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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Datum 

2022-05-02 
 

 

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

Beslutande Ledamöter och ersättare 

Se sid 2 
 

   

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 
Irene Malmberg, Sensus § 54 
Ola Johansson, ABF § 54 
Lena Hesselroth, Vuxenskolan § 54 
Ulrik Hedin, Studiefrämjandet § 54 
Katrin Sandberg bitr. kommunchef 
 

 

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

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 11 maj 2022 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 54-60 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Jansson (KD)  

 Justerare 

  

 Solveig Nettelbo (S) Marie Therese Harfouche (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-12 Datum då anslaget tas ned 2022-06-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Närvaro ledamöter kommunfullmäktige 2022-05-02 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson  S Gert Andersson  M 

Stig Bertilsson  M Henning Venborg SD 

Jerker Johansson  C Karl-Erik Ågren tjänstgörande 
ersättare  

S 

Sten-Åke Jansson 
Tjänstgörande 
ersättare 
 

S Linda Höder Stenegren 
tjänstgörande ersättare 

C 

Ingegerd Venborg 
Tjänstgörande 
ersättare 
 

- Torill Stjerndahl  S 

Christina Lundqvist S Anders Forsberg  M 

Krister Stensson  M -  - 

Per Jonsson  C Daniel Karlsson S 

Susanne Öhrn  - Erik Sandberg  C 

Britt-Inger Sandström  
 

SD Solveig Nettelbo 1:e vice 
ordförande  

S 

Göran Andreasson  S Ulf Nelson tjänstgörande 
ersättare  

M 

Yvonne Rudebou M Frank Hagman  S 

Annette Ternstedt  V Marianne Ågren  C 

Marie Therese 
Harfouche 2:e vice 
ordförande 

C   

Carola Qvist S   

Jan-Åke Jansson 
ordförande 

KD   

Jan Leander 
tjänstgörande ersättare  

L   

Lena Grönlund  S   
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Närvaro ersättare kommunfullmäktige 2022-05-02 

Namn Parti Namn Parti 

- S Lisbeth Wilsson KD 

Owe Gustavsson  M Carl Kullgren L 

- C   

Karl-Erik Ågren  S   

- 
 

SD   

- S   

- M   

Linda Höder Stenegren C   

-  S   

- SD   

Sten-Åke Jansson  S   

Ulf Nelson M   

- V   

- C   

- S   

- KD   

Jan Leander  L   

- V   
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Till akten 

KF § 54 Dnr KSN 2022-000020 

Information från studieförbunden 

Irene Malmberg Sensus, Ola Johansson ABF, Lena Hesselroth, Vuxenskolan, 

Ulrik Hedin, Studiefrämjandet informerar från studieförbundens 

verksamheter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Folkhälsostrategen 

KF § 55 Dnr KSN 2022-000243 

Revidering av folkhälsostrategin, komplettering med 
avsnitt om digitalisering 

Digitaliseringen ökar i snabb takt och har stor betydelse för vårt samhälle. 

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna och regeringen har satt som 

mål att Sverige ska bli bäst i världen att använda möjligheterna med 

digitalisering. För att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige har fem 

delmål satts upp.  

I och med det digitaliserade samhället påverkas folkhälsoarbetet på alla plan. 

En av de viktigaste utmaningarna folkhälsoarbetet står inför är att utveckla 

arbetet på ett sådant sätt så att det stärker förutsättningarna för en hållbar 

värld.  

Anledningen till att digitalisering ska föras in i Bengtsfors folkhälsostrategi 

visar att Bengtsfors kommun påbörjat arbetet med digitalisering inom 

folkhälsoarbetet och ligger i framkant i den digitala utvecklingen som vi gör i 

andra områden när det kommer till digitaliseringen i kommunen. Vi visar 

även att vi bidrar till hållbart arbete och att Bengtsfors arbetar för framtiden, 

vilket också faller inom Agenda 2030. Det ger även organisationer och 

föreningar möjlighet att kunna söka folkhälsomedel för digitala insatser som 

gynnar folkhälsoarbetets prioriterade målgrupp förutsatt att det gynnar 

folkhälsan och utjämnar eventuella kunskapsklyftor för ett mer jämlikt 

samhälle. Vi bör också tänka på att lyfta folkhälsoarbetet på så vis att 

information ska finnas tillgänglig på hemsidan och att kommunikationen ut 

till invånarna berör det vi arbetar med inom folkhälsoarbetet eller det vi ser att 

våra invånare behöver kunskap om, dvs information som kan hjälpa invånarna 

att på egen hand göra positiva förändringar för sin hälsa.  

Beredande organ 

Kommunchefens och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2021-09-23 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-03-22 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-13 § 71 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad folkhälsostrategi. 
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Samhällsbyggnadsenheten 

KF § 56 Dnr KSN 2022-000 

Årets byggprojekt – revidering av prissumman 

Myndighetsnämnden beslutade 2014-11-13 (§ 92) införa byggnadstävlingen 

”Årets byggprojekt”.  Myndighetsnämnden beslutade att prissumman skulle 

vara 5 000 kronor. Årets byggprojekt marknadsförs i huvudsak på hemsidan 

och ger allmänheten möjlighet att nominera den byggnation man tycker är 

särskilt värd att uppmärksamma och som färdigställts under det senaste året. 

