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1(47) 

Datum 

2022-05-30 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00-15.15 

Beslutande Ledamöter och ersättare 

Se sid 2 
 

   

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 
Katrin Sandberg bitr. kommunchef 
Peter Johansson ekonomichef 

 

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

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 8 juni 2022 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 61-80 
 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 2022-05-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-08  Datum då anslaget tas ned 2022-06-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Närvaro ledamöter kommunfullmäktige 2022-05-30 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson  S Gert Andersson  M 

Stig Bertilsson  M Henning Venborg SD 

Jerker Johansson  C Johnny Eliasson  S 

Viktoria Gradin 
tjänstgörande ersättare 
 

S Kåre Karlsson C 

Nore Johansson 
 

- Torill Stjerndahl  S 

Christina Lundqvist S Anders Forsberg  M 

Krister Stensson  M Lars-Erik Molin SD 

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 tom § 70 
Bo Thorn tjänstgörande 
ersättare § 71 

S 

Annette Ternstedt  V Marianne Ågren  C 

Marie Therese 
Harfouche 2:e vice 
ordförande 

C   

Carola Qvist S   

Jan-Åke Jansson 
ordförande 

KD   

Carl Kullgren 
tjänstgörande ersättare  

L   

Lena Grönlund  S   
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Närvaro ersättare kommunfullmäktige 2022-05-30 

Namn Parti Namn Parti 

- S Lisbeth Wilsson KD 

- M Carl Kullgren L 

- C   

Karl-Erik Ågren  S   

Lars-Erik Molin 
 

SD   

Bo Thorn S   

- M   

Linda Höder Stenegren C   

Viktoria Gradin S   

- SD   

Sten-Åke Jansson  S   

Ulf Nelson M   

- V   

- C   

- S   

- KD   

- L   

- V   
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Till akten 

KF § 61 Dnr KSN 2022-000020 

Utdelning av Olga Birkfeldts konstpris 

Per Jonsson (C) ordförande i kommunstyrelsens utbildningsutskott och Anna 

Hjelmberg kultur och fritidschef delar ut årets konstpris. 

Årets jury har bestått av Per Jonsson (ordförande i utbildningsutskottet), Anna 

Hjelmberg (kultur- och fritidschef), Maria Styhr (kultursamordnare), Anna 

Jansson (lärare i estetiska ämnen på Strömkullegymnasiet) och Hjördis 

Clemens (konstnär) 

Juryn har utsett tre finalister i årets tävling. Första priset går till Leonardo 

Perina, andra priset går till Alice Hellman och tredje priset går till Maja Evert. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Kommunstyrelsen 

KF § 62 Dnr KSN 2022-000076 

Överlämnande av slutrapport arvodesberedningen 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-07 § 29 och 30 att tillsätta en 

beredning för att göra en översyn av reglemente för förtroendemannaarvoden 

inför ny mandatperiod. Beredningen fick också i uppdrag att se över följande:  

 Ersättningar/arvoden för styrelseledamöter i de kommunala bolagen och 

reglerna kring dessa samt att lägga fram förslag till beslut.  

 Belysa vilka arbetsuppgifter för presidiepersoner i styrelser, utskott och 

nämnder som ingår inom ramen för fasta årsarvoden.  

 Överväga och redovisa om det finns anledning till att differentiera 

storleken på fasta årsarvoden för ordförandena i kommunstyrelsens 

tekniska, sociala och utbildningsutskott. 

Beredningen har varit parlamentariskt tillsatt med ordinarie representanter 

från kommunfullmäktiges samtliga partier samt därutöver ersättare från S, M, 

C samt SD.  

Förslag till nytt reglemente med beräkningsbilaga har tagits fram  

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut 2022-03-02 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-09 § 27 

Arvodesberedningens slutrapport 2022-04-22 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten och avslutar arvodeberedningens 

uppdrag utan vidare beslut i frågan samt överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 63 Dnr KSN 2022-000069 

Delårsrapport per 2022-03-31 med helårsutfall 2022 

Prognos för helårsutfall 2022 har upprättats per 2022-03-31. För kommunen 

som helhet visar prognosen ett positivt resultat vid årets slut på 7,3 mnkr. Det 

är 2,3 mnkr sämre än budget. Jämfört med prognos upprättad 2022-02-28 är 

det en förbättring med 7,9 mnkr. Förbättringen återfinns främst inom 

finansverksamheten. 

Kommunstyrelsens verksamheter väntas visa ett underskott på 17,8 mnkr och 

finansverksamheten väntas visa överskott med 15,6 mnkr jämfört med budget. 

Stor osäkerhet råder kring kostnadsutvecklingen under året. Inom flera 

områden syns ovanligt stora prisökningar. Det gäller bland annat el, 

drivmedel och livsmedel, men även IT-material och byggentreprenader. 

