

till 275 mnkr. 
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Kommunchefen 
Överförmyndarnämnden 
Ekonomichefen 

KS § 257 Dnr KSN 2021-000701 

Äskande driftsbudget 2022, överförmyndarnämnden 

Ett äskande har inkommit från Överförmyndarnämnden angående driftsbudget 

2022. Överförmyndarnämnden äskar för högre kommunbidrag. 

Överförmyndarnämnden har under några år i olika former av dialoger flaggat 

för behovet av en högre driftsbudget. Kommunerna finansierar verksamheten 

genom driftsbidrag enligt en fördelningsmodell som bygger på antal invånare 

och antal ärenden. 

Nu har Överförmyndarnämnden formellt äskat om en höjning på totalt 

650 000 kronor vilket motsvarar kostnaderna för en utökning med en 

handläggare. Enligt fördelningsmodell innebär detta en höjning av Bengtsfors 

kommuns bidrag med 151 000 kronor. 

Överförmyndarnämnden efterlyser även en tätare dialog med 

ägarkommunerna om ekonomi och strategifrågor. 

Vid samrådsmötet 2021-09-17 deltog tjänstepersoner från kommuner och 

Överförmyndarnämnd samt ledamöter i nämnden. Vid mötet framförde 

kommunerna synpunkter på den sena hanteringen av ett äskande för en utökad 

budget, kommunerna önskar att äskande sker tidigt på året för att dessa 

äskande skall kunna hanteras inom  ordinarie ekonomi- och budgetprocesser. 

Bengtsfors kommun framförde förslaget att införa formella ägarråd där 

Överförmyndarnämnden kallar kommunstyrelsens ordförande och eventuellt 

1:e vice ordförande till ett gemensamt ägarråd där man kan diskutera 

långsiktiga strategifrågor, mål och ekonomiska ramar. Idag sker dialogen med 

respektive kommun inom ramen för kommunernas uppsiktsplikt och inte i ett 

sammanhang där kommunerna gemensamt kan diskutera framtidsfrågor. 

Kommuncheferna i de berörda kommunerna förordar gemensamt att man 

inför någon form av ägarrådsmöten. 

När det gäller det äskande om utökade kommunbidrag inför 2022 så har 

frågan inte beretts i förvaltningen och därför finns det ingen uppfattning om 

det berättigade i en utökad budget för verksamhetsåret 2022. 

Kommuncheferna beskrev för nämndens ledamöter de ekonomiska 

förutsättningarna kommunalt samt problemet med det sena äskandet. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-22 
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Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-27 § 221 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 252 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla äskande från överförmyndarnämnden 
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Kommunfullmäktige 

KS § 258 Dnr KSN 2021-000691 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar – uppräkning 
av grundbidrag 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands järnväg (DVVJ) har inkommit med en 

skrivelse där man anhåller om ett uppräknat grundbidrag till stiftelsen. 

DVVJ har erhållit ett grundbidrag från stiftarna på 100 000 kronor årligen per 

kommun. Beloppet har inte räknats upp genom åren utan DVVJ har inkommit 

med ansökningar om tilläggsbelopp från kommuner och har även vissa år 

erhållit stöd ifrån Västra Götalandsregionen. 

Under de senaste åren så har Bengtsfors kommun beviljat tilläggsbelopp 

enligt följande: 

2021 – 400 tkr 

2020 – 400 tkr 

2019 – 500 tkr 

2018 – 250 tkr 

2017 – 400 tkr 

DVVJ vill nu att grundbidraget höjs till 400 000 kronor per kommun årligen 

och att bidraget fortsättningsvis indexregleras enligt SKR.s PKV index. 

DVVJ har haft problem med att få verksamheten att helt och hållet vila på 

affärsmässig grund, verksamheten är delad i tre olika verksamhetsområden, 

godstransporten, turisttrafik och dressinuthyrning. Den del av verksamheten 

som troligen är svårast att få i ekonomisk balans är turisttrafiken sommartid 

med rälsbuss. Denna trafik är viktig för turistföretagare i landskapet då den är 

en del av en turistisk infrastruktur, utan tågtrafiken så kommer företag som 

bedriver trafik på Dalslands kanal och företagare runt denna få färre besökare. 

DVVJ.s turistiska verksamhet har möjligheter att utvecklas för att bidra mer 

till en positiv utveckling och Bengtsfors kommun undersöker möjligheten till 

att utveckla banvallen norr om Bengtsfors, då det kunde ge möjlighet till 

dressinåkning, cykel och vandring. I det perspektivet är en fortsatt 

persontransport från Mellerud viktig och klimatsmart. 

DVVJ har tillsammans med kommunerna diskuterat möjligheten till att 

utveckla affärsverksamheten och har erhållit ett stöd från regionen för en 

verksamhetsutveckling, men i det korta perspektivet så kommer DVVJ delvis 

vara beroende av någon form av grundfinansiering för delar av sin 

verksamhet. 
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Att indexreglera höjningar av verksamhetsbidrag är en vedertagen metod. Den 

skapar förutsägbarhet för bägge parter. Dock bör ett ägarsamråd ske varje år 

under våren inför de kommunala budgetprocesserna, där kommunerna möter 

styrelsen för DVVJ tillsammans och diskuterar om verksamheten behöver ha 

en indexhöjning och hur denna ser ut i relation till de ekonomiska ramarna i 

kommunerna. 