Det kan exempelvis vara en renovering som inneburit att man tagit tillvara på 

gamla byggnadstraditioner, en nybyggnation som är särskilt arkitektoniskt 

intressant, en renovering som väsentligen ändrat intrycket av en byggnad eller 

helt enkelt en fin tillbyggnad. Nomineringen skickas in till 

samhällsbyggnadsenheten tillsammans med bild och motivering.  

Myndighetsnämnden utgör jury och utser det vinnande bidraget. 

Fastighetsägarna till det vinnande bidraget tilldelas ett diplom och ett 

presentkort som delas ut på fullmäktigemötet i juni. Prissumman har betalats 

ut i form av ett presentkort på 5 000 kr hos köpmannaföreningen i Bengtsfors. 

Anette Ternstedt (V) inkom 2021-11-08 med en motion till 

kommunfullmäktige att inrätta ett jämställdhetspris i Bengtsfors kommun. I 

motionen yrkar Anette Ternstedt om att ett jämställdhetspris inrättas i 

Bengtsfors kommun. Hon föreslår att priset ska tilldelas till en person eller 

organisation som utmärkt sig på ett positivt sätt i fråga om jämställdhet och 

kan inspirera andra. Hon yrkar på att prissumman för ett jämställdhetspris ska 

vara på samma nivå som övriga pris som Bengtsfors kommun delar ut. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till stadgar för det nyinrättade 

jämställdhetspriset. I stadgarna föreslås att prissumman ska uppgå till 10 000 

kr, vilket är samma nivå som för kulturpriset och folkhälsopriset. Prisnivån 

för miljöpriset ligger i dag på 5 000 kr, men föreslås även det att höjas till 

10 000 kr för att det ska vara samma nivå på alla pris som delas ut av 

Bengtsfors kommun. 

Förvaltningen anser att det är lämpligt att prissumman för Årets byggprojekt 

ska höjas till 10 000 kr för att harmoniera med övriga pris som Bengtsfors 

kommun delar ut.  

Beredande organ 

Kommunchefens, plan- och bygglovschefens och utredarens tjänsteskrivelse 

2022-01-26 
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Myndighetsnämndens förslag till beslut 2022-03-17 § 36 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-13 § 80 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att prissumman för Årets byggprojekt ska höjas 

till 10 000 kr från och med 2022. 
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Kultur och fritidskontoret 

KF § 57 Dnr KSN 2022-000223 

Kaffestugan på Majberget 

Kommunen har ett antal samlingslokaler som hyrs ut till allmänheten, bl.a. 

Kanalgården och Lövåsens matsal. Ytterligare en lokal, som i olika omgångar 

också kunnat hyras/lånas av olika organisationer och verksamheter är 

kaffestugan på Majberget. Kaffestugan har under de senaste åren framför allt 

varit ett sommarcafé där verksamheten har sköts av AI (tidigare AME) och 

LSS. De har förutom caféverksamhet också använt delar av anläggningen för 

bakning av matbröd och fikabröd för försäljning inom kommunens olika 

verksamheter. 

Kaffestugan på Majberget är en mindre samlingslokal som kompletterar 

Kanalgården för den som vill hyra en mindre lokal för föreningsmöten, kalas 

m.m. Det får plats cirka 35 sittande gäster. Det finns också kök och toaletter i 

anslutning till matsalen. Läget på berget med utsikt över Bengtsfors centrum 

och sjön Lelång gör också lokalen attraktiv för invånare utanför kommunen 

att hyra den för olika arrangemang. 

Då vissa rutiner kring uthyrning, städning, fakturering samt taxa för lokalen 

behöver uppdateras har Kultur- och fritidsenheten tagit på sig uppgiften att 

göra detta, inklusive handha bokning och att visa lokalen för hyresgäst innan 

uthyrning. Pengar till komplettering av diverse utrustning till kök och matsal 

behöver också tillföras lokalen. Då kultur- och fritidsenheten har hand om 

andra kommunala samlingslokaler skulle uthyrningen av kaffestugan ge en 

tydlighet gentemot kunden samt samla fler lokaler under en enhets ansvar i 

kommunen internt 

LSS har senaste året tagit ut en hyra på 1 200 kr/dag. Vid jämförelse med  

föreningsägda lokaler som hyrs ut i kommunen är taxan i spannet 1 000-1 500 

kronor för motsvarande hyresyta. 

Kultur och fritidsenheten åtar sig också att ha ett nära samarbete med AI och 

LSS kring användandet av lokalen, så eventuella krockar av olika 

verksamheter undviks. 

Beredande organ 

Kommunchefens och handläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-08 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-03-22 § 69 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-13 § 75 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande taxor för uthyrning av kaffestugan 

på Majberget: 

 1 200 kr/dag för privatpersoner och föreningar samt möjlighet att hyra 

endast del av dag eller en kväll för 600 kr (då gäller max 4 h). 

 1 700 kr/dag för företag samt möjlighet att hyra endast del av dag eller 

en kväll för 850 kr (då gäller max 4 h). 
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Kommunchefen 

KF § 58 Dnr KSN 2022-000020 

Inkomna motioner 

 Motion om vid sortering av matavfall använda papperspåsar istället för 

plastpåsar, Jan-Åke Jansson (KD) 

 Motion om hundrastgård, Per Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen 
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KF § 59 Dnr KSN 2022-000020 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande fullmäktigeärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 60 Dnr KSN 2022-000020 

Redovisning av delgivningar 

 Södra Värmland och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

årsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 