Pandemin har haft påverkan på verksamhet och ekonomi även i inledningen 

av 2022. Sjukfrånvaron har inledningsvis varit hög. 

Uppdelning per nämnd Avvikelse

Budget/

Prognos

Kommunfullmäktige -1,4 -1,4 0,0

Kommunstyrelsen (skattefin) -650,8 -668,3 -17,5

Kommunstyrelsen (affärsdri) 12,6 12,3 -0,3

Valnämnden -0,4 -0,4 0,0

Myndighetsnämnden -0,1 -0,1 0,0

Finansiering (skattefinansierat) 661,3 676,5 15,2

Finansiering (affärsdrivande) -11,6 -11,2 0,4

Avstämning affärsdrivande -0,1 -0,1

Redovisat resultat 9,6 7,3 -2,3

Användning pensionsreserv 1,7 1,7 0,0

Summa inkl pensionsreserv 11,3 9,0 -2,3

Nämnd Budget 2022 Prognos 2022

 

Kommunstyrelsen 

För kommunstyrelsen som helhet befaras en negativ budgetavvikelse på 17,1 

mnkr. 
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Kommunstyrelsen

Prognos 

avvikelse 

mot budget

Kommunledningskontoret 3,4

Utbildningsområdet -11,8

Sociala området -6,5

Tekniska området - skattefinansierat -2,6

Tekniska området - affärsdrivande -0,3

Summa kommunstyrelsen -17,8  

Kommunledningskontoret 

Helårsprognosen för kommunledningskontoret visar på ett överskott mot 

budget på 3,4 mnkr. 2,5 mnkr av det överskottet baseras på att de medel som 

sattes av i budget med anledning av osäkerheter i statsbudgeten inte 

förbrukas. Övrigt överskott beror främst på vakanser. 

Utbildningsområdet 

För utbildningsområdet som helhet befaras en negativ budgetavvikelse på 

11,8 mnkr. Grundskoleverksamheten har ett prognostiserat underskott på 4,7 

mnkr. Inkluderas verksamheterna förskoleklass och fritids i summeringen 

reduceras underskottet till 3,5 mnkr. Jämfört med föregående prognos bedöms 

kostnaderna för skolskjutsar öka med 1,0 mnkr. Prognosen för grundsärskola 

är ett underskott vid årets slut på 1,0 mnkr. Orsaker till underskottet är ökande 

kostnader för skjutsar och tillkommande elever inför höstterminen. 

Gymnasiesärskolan däremot går mot ett överskott mot budget på 0,5 mnkr 

som en effekt av lägre interkommunala ersättningar än budgeterat. För 

gymnasieskolan förväntas ett större underskott mot budget vid årets slut. 

Prognosen pekar mot att kostnaderna kommer överstiga budget med 8,4 mnkr. 

Kraftigt sjunkande elevantal på Strömkullegymnasiet leder till höga kostnader 

då verksamheten är dimensionerad för att ta emot elever som nu väntas gå på 

annan gymnasieskola. Kommunen får då kostnader både för egen verksamhet 

på Strömkullegymnasiet och för interkommunala ersättningar.  

En viss positiv avvikelse väntas inom kultur- och fritidsområdet. 

Sociala området 

Prognosen för sociala området visar en negativ budgetavvikelse på 6,5 mnkr. I 

prognosen ingår 0,5 mnkr som bedöms som merkostnader kopplade till 

pandemin. Cirka halva underskottet är kopplat till Kolaregården. 

Verksamheten på Kolaregården är budgeterad för första halvåret efter tidigare 

beslut om stängning av verksamheten. Beslutet har inte verkställts eftersom 

det överklagades till förvaltningsrätten under våren 2021. Förvaltningsrätten 

har ännu inte prövat ärendet och prognosen är därför baserad på att fortsatt 

drift av Kolaregården under hela 2022. Resterande del av det befarade 
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underskottet beror till största delen på höga kostnader inom äldreomsorg 

(hemtjänst, korttid, hemsjukvård) under årets första månader. Hög 

pandemiberoende sjukfrånvaro under inledningen av året har medfört höga 

kostnader för sjuklöner och övertid. Inom hemtjänsten märks ökande volym 

och ökade drivmedelskostnader. Korttiden har utökats till 20 platser jämfört 

med budgeterade 16. Även inom hemsjukvården är kostnaderna höga. Inom 

verksamheterna pågår ett arbete med analys och översyn av kostnadsnivåer. 

Tekniska området 

För tekniska området väntas totalt en negativ avvikelse mot budget på 2,9 

mnkr fördelat med 2,6 mnkr i de skattefinansierade verksamheterna och 0,3 

mnkr i de affärsdrivande verksamheterna. Avvikelsen är nästan uteslutande en 

effekt av de höga priserna på el och drivmedel. Det är en mycket osäker 

prognos eftersom framtida prisutveckling är svår att förutse. 