Då DVVJ har ett grundbidrag som nu föreslås kraftigt höjas så är frågan av 

principiell art även om kommunen betalat ut anslag totalt sett i samma nivå 

under tidigare år. Även kravet på ett gemensamt ägarråd bör stadfästas. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 253 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att grundbidraget skall vara 400 000 kronor 

årligen från Bengtsfors kommun under förutsättning att Melleruds kommun 

fattar beslut om samma belopp. Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa 

PKV som index för uppräkning. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Destinationsutvecklaren 

KS § 259 Dnr KSN 2021-000709 

Offentlig toalett Dals Långed 

Dals Långeds samhälle och centrum har i dagsläget ingen offentlig toalett, 

något som har en negativ påverkan för människors möjlighet att använda det 

offentliga rummet, framför allt är det kvinnorna som missgynnas.  

Dals Långed är kommunens näst största samhälle och som under sommaren är 

välbesökt av turister. Avsaknaden av en offentlig toalett blir då en både 

uppenbar som påtaglig brist på service.  

I dagsläget finns det inte någon tillgänglig toalett för allmänhet och besökare 

som rör sig i samhället något som givetvis kan vara mycket besvärande. Dals 

Långeds Utvecklingsråd byggde för över 10 år sedan en toalett med dusch i 

anslutning till ställplatsen för husbilar/gästhamnen. Denna är dock inte 

vinterisolerad och vattnet stängs av när turistsäsongen är över på hösten. För 

att få tillgång till den krävs att man får en kod av den som är ställplatsvärd, så 

toaletten är i princip endast till för tillfälliga besökare under turistsäsongen. 

Ställplatsen och gästhamn en hög beläggningsgrad säsongen och brukar ha 

drygt 500 betalande husbilar och båtar under maj-oktober. Under högsäsong, i 

mitten av juli, är det inte ovanligt att det sammanlagt finns 15-20 husbilar och 

båtar varje kväll, vilket innebär att 40-45 personer ska trängas om en toalett, 

som när duschen används inte är tillgänglig.  

I området vid ställplatsen finns även en turistiskt marknadsförd bastu som 

hyrs ut till turister och sällskap men som också har två offentliga bastukvällar 

i veckan med 35 -45 personer som regelbundet nyttjar möjligheten. 

Dals Långed är kommunens näst största ort och den saknar i dag en offentlig 

toalett i centrumområdet. Forskning visar att tillgången till en toalett påverkar 

människors möjlighet att använda det offentliga rummet och det är framför 

allt kvinnorna som missgynnas.  

Att det ska finnas en offentlig toalett i varje större samhälle bör mot 

ovanstående ses som en basal service.  

För att nå så hög servicegrad som möjligt bör en eventuell offentlig toalett 

placeras så den kan betjäna medborgare och besökare i samhället och 

samtidigt gäster till ställplats, gästhamn och bastu. Dals Långeds 

utvecklingsråd har i samråd med Destinationsutvecklare och Planchef 

identifierat en lämplig plats i anslutning till ställplatsområdet. Behovet på en 

offentlig toalett är att den inrymmer herr, dam och handikapp/dusch. Enligt en 

kostnadsberäkning gjord av ett lokalt byggföretag handlar det om en 
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investering på ca 600 tkr + ytterligare kostnader för anslutningar av vatten, 

avlopp och ström, markberedning, tillstånd etc. Totalt ca 850 tkr. 

En utökning av investeringsbudget med 850 tkr innebär tillkommande 

kostnader för räntor och avskrivningar med ca 40 tkr per år. 

Att bygga en offentlig toalett i Dals Långed kommer innebära årliga drift- och 

underhållskostnader.  Drift och underhåll i egen regi bedöms kosta 120 tkr per 

år. Driften kan möjligen hanteras i samråd med Dals Långeds Utvecklingsråd. 

Beredande organ 

Kommunchefen och destinationsutvecklarens tjänsteskrivelse 2021-10-07 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 69 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

tekniska utskott för ytterligare beredning. 
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Arbets- och integrationsenheten 

KS § 260 Dnr KSN 2021-000806 

Revidering av riktlinjer gällande extra ekonomiskt 
bidrag till jul till individer med barn som har ekonomiskt 
bistånd 

Förslag till reviderade riktlinjer gällande extra ekonomiskt bidrag till jul till 

individer med barn som har ekonomiskt bistånd har tagits fram. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-11 (§ 145) att införa ett extra 

ekonomiskt bidrag till jul till individer med barn och ungdomar som uppbär 

ekonomiskt bistånd. För att ha rätt till det extra bidraget krävs att följande 

kriterier uppfylls: 

 Familjen ska ha rätt till försörjningsstöd i december  

 Familjen ska ha uppburit försörjningsstöd i minst tre månader före 

december, alltså från september månad och framåt  

 Familjer som inte uppburit försörjningsstöd ska vid prövning ha legat 

under försörjningsstödsnormen i minst tre månader före december, 

alltså från september månad, och skulle, om de hade sökt 

försörjningsstöd, ha varit berättigade bistånd  

 Familjerna ska antas vara fortsatt beroende av försörjningsstöd i 

januari  

 Det extra biståndet ska utgå med ett bestämt belopp för barn och 

ungdomar under 18 år som är folkbokförda hos den förälder som 

ansöker om biståndet  

Riktlinjerna har tillämpats sedan hösten 2016. Förvaltningen anser att det 

finns behov av vissa förändringar av nuvarande rutin, dels utifrån ett 

barnperspektiv, dels om kravet på fortsatt behov av försörjningsstöd i januari 

månad samt hur länge behovet av försörjningsstöd ska ha funnits innan 

december månad. 

Förvaltningen anser att kriteriet om att barnet eller ungdomen under 18 år ska 

vara folkbokförda hos den förälder som ansöker om ekonomiskt bistånd bör 

tas bort. Frågan är om julpeng i stället bör ses utifrån ett barnperspektiv. 

Utifrån det perspektivet skulle det extra biståndet kunna beviljas till de 

föräldrar som är aktuella på ekonomiskt bistånd oavsett var barnet är 

folkbokfört. Kriteriet om hur länge en förälder/föräldrar haft ekonomiskt 

bistånd bör väga tyngre än var barnen är folkbokförda.  

I nuvarande rutin kring julpeng anges tre månader som långvarigt 

försörjningsstöd. I andra frågor som till exempel vid nödvändig tandvård 

betyder långvarigt försörjningsstöd sex månader. Det bör vara samma 

tidsperspektiv som gäller får såväl tandvård som julpeng, dvs sex månader. 
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Kriteriet om att familjerna antas vara fortsatt beroende av försörjningsstöd i 

januari bör också ses över eftersom det bistånd som söks för december, ska i 

regel också prövas i december. 

Vidare har en jämförelse gjorts med andra kommuner om julpeng. Flertalet 

kommuner i Fyrbodal har inte möjligheten till ”julpeng”. De kommuner som 

har en julpeng har belopp som varierar från 200 kr per barn till 400 kr per 

barn. 

Förvaltningen anser att kriteriet om att det extra biståndet ska betalas ut med 

ett bestämt belopp för barn och ungdomar under 18 år som är folkbokförda 

hos den förälder som ansöker om biståndet ska tas bort. Barn och ungdomar 

kan liksom vuxna endast vara folkbokförda på en adress. Likväl som att den 

förälder som är aktuell på ekonomiskt bistånd får avslag på grund av att 

barnet som hen sökt för inte är folkbokfört hos hen, kan båda föräldrarna vara 

aktuella på ekonomiskt bistånd och således söka det extra biståndet men bara 

den förälder vars barn är folkbokfört hos kan beviljas det extra biståndet. Det 

är tveksamt om ett sådant beslut kan tas utifrån ett barnperspektiv. Det extra 

biståndet bör i stället kunna beviljas till föräldrar som är aktuella på 

ekonomiskt bistånd och som haft ekonomiskt bistånd under en längre period. 

Förvaltningen anser också att beloppet om 500 kr per barn kan minskas då 

beloppet är högt i jämförelse med andra kommuner. Förvaltningen föreslår 

istället 300 kr per barn samt att föräldrarna som söker det extra biståndet bör 

varit aktuella på ekonomiskt bistånd i minst sex månader.  

Förvaltningen ser heller inget skäl till varför familjerna ska antas vara fortsatt 

beroende av försörjningsstöd i januari för att kunna beviljas det extra biståndet.  

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att revidera 

befintliga riktlinjer och komplettera dem med kriterier för att kunna beviljas 

ett extra ekonomiskt bidrag, med 500 kr per barn, till jul: 

 Familjen ska ha rätt till försörjningsstöd i december  

 Familjen ska ha uppburit försörjningsstöd i minst sex månader före 

december, alltså från juni månad och framåt  

 Familjer som inte uppburit försörjningsstöd ska vid prövning ha legat 

under försörjningsstödsnormen i minst sex  månader före december, alltså 

från juni månad, och skulle, om de hade sökt försörjningsstöd, ha varit 

berättigade bistånd 

Det extra biståndet ska utgå med ett bestämt belopp för barn och 

ungdomar under 18 år 

Stein Begby (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att revidera befintliga 

riktlinjer och komplettera dem med kriterier för att kunna beviljas ett extra 

ekonomiskt bidrag, med 500 kr per barn, till jul: 

 Familjen ska ha rätt till försörjningsstöd i december  
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 Familjen ska ha uppburit försörjningsstöd i minst tre månader före 

december, alltså från juni månad och framåt  

 Familjer som inte uppburit försörjningsstöd ska vid prövning ha legat 

under försörjningsstödsnormen i minst sex  månader före december, alltså 

från juni månad, och skulle, om de hade sökt försörjningsstöd, ha varit 

berättigade bistånd 

 Det extra biståndet ska utgå med ett bestämt belopp för barn och 

ungdomar under 18 år 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Stein Begbys (S) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag 

- Nej-röst för Stein Begbys (S) förslag 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Stig Bertilssons (M) förslag mot 3 nej-röster för Stein 

Begbys (S) förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Stig Bertilssons 

(M) förslag.1 ledamot avstod från att rösta. 

Omröstningsbilaga 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Göran Skogfält (S)  X  

Per Jonsson (C) X   

Anders Forsberg (M) X   

Christina Lundqvist (S)  X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Britt-Inger Sandströms 
(SD) 

  X 

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 5 3 1 
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Beredande organ 

Kommunchefen och enhetschef arbete och integrations tjänsteskrivelse 2021-

10-07 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera befintliga riktlinjer och komplettera 

dem med kriterier för att kunna beviljas ett extra ekonomiskt bidrag, 500 kr 

per barn, till jul: 

 Familjen ska ha rätt till försörjningsstöd i december  

 Familjen ska ha uppburit försörjningsstöd i minst sex månader före 

december, alltså från juni månad och framåt  

 Familjer som inte uppburit försörjningsstöd ska vid prövning ha legat 

under försörjningsstödsnormen i minst sex  månader före december, alltså 

från juni månad, och skulle, om de hade sökt försörjningsstöd, ha varit 

berättigade bistånd 

 Det extra biståndet ska utgå med ett bestämt belopp för barn och 

ungdomar under 18 år 
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Utbildningschefen 

KS § 261 Dnr KSN 2020-000971 

Uppföljning och utveckling enligt årscykel – grundskola, 
särskola – resultat och analys 2021 

Som en del i utbildningsutskottets uppföljningsansvar har vid sammanträdet 

2021-09-01 resultat för läsåret 2020/2021 följts upp. De resultat som 

redovisas är omdömen för de lägre åldrarna och betygsresultat för årskurserna 

6 till och med 9.  