Finansförvaltningen 

Finansverksamheterna väntas visa överskott mot budget på 15,6 mnkr. 8,0 

mnkr av överskottet beror på att skatteprognosen från SKR som presenterades 

i februari visar på högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än vad 

som förutsattes i budget. 

Baserat på utfallet de tre första månader bedöms att avstämning av faktisk 

kostnad för arbetsgivaravgifter och pensioner ger överskott jmf med PO-

pålägg med 4,7 mnkr respektive 1,7 mnkr. 

Resultatet inkluderar också 0,8 mnkr i ersättning för höga sjuklönekostnader 

som avser 2021. 

Investeringar 

Uppföljning har gjorts av samtliga investeringsprojekt beslutade tom 2022-

03-31. Nedan redovisas totalsummor och vissa större projekt. Enskilda projekt 

redovisas i bilaga. 

2022 års investeringsbudget inkl tilläggsbudget uppgår till totalt 87,1 mnkr 

fördelat med 54,4 mnkr på skattefinansierade verksamheter och 32,6 mnkr på 

affärsdrivande verksamheter. 

Utfall per 2021-03-31 uppgår till 2,4 mnkr för skattefinansierade 

verksamheter och 6,5 mnkr för affärsdrivande verksamheter. Totalt 8,9 mnkr. 

För de skattefinansierade verksamheterna uppgår helårsprognosen till 48,5 

mnkr vilket är 5,9 mnkr lägre än budget. Prognosen för affärsdrivande 

verksamheter är 20,2 mnkr, 12,4 mnkr lägre än budget. Totalt uppgår därmed 

helårsprognosen till 68,7 mnkr. Det är 18,4 mnkr lägre än budget. 

Det största projektet för året inom de skattefinansierade verksamheterna är 

åtgärder för trafiksituationen vid Bengtsgården. Årets investering väntas 
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uppgå till totalt 5,3 mnkr varav hälften medfinansieras av staten. Andra större 

projekt under året är lokalanpassningar vid Ekhagsskolan och Bäckeskolan 

med anledning av flytt av årskurs 6. Total investering 7,5 mnkr. Renovering 

av fritidsgården efter brand slutförs också under våren. 

I investeringsbudget finns 2,0 mnkr avsatt för inköp av mark i Bäckefors. 

Avtal med säljare har skrivits men budget förväntas ändå inte förbrukas under 

året pga långa handläggningstider hos Lantmäteriet. 

Inom VA-verksamheten finns 15,0 mnkr avsatt för investeringar i ledningsnät 

och utrustning. Dessa väntas förbrukas under året fördelat på ett flertal 

delprojekt. Bland de större som pågår under våren märks ledningsutbyte i 

Ödsköld och vid Bengtsgården i Bengtsfors. 6,5 mnkr finns också budgeterat 

för utbyggnad av ledningsnät i Dingelvik. Detta projekt är fortsatt försenat 

pga olösta fastighetsfrågor och större delen av budgeten förbrukas inte under 

året. 

Inom fjärrvärmeverksamheten görs främst reinvesteringar i ledningsnätet på 

Baståsen i Billingsfors. 

Beredande organ 

Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 79 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 87 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av delårsrapport per 2022-2022-

03-31 med helårsutfall 2022. 
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1:e kommunsekreteraren 

KF § 64 Dnr KSN 2022-000297 

Kommunalt partistöd 2022 

Syftet med det kommunala partistödet är att stärka partierna i den kommunala 

demokratin. Varje kommun bestämmer själva om partistöd ska utbetalas och 

hur stort det ska vara, men det får endast bestå av ett grundstöd och/eller ett 

mandatstöd. I Bengtsfors kommun är det kommunala partistödet följande per 

år: 

Grundstöd 10 000 kr per parti 

Mandatstöd 3000 kr per mandat i fullmäktige 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. Det innebär att partistödet begränsas för ett parti som inte kunnat 

bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige (tomma stolar).  

Grundstödet utbetalas till ett parti som är representerat i fullmäktige medan 

mandatstödet är kopplat till hur många mandat ett parti har i fullmäktige. 

Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 

Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta 

emot stödet.  

Fullmäktige beslutade 2014-05-27 att de partier som får stöd ska redovisa att 

det använts för sitt ändamål. Redovisningen sker per kalenderår och ska vara 

inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnades. 

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna 

utser själva sina granskare. Dessa ska årligen lämna en granskningsrapport 

med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur stödet 

använts.  

Slutligen ska fullmäktige ska varje år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

I de fall ett parti inte lämnat in redovisning respektive granskningsrapport i 

tid, ska fullmäktige besluta att inte betala ut stödet. 