Analys och planerade åtgärder för förbättrade resultat presenteras i enlighet 

med årscykeln i utbildningsutskottet i oktober. 

I handlingsplaner efter granskningar av Skolinspektionen och 

kommunrevision ingick att ändra analysmallar mm i uppföljningssystemet 

Stratsys. Här följer en första rapport enligt denna nya utformning.  

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 92 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av resultat och analys för grundskolan, 

grundsärskolan, förskoleklass och fritidshem 2021. 
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Utbildningschefen 

KS § 262 Dnr KSN 2021-000804 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 för skolhälsovården 

Utbildningschefen informerar om patientsäkerhetsberättelse för 

skolhälsovården 2020. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 95 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 263 Dnr KSN 2020-000862 

Motionssvar narkotikafri skola i Bengtsfors kommun 

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

kommun. Förslagsställaren yrkar att: 

Strömkullegymnasiet upprättar ny drogpolicy/handlingsplan där 

slumpvisa drogtester på frivillig basis är inskriven, samt att 

Strömkullegymnasiet utför slumpvisa frivilliga drogtester 

klassvis. 

Sedan motionen inkom har en rad samråd med kommunstyrelsens 

utbildningsutskott, rektor gymnasiet och verksamhetschef gymnasiet 

genomförts, senast vid utbildningsutskottets sammanträde 2021-09-29. Nedan 

följer rektors kommentar och bifogad finns nu gällande drogpolicy: 

”Skolans Drogpolicy med Handlingsplan har utarbetats tillsammans med 

IFO. Handlingsplanen presenteras för och skrivs under av elever och 

vårdnadshavare i samband med skolstarten i årskurs ett eller när eleven 

börjar på skolan om det sker vid annat tillfälle. Planen finns även tillgänglig 

på skolans hemsida. Drogpolicyn finns översatt på arabiska och somaliska 

och dokument som ska skrivas under av elev och vårdnadshavare  finns också 

översatt. Det senare dokumentet lämnas till mentor som ett intyg på att  man 

tagit del av och förstått skolans drogpolicy och handlingsplan. Detta läsår 

skickades Drogpolicyn hem till alla elever på skolan, då vi inte haft 

föräldramöten på plats i skolan pga. pandemin. 

Skolan gör sedan tidigare drogtester på elever vid misstanke om att eleven 

använder droger. Testerna utförs på IFO av kunnig personal, och provtider 

finns att tillgå vid tre tillfällen i veckan. Varken skola eller IFO ser att detta 

behöver ändras då det fungerar tillfredsställande. Vi ser inget behov av att 

drogtesta klassvis.” 

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-08 

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

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 91 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-05-19 § 59 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-09-01 § 74 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 
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Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 96 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att beskriva och också 

intensifiera det drogförebyggande arbetet på både Bengtsgården och 

Strömkullegymnasiet. 

Motionen anses därmed besvarad.  
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Webbstrategen 
Kommunfullmäktige 

KS § 264 Dnr KSN 2021-000736 

Strategi och riktlinjer för informationshantering 

I strategin för informationshantering anges att det är varje 

medarbetares/verksamhets skyldighet att sätta sig in i vilka lagar och regler 

som gäller kring information som vi får till oss eller skapar själva. Särskilt 

viktig är efterlevnad av offentlighet- och sekretesslagstiftningen samt GDPR.  

Den grundläggande principen ska vara att lagra information på ytor som är 

öppna för andra medarbetare så länge lagstiftningen medger det.  

Strategin anger också Bengtsfors kommuns generella inställning till 

molnlagring är att godkänna det så länge det kan göras på ett tillfredställande 

sätt utifrån säkerhetsaspekter (inloggning etc.), gällande lagstiftning och 

regelverk samt kommunens interna styrdokument. 

Riktlinjerna för informationshantering innehåller rekommenderade 

lagringsytor där anpassade verksamhetssystem alltid ska vara det första 

alternativet. Riktlinjerna definierar olika typer av dokument utifrån deras 

säkerhetsklass och innehåll samt anger vilken som är den mest lämpliga 

lagringsytan för respektive typ. Microsoft Sharepoint kommer att vara den 

huvudsakliga lagringsytan för de flesta medarbetare. Informationslagring i 

Sharepoint kommer att innebära ett delvis nytt arbetssätt för att lagra och söka  

dokument. Arbetssättet möjliggör bland annat versionshantering och att 

dubbellagring undviks. Det gör också att dokument blir mer tillgängliga över 

verksamhetsgränser vilket underlättar för medarbetare att till sig av andras 

arbeten och idéer. 

Riktlinjerna anger fortsatt vilka lagringsytor som bör undvikas och riskerna 

med dessa. 

I riktlinjerna finns även definitioner på olika typer av styrande dokument 

(strategi, riktlinjer, planer, rutiner och regler), definitionerna ska hjälpa till att 

få ett enhetligt synsätt kring benämning av dokument och tydliggöra vilka 

förväntningar man kan ha på ett styrdokument. Riktlinjerna anger även vilken 

information olika styrdokument ska innehålla. 