Kravet på ett årligt beslut om utbetalning av kommunalt partistöd tar sikte på 

själva utbetalningsåtgärden. Det innebär alltså inte att ställning behöver tas till 

stödets storlek eller nivå.  

Ett parti som inte lämnar någon redovisning alls eller en otillräcklig sådan, 

kan räkna med kritik och minskat förtroende. Därför har också införts en regel 

som ger fullmäktige rätt att besluta att partistöd inte ska utbetalas till partier 

som försummar att lämna redovisning.  

Samtliga redovisningar som inkommit från de politiska partierna har varit 

kompletta och inkommit i tid, dvs. före 2021-06-30. 
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Beredande organ 

Kommunchefen, biträdande kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2022-04-08 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 89 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 88 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala 163 000 kronor i kommunalt 

partistöd för 2022 enligt följande:  

Socialdemokraterna 46 000 kr 

Centerpartiet  28 000 kr 

Moderaterna  28 000 kr 

Vänsterpartiet 13 000 kr 

Sverigedemokraterna 22 000 kr 

Kristdemokraterna 13 000 kr 

Liberalerna  13 000 kr 
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Biståndsenheten 
Socialchefen 
VästKom 

KF § 65 Dnr KSN 2022-000324 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 

Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för en 

vistelsekommun att bl.a. erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd 

hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp 

anges inte, utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta 

vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen 

tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms 

styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som 

VästKom årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. 

VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 

följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 

utförs av annan kommun än hemkommunen. 

Förslaget är att VästKom tillämpar samma nivåökning i rekommendation till 

länets kommuner som SKL:s årliga kartläggning visar. Ersättningsnivån för 

2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 

Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande 

års omsorgsprisindex (OPI). 

Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun 

(folkbokföringskommun). Det är hemkommunen som beslutar om 

omfattningen av insatsen. Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut 

lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, inklusive omfattning och 

ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas om sådan 

krävs. Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som 

utför hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal 

timmar som är överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. 

Det ankommer alltså på den utförande kommunen att hos 

folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den hemtjänst som ska 

ges innan fakturering sker. 

Beredande organ 

Socialchefens och verksamhetschefens vård och omsorg tjänsteskrivelse 

2022-04-06 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-04-21 § 42 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 90 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VästKoms rekommendation att besluta 

om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för hemtjänst vid tillfällig 

vistelse i annan kommun än hemkommunen 
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Biståndsenheten 
Socialchefen 
VästKom 

KF § 66 Dnr KSN 2022-000324 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för 

hemsjukvård i ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och 

sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska 

varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i 

regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge hemsjukvård 

i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 

kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke 

kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska 

behandlas lika. Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas 

i regionen utan att vara bosatta där. Samtliga regioner i landet har sig emellan 

ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska 

ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde är bosatt. 

VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta 

avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 

Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. Sedan 2018 har Västra 

sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra sjukvårdsregionen. Detta 

innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl 

distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga 

yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”. 

Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma.  

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som 

beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att 

under 2022 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra 

Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 744 kr/timma 

Rutin 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen 

stämma av med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut 

lämnas till den enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom 

själva vårdinsatsen även restid inräknas om sådan krävs. 

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den 

vårdgivande kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal 

timmar som man överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det 
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ankommer alltså på vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen 

förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker. 

Beredande organ 

Socialchefens och verksamhetschefens vård och omsorg tjänsteskrivelse 

2022-04-06  

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-04-21 § 43 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 91 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VästKoms rekommendation att besluta 

om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för hemsjukvård, som utgår 

ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av 

fysioterapeut/arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i annan kommun än 

hemkommunen.  
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Budgetberedningen 2023 
Motionärerna 

KF § 67 Dnr KSN 2022-000058 

Motion om att starta en kampanj med fakta om varför 
man ska folkbokföra sig i Bengtsfors kommun 

Jerker Johansson (C) och Erik Sandberg (C) har inkommit med en motion där 

de kräver att Bengtsfors kommun startar en aktiv kampanj med fakta om 

varför man ska folkbokföra sig i Bengtsfors kommun. De kräver också att 

kommunen genom seriösa ekonomiska exempel visa vad det kommer att 

betyda för den som väljer att skriva sig i Bengtsfors kommun. 

Förvaltningen har berett frågan och dragit slutsatsen att det, varken enligt lag 

eller av andra praktiska skäl, inte är möjligt att starta en kampanj eller ta fram 

seriösa ekonomiska exempel för att folkbokföra sig i Bengtsfors kommun.  

Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade frågan på sitt möte den 2022-

02-22 § 27 och beslutade då återremittera frågan till förvaltningen för att få en 

beskrivning av vad som redan görs i dagsläget och ett förslag till hur en 

marknadsföringskampanj skulle kunna genomföras.  

Den beslutade återremissen pekar på två punkter som ska belysas bättre; dels 

vad som görs idag och dels hur en marknadsföringskampanj kan genomföras. 

Punkterna redovisas var för sig i nedanstående avsnitt.  

Åtgärder som görs idag 

Kommunen kommunicerar aktuella satsningar och händelser via Bengtsfors 

kommuns hemsida och intranät samt gymnasiets, grundskolornas de 

kommunala bolagens och EKA Miljörums hemsidor. Ett kontinuerligt arbete 

görs med kommunens Facebook-, Instagram- och Linkedinkonton. Bengtsfors 

kommun har även en Youtube kanal samt ett Twitter-konto. Därtill 

annonserar kommunen på sociala medier och köper räckvidd för vissa inlägg. 

Varumärket Bengtsfors kommun ska vara lätt att känna igen genom att 

använda kommunens grafiska profil med tillhörande typsnitt och färger. 

Kommunen använder uteslutande egenproducerade foton och illustrationer för 

att bilden ska känna autentisk. Även grafiskt material som annonser, 

broschyrer, affischer, inbjudningar, diplom, visitkort, etc. sker i egen regi 

samt gör underlag för skyltar för såväl inomhus- som utomhusbruk. Ungefär 

fyra gånger om året sker informationsutskick till allmänheten genom 

Bengtsforskanalen.  

Bengtsfors kommun deltar vid olika mässor och arbetsmarknadsdagar. Syftet 

är att marknadsföra Bengtsfors kommun som arbetsgivare. 
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Kommunens kommunikation med målgruppen turister och besökare sker till 

största delen av Dalslands Turist AB, som är det gemensamma turistbolag i 

landskapet. Målet är att människor ska besöka Bengtsfors kommun. Genom 

att kommunicera aktiviteter, evenemang, arrangemang och annat som andas 

liv och rörelse på våra digitala kanaler blir Bengtsfors en plats det talas om.  

I enighet med kommunens näringslivsstrategi som säger att Bengtsfors 

kommun ska vara ett skyltfönster som lockar till etableringar i alla branscher 

sker ett jobb med bland annat med följande aktiviteter: 

 Tillsammans med Dalslands kanal och DANO utveckla och förbättra 

infrastrukturen runt kanalen för att stärka den som en ryggrad i 

besöksmålet Bengtsfors kommun.  

 Tillsammans med Turistrådet Västsverige, Visit Dalsland och de 

lokala företagen sker ett arbete med att förbättra mottagandet och höja 

kvaliteten för besöksmålet Bengtsfors kommun. 

 Genom att vara en ledande part i internationella, nationella, regionala 

och lokala infrastrukturprojekt arbetar kommunen med att förbättra 

förutsättningarna för nyetableringar och utvecklandet av antalet 

gästbäddar. 

 I samarbete med exempelvis Camp Dalsland sker ett arbete med att 

utveckla Bengtsfors kommun att bli en till en internationellt stark och 

väletablerad ”outdoor” destination i syfte att skapa nya etableringar 

och tillväxt bland befintliga företag genom förädling av turistiska 

råvaror. 

Marknadsföringskampanj 

Vad kommunen ska erbjuda och marknadsföra är något som måste vara nära 

kopplat till målgruppen, vilket kräver både eftertanke och långsiktighet. Det 

är många kommuner som står inför samma utmaningar som Bengtsfors och att 

bara lyfta fram vacker natur räcker inte, det kan alla kommuner i Sverige 

erbjuda. Att kopiera vad någon annan har gjort hur framgångsrikt det än har 

varit är inte heller en självklar väg framåt. Varje destination måste  utgå ifrån 

sina egna styrkor, svagheter och förutsättningar. Dessa måste dessutom vara 

identifierade utifrån den tänkta målgruppen. Olika målgrupper har olika 

ekonomisk effekt, vilket också är en viktig parameter när målgruppen väljs.  

En eventuell marknadsföringskampanj måste därför föregås av ett arbete med 

att peka ut målgrupper och vad som ska marknadsföras; d v s ta reda på vad 

som är Bengtsfors kommuns varumärke. 