Bakgrunden till framtagningen av en strategi samt riktlinjer för 

informationshantering är att ett antal olika brister och risker inom 

informations- och dokumentlagring har identifierats: 

 Vi saknar vetskap om i vilken omfattning medarbetare använder så 

kallade osäkra lagringsytor såsom Facebook-grupper och Dropbox etc. 

Vi saknar dessutom riktlinjer för hur dessa får användas. 
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 Vilken yta som används för dokumentlagring varierar mellan olika 

verksamheter, inom vård och omsorg används intranätet medan man 

inom skolan använder Google och tekniska området samt 

kommunkontoret använder den lokala filservern i stor utsträckning. 

Mappstrukturer på nuvarande lagringsytor är uppbyggda på olika sätt 

utifrån på de olika verksamheterna och deras medarbetare. Olika 

lagringsytor och avsaknad av gemensam struktur försvårar sökning av 

dokument och medverkar till onödig dubbellagring. Informationen 

tenderar dessutom att bli ”stängd” för majoriteten av medarbetare. 

 Dubbellagring av dokument vållar dagliga problem och är en 

”tidstjuv” för många medarbetare då det är svårt att veta vilket 

dokument som gäller. Det tar dessutom onödig plats på servrar. 

 Det finns ett informationsglapp mellan medarbetare på det 

administrativa nätet och skolnätet då medarbetare inom skolan 

använder intranätet i mycket begränsad omfattning. 

 Det saknas riktlinjer för när det är befogat att välja lagring i molnet 

istället för lokal informationslagring. 

 Behörighetshanteringen på nuvarande filserver är osmidig och styrs 

centralt av IT-enheten. En mer decentraliserad styrning skulle 

effektivisera verksamheten. 

 Det finns en omedvetenhet bland medarbetare kring vem som ansvarar 

för den information som produceras. 

Genom en strategi för kommunen och gemensamma riktlinjer för 

informationshantering: 

 Tydliggörs informationsansvaret. 

 Får vi en gemensam struktur för informationslagring, en effektivare 

dokumentlagring och en bättre behörighetsstyrning. 

 Kan vi minska informationsglappet mellan medarbetare på det 

administrativa nätet och skolnätet. 

 Kan vi få en kontrollerad molnlagring och undvika att osäkra 

lagringsytor används. 

Beredande organ 

Kommunchefen och webbstrategens tjänsteskrivelse 2021-10-04 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 269 

Kommunstyrelsens beslut och förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för informationshantering. 

Kommunfullmäktige antar strategi för informationshantering. 
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Stiftelsen Stenebyskolan 

KS § 265 Dnr KSN 2021-000744 

Uppdrag till Stiftelsen Stenebyskolan 2022-2023 

Västra Götalandsregionen och Bengtsfors kommun är stiftare för Stiftelsen 

Stenebyskolan. Västra Götalandsregionen övertog Landstinget i Älvsborgs 

åtaganden den 1 januari 1999, vilket enligt samarbetsavtal och stiftelsestadgar 

innebär att regionen bär 75 procent av driftskostnaderna för stiftelsen, medan 

Bengtsfors kommun bär resterande 25 procent. Stiftelsen Stenebyskolan 

bildades den 1 juli 1991 med Landstinget i Älvsborg och Bengtsfors kommun 

som huvudmän. 

Västra Götalandsregionen har arbetat fram ett förslag till uppdrag för 

Stiftelsen Stenebyskolan inför 2022 efter dialog mellan styrelse, region och 

Bengtsfors kommun. Regionsutvecklingsnämnden fattade beslut i enlighet 

med förslaget 2021-09-29 (Dnr RUN 2021-00288). 

Bengtsfors kommun har varit delaktigt i det förslag som förelagts till 

Regionutvecklingsnämnden och har i dialogen framfört att Stenebyskolan 

skall vara en resurs för hela Dalsland samt att Bengtsfors kommun gärna ser 

ett breddat utbildningsutbud på skolan inom ramen för stiftelsens uppdrag.  

Bengtsfors kommun är positivt inställda till att en översyn av skolans lokaler 

och framtida lokalanvändning skall genomföras. 

En förändring i uppdraget är att uppdraget föreslås ges för tvåårs perioder. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-06 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 254 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppdraget för Stiftelsen Stenebyskolan 

2022-2023 enligt förslaget till Regionutvecklingsnämnden. 
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Västra Götalandsregionen 

KS § 266 Dnr KSN 2021-000500 

Kommunernas klimatlöften 

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen bjuder in 

kommunerna i regionen att avge klimatlöften för 2022. Avgivna klimatlöften 

ska presenteras 15 december. Ärendet har återremitterats för att Dalslands 

miljö- och energikontor (DMEF) skall presentera en sammanställning över 

vilka löften som är aktuella i Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samt vad 

DMEF kan medverka i. 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer. 

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra 

organisationer i Västra Götaland som vill bidra i omställningen till en 

klimatsmart region. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften 

som skall genomföras under 2022. 20 konkreta åtgärder listas i underlaget. 

Löftena skall genomföras och följas upp under ett år. De löften som fanns att 

utgå ifrån inför 2021 har delvis omarbetats eller bytts ut. 

Senast 1 december skall kommunerna meddela vilka klimatlöften man tänker 

anta.  

Kommunstyrelsen behöver under hösten ta ställning till om man skall anta 

klimatlöften och i så fall vilka. I arbetet med klimatlöften kan förvaltningen 

och Dalslands miljö- och energiförbund vara resurser i beredningen. 

Kommunfullmäktiges mål är Bengtsfors kommun är en hållbar kommun – 

både miljömässigt och socialt. Detta mål har förtydligats genom 

kommunstyrelsens mål. 