Att flytta till en ny plats är ett stort beslut, ofta finns en relation till platsen 

man flyttar till. Man har besökt den, har släkt där eller hört väldigt gott om 

den – därför är det viktigt att använda kommunens kanaler och långsiktigt 

kommunicera innehåll som visar att Bengtsfors är en kommun som är 

intressant att återvända eller flytta till.  
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Varumärkesarbete - exempel 

Förvaltningen har tittat på några nutida exempel på varumärkesprocesser i 

närliggande kommuner. En kommun som snart är klara med sin 

varumärkesprocess är Säffle. Till sin hjälp har de anlitat företaget 

Placebrander. Företaget har drivit och lotsat Säffle i processen. Förvaltningen 

har varit aktiva och gjort undersökningar och medieanalys själva, medan 

Placebrander har lett workshops och analyserat, sammanställer och kommer i 

dagarna att presentera ett förslag till varumärkesplattform. Kostnaden för 

Säffles varumärkesarbete är cirka 200 tkr. Vänersborg är en annan kommun 

som håller på med en varumärkesprocess något som beräknas kosta runt 

400 tkr. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och exempel från andra kommuner 

bedöms en marknadsföringskampanj inklusive varumärkesarbete kosta cirka 

500 tkr utöver förvaltningens interna resurser.  

Yrkanden 

 Jerker Johansson (C) yrkar på att omedelbart starta en 

marknadsföringskampanj för att få fler att folkbokföra sig i Bengtsfors 

kommun 

 Stig Bertilsson (M) och Per Jonsson (C) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Jerker Johanssons (C) förslag 

2. Stig Bertilsson (M) och Per Jonssons (C) förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med Stig Bertilsson (M) och Per Jonssons (C) tillika 

kommunstyrelsens förslag. 

Beredande organ 

Kommunchefen, biträdande kommunchefen och 

kommunikationssamordnarens tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2022-02-22 § 27  

Kommunchefen, biträdande kommunchefen, destinationsutvecklaren samt 

kommunikationssamordnarens tjänsteskrivelse 2022-03-04  

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 78 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 92 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan om marknadsföringskampanj och 

finansiering av den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 (2024-2026). 

Motionen anses därmed besvarad. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Bitr. kommunchefen 

KF § 68 Dnr KSN 2020-000931 

Politiska mål och mått 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-11-03 § 262 att en 

översyn av nuvarande mål och indikatorer skulle genomföras.  

Ett förslag har nu tagits fram. 

Arbete med att se över målen och ta fram förslag till mått/indikatorer har 

genomförts under år 2021 och behandlats av samtliga utskott. Ett slutligt 

förslag har nu lagts fram av kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 april 

2022 § 82.  

När kommunfullmäktige beslutat om målen ska de brytas ner till aktiviteter av 

förvaltningen och en modell för uppföljning ska också tas fram. Dessutom bör 

de kommunala bolagen formulera mål utifrån de av kommunfullmäktige 

beslutade målen.  

Yrkande 

Stig Bertilsson (M) och Per Eriksson (S) yrkar på bifall i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunalstyrelsens förslag. 

Tilläggsyrkande 

Annette Ternstedt (V), Stig Bertilsson (M) och Per Eriksson (S) yrkar på att 

ordet jämställdhet inkluderas i följande mål enligt nedan: 

 Bengtsfors kommuns invånare erbjuds en god, jämlik och jämställd 

kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 

 Bengtsfors kommun har en god och jämlik och jämställd utbildning  

 Bengtsfors kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Annette Ternstedt (V), Stig Bertilsson (M) 

och Per Erikssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att lägga till dem i befintligt förslag till beslut: 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-11-03 § 262 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-12-15 § 288 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-02-23 § 38 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-03-09 § 62 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-03-23 § 66 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-04-20 § 97 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-05-18 § 133 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 163 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-27 § 219 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-10-26 § 247 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-11-23 § 282 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-12-20 § 309 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2022-01-25 § 6 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2022-02-22 § 26 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 82 

Kommunchefen och bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-04-25 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 95 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till politiska mål att gälla från 

2023 med följande justeringar: 

 Måttet ”Andelen personal som arbetar heltid ska öka” byts ut mot 

”Andelen kvinnor som arbetar heltid ska öka”. 

 Måttet ” Andel legitimerad personal förskola, fritidshem, grundskola, 

gymnasium ska vara minst 80 %” byts ut mot ” Andel behörig 

personal förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium ska vara minst 

80 %”. 

 Bengtsfors kommuns invånare erbjuds en god, jämlik och jämställd 

kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 
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 Bengtsfors kommun har en god och jämlik och jämställd utbildning  

 Bengtsfors kommun är en attraktiv och jämställd arbetsgivare 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förvaltningen att bryta ner målen i 

aktiviteter etc. och ta fram en modell för uppföljning av målen 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till de kommunala bolagen att 

formulera mål utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål. 
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Ekonomichefen 

KF § 69 Dnr KSN 2019-000638 

Likvidation av Majberget Utvecklings AB 

Det kommunala bolaget Majberget Utvecklings AB har inte haft någon 

verksamhet sedan 2015. Finns inga planer på att starta verksamhet i bolagets 

regi är det långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt att sälja eller avveckla bolaget.  