1. Minska mängden matsvinn 

2. Minskad energiförbrukning i kommunens lokaler 

3. Livsmedelpolicyns mål om andel ekologiska inköp ska nås 

4. Andelen fossilfria fordon ska öka 

5. Minska mängden farligt avfall som har hamnat fel i hushållsavfallet 

6. Minska mängden hushållsavfall som samlas in i kärl 

7. Minska ungdomsarbetslösheten 

 

Målen är satta t o m 2022. 

 

I listan över klimatlöften finns det 20 färdiga löften samt en möjlighet att 

lägga till kommunens mest lysande åtgärd på klimatområdet.  

 

De 20 löftena är: 
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1. Vi har en laddplan för kommunen. NY 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Uppdaterat 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. NY 

10. Vi använder cirkulära möbler 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att 

köpa 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 

mål 

14. Vi genomför energieffektiviseringar 

15. Vi bygger i trä. NY 

16. Vi installerar solenergi. Uppdaterat 

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. NY 

18. Vi har en koldioxidbudget, Uppdaterat 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang i klimatet. NY 

 

Utöver de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutat om 

finns det inriktningsbeslut och budgetbeslut som kan ha bäring på 

klimatlöften och arbetet med hållbarhetskompassen, ex anslag för 

investeringar i förnybar energi och uppvärmning, satsningar på gång- och 

cykelvägar, investeringar i laddinfrastruktur för elfordon vid kommunala 

arbetsplatser. 

Klimatlöften skall redovisas efter ett år och om man inte klarat av löftena så 

kan arbetet med dem förlängas. Genom satsningen så kan Klimat 2030 

erbjuda stödjande åtgärder i form av workshops m.m. 

En del av de klimatlöften som listas ovan kräver någon form av finansiering 

och kompetens inom utvärdering, vilket stöd i utvärderingen som Dalslands 

miljö- och energiförbund eller Klimat 2030 kan erbjuda bör undersökas. 

Dalslands miljö- och energikontor har nu genomfört samverkansmöten 

individuellt med respektive kommun och sammanställt vad varje kommun 

framfört. 

Förvaltningen föreslår följande klimatlöften 2022: 

1, 3,4,,9,10,12,13,14.15,16,20 
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Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-06-10 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 177 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-27 § 222 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 257 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta miljölöfte 1, 3,4,9,10,12,13,14.15,16,20 
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Kommunfullmäktige 

KS § 267 Dnr KSN 2021-000733 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – delårsrapport per 
januari- augusti 2021 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har inkommit med delårsrapport och 

revisionsberättelse för januari till och med augusti 2021. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 262 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiga beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt 

revisionsberättelse för januari – augusti 2021. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 268 Dnr KSN 2021-000745 

Förslag till nya styrdokument för Dalslands Turist 
AB/Visit Dalsland 

Förslag till nya styrdokument finns för ställningstagande i 

kommunfullmäktige. De styrdokument som förslaget omfattar är: 

Bolagsordning 

Ägardirektiv 

Konsortieavtal 

Finanspolicy 

Dalslands Turist AB har tagit fram förslag till nya styrdokument för 

verksamheten, det hänger ihop med organisationsförändringen för 

organisationerna Dalslands Turist AB och Dalslands kanal AB samt förslaget 

att anta Visit Dalsland AB som nytt företagsnamn. 

Ägarkommunerna har tillsammans med Dalslands Turist AB arbetat fram 

förslag till nya styrdokument 

Att byta namn på verksamheten ligger väl i linje med hur kommuner och 

regioner benämner sina turistiska verksamheter, exempel på detta är Visit 

Sweden, Visit Göteborg etc. 

Bolagsordningen anger ändamålet för verksamheten samt de juridiska och 

ekonomiska förutsättningarna för bolaget på sedvanligt sätt. 

Ägardirektiven beskriver vad bolagets uppdrag är och vilka förväntningar 

som ägarkommunerna kan ha på bolaget, kopplat till uppdraget skall en 

verksamhetsplan utvecklas som skall antas årsvis av styrelsen för bolaget. 

Positivt i ägardirektiven är det ägarsamråd som skall genomföras årligen, 

detta för att ägarna skall kunna bilda sig en uppfattning om hur uppdraget 

genomförts och om uppdraget skall förändras. Ägardirektivet ligger väl i linje 

med de dialoger som förts i arbetsgruppen. 

Konsortieavtalet reglerar förhållandet mellan Visit Dalsland AB och 

Dalslands kanal AB, bakgrunden är att Visit Dalsland AB skall vara ett 

beställarbolag som köper tjänster av Dalslands Kanal AB. I konsortieavtalet 

regleras ersättningen från kommunerna till bolaget. Finansieringsprincipen är 

en fast summa per kommun på 200 000 kronor årligen förutom för 

Vänersborg. Utöver detta en ersättning beräknad på folkmängd. 

Principerna för ersättningen är rimliga då vissa fasta kostnader är lika oavsett 

storlek på kommun, exempelvis digitala verktyg och licenser och i 
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kombination med en ersättning beräknad på befolkning så kan 

ersättningsmodellen upplevas som tillräckligt rättvis. 

När det gäller den index klausul som finns i avtalet så är det ett vedertaget sätt 

att räkna upp en verksamhets kostnadsram, den skapar förutsägbarhet för 

kommuner och verksamhet, men modellen kan också komma att ifrågasättas 

de budgetår då kommunernas egna verksamheter inte kommer att få 

automatiska uppräkningar av sina kostnadsramar, det finns exempel på 

kommunala samverkansorganisationer som har en indexuppräkning i avtal 

men där ägarsamrådet årligen diskuterar om det finns ekonomiska 

förutsättningar för ett uppräknat anslag. 

En faktisk effekt av den tänkta ersättningsmodellen och indexreglering kan i 

praktiken medföra en minskad ram för bolagets verksamhet, då modellen till 

viss del utgår från befolkningstalen. Modellen kommer troligen innebära att 

Vänersborg med en viss befolkningstillväxt kommer behöva skjuta till mer 

pengar i framtiden medan ex  Åmål, Bengtsfors och Mellerud med en negativ 

befolkningsutveckling kommer minska sin ersättning till bolaget. 

Ekonomifrågorna bör vara en viktig punkt på dagordningen under 

ägarsamråden och hur hittar men en bra balans mellan ekonomi och 

effektivitet, en erfarenhet av att placera verksamhet utanför den egna 

kommunens kärnverksamhet är risken av att få en kostnadsdrivande 

verksamhet som lever sitt eget liv. Detta samtidigt som turistisk verksamhet är 

en för landskapet viktig verksamhet som skapar inkomster och arbetstillfällen 

i Dalsland. 

Finanspolicyn anger riktlinje för hur finansverksamheten inom bolaget skal 

bedrivas och med finansverksamheten avses likviditetsförvaltning och 

finansiering, Här har förvaltningen inga synpunkter på hur denna policy har 

utformats. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-06 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 261 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna styrdokument i form av 

Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortieavtal och Finanspolicy. 

Jäv 

Stig Bertilsson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 269 Dnr KSN 2021-000792 

Mål och indikatorer för myndighetsnämnden 2022 

Myndighetsnämnden diskuterar framtaget förslag till mål och indikatorer för 

myndighetsnämndens verksamhetsområde för 2022. 

Beredande organ 

Biträdande kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09 

Myndighetsnämndens beslut 2021-09-23 § 95 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 263 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till mål och indikatorer för 2022.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 270 Dnr KSN 2021-000812 

Delårsbokslut för myndighetsnämnden 

Biträdande kommunchef redogör för delårsbokslut för myndighetsnämnden.  

Beredande organ 

Myndighetsnämndens beslut 2021-09-23 § 96 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 264 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av delårsbokslut per 2021-08-31.  
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Kommunstyrelsen 25 november 

KS § 271 Dnr KSN 2021-000813 

Olovlig Parkering- förslag till taxa för år 2022 

Projektledare gator och vägar informerar om förslag till taxor för olovlig 

parkering.  

Parkering Taxa 2022 

momsfri 

1 Rörelsehindrade p-platser 

utan giltigt tillstånd  

1 000,00 kr 

2 Gångbana/cykelbana 500,00 

3 Förbud att stanna 500,00 

4 Busshållsplats 500,00 

5 Lastplatser med förbud att 

stanna i 

500,00 

6 Mot färdriktning 500,00 

7 Laddplatser endast för elfordon 500,00 

8 Vägkorsning  500,00 

9 Parkeringsförbud 500,00 

10 Huvudled 300,00 

11 Framför infart 300,00 

12 Parkering som kräver P-skiva 

och P-skiva saknas 

300,00 

13 Stått för länge på parkering 

som har begränsat tid 

300,00 

14 Utanför ruta 300,00 

15 Vändplats med 

parkeringsförbud 

300,00 

 

Parkering Taxa 2022 exkl. 

moms 

Bortforsling av fordon/maskiner 4000,00 kr 
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Beredande organ 

Projektledare gator och vägar tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Myndighetsnämndens beslut 2021-09-23 § 93 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-10-26 § 265 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 

sammanträde den 25 november då det behandlas tillsammans med ärendet 

taxor och avgifter 2022.  
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Utbildningschefen 

KS § 272 Dnr KSN 2021-000802 

Resursfördelning grundskola 

Ett arbete för att få ett volymbaserat resursfördelningssystem på plats för 

grundskolan i Bengtsfors kommun har inletts. Dialog förs i olika forum 

vintern 2021-2022 för att utarbeta en strategisk och medveten 

resursfördelningsmodell. 

Grundskolan i Bengtsfors kommun har saknat en transparent och 

volymbaserad resursfördelningsmodell som är beslutad av huvudmannen. 

Inför budget 2020 infördes en resursfördelningsmodell som fördelar medel i 

baspeng/elev, tilläggsresurs utifrån skolenheters socioekonomiska status, 

tilläggsbelopp riktat till elever i behov av särskilt stöd (BIBASS), samt en 

mindre strukturresurs, kallad ”Liten skola-”peng. 

Den ovan nämnda resursfördelningsmodellen är dock inte volymbaserad, den 

utgår alltså inte i grunden från hur många elever kommunen har, utan från 

kommunens totala budgetering för föregående år. Detta gör att skolenheterna 

kan drabbas negativt eller positivt av budgetförändringar, utan att det finns en 

koppling till hur många elever man har att hantera. Med en volymbaserad 

modell blir resurstilldelningen mer förutsägbar för budgetansvariga, och 

styrningen av resurser blir tydligare från huvudmannen, politiken. 

Oavsett vilken modell som används för att fördela resurser till skolorna så 

behöver den vara transparent och förutsägbar, så att varje skola vet vilka 

resurser som den har att röra sig med. Dessutom måste sättet att fördela 

resurser till skolorna accepteras och upplevas som rättvist. Det senare gäller 

inte minst om man tillämpar en så kallad socioekonomisk resursfördelning 

och riktar resurserna till skolorna efter deras elevsammansättning. Sättet att 

fördela anslagen ska också främja en effektiv resursanvändning på skolorna, 

samtidigt som det är rektor som bedömer och avgör hur resurserna fördelas 

inom respektive skola. 