Det kommunala bolaget Majberget Utvecklings AB startades som ett 

bemanningsföretag för att underlätta för ungdomar utan arbetslivserfarenhet 

att få komma ut på arbetsmarknaden. Bolaget hyrde ut ungdomar till 

kommunen samt föreningar och företag. Bolaget ägs till 100 % av Bengtsfors 

kommun. 

Bolaget har inte haft någon verksamhet sedan 2015. Kommunfullmäktige 

beslutade 2017-05-02 § 86 att bolaget ska vara vilande tillsvidare. Frågan om 

framtiden för bolaget behandlades av kommunstyrelsens allmänna utskott 

2019-08-27 § 179. Allmänna utskottet beslutade då att bordlägga ärendet.    

Majberget Utvecklings AB har de senaste åren inte haft någon verksamhet 

men även ett vilande bolag kräver en viss administration som innebär en del 

kostnader. Sedan verksamheten upphörde 2015 har bolaget visat följande 

resultat: 

2016: -67 tkr 

2017: -24 tkr 

2018: -29 tkr 

2019: -259 tkr (kostnader pga tidigare pensionsåtaganden) 

2020: -14 tkr 

2021: -12 tkr 

Bolagets egna kapital uppgick 2021-12-31 till 505 tkr. Inga skulder finns 

utöver upplupen kostnad för bokslutsrevision. 

Finns inga planer på att starta verksamhet i bolagets regi inom en relativt snar 

framtid är det långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt att sälja eller avveckla 

bolaget genom likvidation. Skulle behov av att driva verksamhet i ett 

kommunägt bolag uppstå finns också bolaget Bengtsfors Teknik AB att tillgå, 

som i nuläget inte heller har någon verksamhet. 

Att sälja bolaget är en enklare process än att likvidera bolaget. Det är dock 

tveksamt om det finns något större intresse hos potentiella köpare i dagsläget. 

Ett nystartat så kallat lagerbolag kan köpas för under 2 tkr med tillgång till 

bolaget inom några timmar.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

En fördel med likvidation är att bolaget och dess organisationsnummer 

upphör. Vid en försäljning kommer bolaget att ha kvar sitt 

organisationsnummer och framtida verksamhet kan komma att 

sammankopplas med Bengtsfors kommun. 

För att genomföra en likvidation ska bolagsstämma fatta beslut om detta. 

Bolaget anmäler sedan beslutet till Bolagsverket. Bolagsverket utser sedan en 

likvidator som genomför likvidationen.  

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 83 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 96 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Majberget Utvecklings AB ska upplösas 

genom likvidation.  
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Ekonomichefen 
Kommunchefen 

KF § 70 Dnr KSN 2021-000416 

Bolagisering av fastighetsenheten 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för år 2020, 2019-11-

04 §127 att ge förvaltningen i uppdrag att se över det tekniska 

verksamhetsområdet, innefattande möjlig samverka med Bengtsforshus och 

andra kommunala bolag, exempelvis fritidskontoret, samt undersökning av 

möjligheter att i ökad grad lägga ut viss verksamhet på entreprenad. 

Förvaltningen har arbetat med frågan och den har delats upp i fler delar. När 

det gäller frågan om bolagisering av fastighetsenheten återremitterades den 

för vidare beredning från kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-12-20 § 

308.  

Förvaltningen gjorde då en sammanställning och beskrivning över funktioner 

och resurser, vilket redovisades för kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Utskottet beslutade 2022-01-25 § 7 att återremittera ärendet för vidare 

beredning och det fanns önskemål om en beskrivning av effektivitet. I 

samband med att det redovisades beslutade utskottet 2022-02-22 § 30 att 

återremittera  ärendet till förvaltningen för att komplettera med förslag till 

beslut.  

Utöver tidigare beredningar beslutar (KSAU § 72 Dnr KSN 2021-000116) 

kommunstyrelsens allmänna utskott att man vill få en kostnadsberäkning på 

en utredning inför bolagisering samt en komplett underhållsplan och en 

redovisning av för- och nackdelar med en bolagisering av fastighet, gata och 

park. 

Vad är effektivitet?  

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) beskriver begreppet 

effektivitet som ett möte mellan ekonomi och verksamhetsresultat. En 

beskrivning av verksamhetens resultat kan vara kvalitetsaspekter. För att 

kunna mäta en ökad effektivitet så måste en analys göras av vilka resurser, 

volymer och resultat som uppnås i en verksamhet. 
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Källa: RKA 

Ett jämförande exempel kan vara grundskolans resultatutveckling; andelen 

behöriga lärare har ökat i personalstaben utan att numerären behöriga lärare 

har ökat, vilket innebär att skolan har rationaliserat bort andra 

personalkategorier. Om eleverna då uppnår samma eller bättre resultat så har 

effektiviteten ökat. 