Samverkansområdet V8, där 8 kommuner från Bohus-Dal ingår, har under 

2020 förfinat sin resursfördelningsmodell. Förvaltningen i Bengtsfors har 

inlett ett samarbete med Tanums kommun för att dra nytta av deras arbete. 

Vid KSUU 2021-10-27 informerar förvaltningscontroller Öyvind Höiberg om 

Tanums kommuns resursfördelningsmodell som Bengtsfors kommun kan 

använda som utgångspunkt för framtagandet av egna fördelningsnycklar. 

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021- 10-27 § 91 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram en volymbaserad 

resursfördelningsmodell inom grundskolan. En redovisning ska ske till 

kommunstyrelsen i april 2022. 
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Till akten 

KS § 273 Dnr KSN 2021-000044 

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

 Bengtsforshus AB – Protokoll 2021-10-25 

 Dalslands miljö- och energiförbund, Protokoll 2021-10-07 

 Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – Protokoll 2021-09-27 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Protokoll 2021-10-11 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 274 Dnr KSN 2021-000044 

Redovisning av delgivningar 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – § 87 

Statistik september 2021 (Protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ärendestatistik september 2021 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 82 

Ekonomisk prognos september 2021 (Protokollsutdrag) 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Ekonomisk prognos september 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 23 
november 
Kommunchefen 

KS § 275 Dnr KSN 2021-000856 

Initiativärende om trygghetsskapande åtgärder 

Kommunstyrelsen behöver agera här och nu med kortsiktiga insatser för att 

inte våldet och otryggheten ska eskalera.  

Därför vill vi med detta initiativ ge förvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag på vilka åtgärder som kan vidtas och återkomma till kommunstyrelsen 

snarast inklusive en kostnadsberäkning. Om inte det som finns kvar på 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter räcker till så ska förslag på 

omdisponering av budget tas fram. 

I budget 2021 ville Socialdemokraterna se en kraftsamling som tyvärr blev 

nedröstad av den styrande minoriteten.  

Den här insatsen är rimlig och vi kommer att fortsätta att stå upp för att det 

behövs ett helhetsgrepp gällande hur otryggheten ska motverkas i vår 

kommun. 

”Vi lever i en tid där såväl den faktiska som den upplevda otryggheten har 

ökat i vår kommun. Det blir gärna stora rubriker och de utfästelser som har 

gjorts om trygghetsvärdar och andra insatser har allt för ofta blivit tomma 

ord. Vi vill se en kraftsamling för tryggheten i vår kommun. En kraftsamling 

som tar fram förslag på åtgärder för att göra vår kommun säkrare. Vi ska ha 

ett långsiktigt trygghetsarbete där samtliga våra verksamheter inklusive våra 

bolag bidrar. Vi ska också ha med oss föreningsliv, näringsliv samt ha 

kontakt med civilsamhället i stort. Ur ett folkhälso- och 

attraktivitetsperspektiv är tryggheten en viktig fråga. Våra invånare och 

företagare förtjänar att vi gör det vi kan utifrån det vi själva styr över.” 

Utifrån ovanstående så yrkar vi på att kommunstyrelsen beslutar: 

• Att förvaltningen uppdras att komma med förslag på vilka åtgärder kom kan 

vidtas i det korta perspektivet så att inte våldet och otryggheten trappas upp i 

närtid.  

Återrapportering ska ske snarast, och kommunstyrelsen bör ha en beredskap 

för att ha ett extra sammanträde för att besluta om aktiva åtgärder. 

• Utvärdering ska göras av de åtgärder som beslutades om på KS i dec 2019 

(§283). 

• Att förvaltningen uppdras att i samverkan med de kommunala bolagen och 

civilsamhället ta fram ett ”trygghetspaket” för Bengtsfors kommun där 

långsiktighet är en viktig del.  
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Möjligheten till extern medfinansiering ska tas i beaktande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen och 

kommunstyrelsens allmänna utskott den 23 november. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 276 Dnr KSN 2021-000876 

Antagande av avsiktsförklaring avseende ”Det Goda 
Livet i Dalsland” 

Avsiktsförklaring avseende Det goda livet i Dalsland för antagande i 

deltagande kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

Avsiktsförklaringen som nu föreligger har processats fram i samverkan 

mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, 

Länsstyrelsen och Dalslandskommunerna. 

Avsiktsförklaringen är ett avstamp för ett gemensamt arbete för att stärka 

Dalsland och bidra till medborgarnas upplevelse av ett gott liv i Dalsland. 

Avsiktsförklaringen ger en bakgrundsbild till varför kommuner, region och 

stat tillsammans skall arbeta med att stärka Dalsland och det goda livet i  

landskapet, det är ett dokument med en  strategi, organisation, åtagande, 

kommunikation, giltighet och finansiering som avses. 

Avsiktsförklaringen måste sedan omsättas i konkret handling och i aktiviteter 

men positivt i avsiktsförklaringens ansats är långsiktigheten och att syftet inte 

är att skapa kortsiktiga projekt med liten eller ingen långsiktig förändring. 

Avsiktsförklaringens syfte är att skapa legitimitet för det fortsatta arbetet och 

sätta Dalsland på kartan i alla organisationer som kan medverka i det fortsatta 

arbetet. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring avseende ”Det Goda Livet i 

Dalsland” enligt bilaga och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 

underteckna densamma. 