En annan jämförelse är förskolan där effektiviteten kan se ut att minska; detta 

beroende av att resursen lokalyta per elev ökar när antalet elever minskar. 

Effektivitet är ett relativt begrepp och när effektivitet diskuteras behöver 

måttet analyseras och ingående värden definieras. Se nedanstående bilder från 

RKA. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Effektivare lokalytor; även om förslaget till bolagisering i första hand handlar 

om organisation och organisationstillhörighet så måste frågan om hur 

Bengtsfors kommun skall uppnå en ökad effektivitet genom att minska sina 

lokalytor på ett effektivt sätt ställas. En lärdom från andra kommuner som hyr 

lokaler externt eller internt är att köp- och säljprincipen skapar ett incitament 

för en ökad effektivitet genom att minska ytor som verksamheterna bedrivs 

på. 

Minskade lokalytor ger direkt en ökad effektivitet mätt i kostnader; där 

lokaler är en fri rättighet tenderar verksamheter att ta varje yta i anspråk. 

Bengtsfors bör fortsätta avveckla fastigheter helt eller delvis och på så sätt 

uppnå en ökad lokaleffektivitet. Genom att minska lokalytan och bibehålla 

resurser för att underhålla och sköta kvarvarande fastigheter så kan kvaliteten 

bli bättre. För maximal effekt och effektivisering krävs en uttalad lokalstrategi 

och en lokalförsörjningsstrateg. 

Effektivare organisation kan skapas genom att man skapar en större eller 

sammanslagen organisation med gemensam ledning.  För att den större 

organisationen skall bli effektivare krävs en tydlig målbild och förväntan på 

vilken kvalitet som skall levereras och vilka resurser som organisationen har 

att tillgå. En jämförelse här kan göras med det arbete som 

Dalslandskommunerna under några år bedrivit; att hitta beröringspunkter där 

det går att samverka över kommungränser för en bättre verksamhet. Ett 

konkret exempel är en gemensam biståndsenhet tillsammans med Mellerud, 

ett annat exempel är Överförmyndarnämnden som Åmåls kommun driver på 

uppdrag av Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. Familjehemsenheten är 

ett tredje exempel där ambitionen varit att ha en professionell organisation 

som rätt utnyttjad är en tillgång. 

Storleken ger större möjlighet till specialisering och  kompetensförsörjning.  

Bengtsfors är en liten kommun med en platt organisation och där 

medarbetarna tenderar till att bli mångsysslare; de är bra på många saker men 

saknar spets i kompetens och fokus i arbetsuppgifter. Att vara generalist har 

dock andra fördelar; medarbetarna kan lite av varje och kan se helheter. 
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Det finns undantag där storleken kan bli en komplicerande faktor; man brukar 

prata om Paretos princip, men risken för detta i Bengtsfors kommun är 

minimal. Riktigt stora organisationer kan bli mindre effektiva eftersom 

storleken kräver mer administration och samordning. Men då krävs det 

betydligt större storlek på organisation än vad som nu är aktuellt. Ett exempel 

på detta är Västra Götalandsregionen. 

För att få en maximal effektivisering av en gemensam organisation förordar 

förvaltningen en sammanslagning av hela verksamheten inom fastighet/gata 

och park, däremot inte skogsverksamheten. Framförallt arbetsuppgifter inom 

gata och park är årstidsbundet, men tillsammans med fastighetsskötsel ger det  

en helhet som ger en jämnare sysselsättningsgrad över året.   

I den rapport som Norem AB lämnade våren 2021 poängteras att en ökad 

samverkan eller att samtliga ytor förläggs hos en part kan ge förutsättningar 

för en ökad kompetens inom kommunkoncernen i fråga om 

specialistfunktioner som i stort sett saknas idag. Det tillskott som personal 

från förvaltningen utgör och som är aktuella för en verksamhetsövergång blir 

en värdefull tillgång för det kommunala bostadsbolaget. Tillsammans med 

Bengtsforshus bovärdar kan kvaliteten öka både inom bostadsbestånd och  

verksamhetsfastigheter.  

En större organisation som är mer närvarande i de olika tätorterna kan lyfta 

lokaler och skötsel av kommunens grönytor och planteringar. En kritik som 

stundtals kommer är bristen på helhetssyn i skötsel av våra samhällen och 

med ett utpekat områdesansvar så bör kvaliteten öka och närvaron i 

samhällena bli större. En ökad lokal närvaro bör också minska miljöpåverkan 

och restider; tid som istället kan användas till verksamhet. 

En ökad volym ger även utrymme för större upphandlingar och möjligheten 

att pressa priser i entreprenader; idag arbetar båda organisationerna med 

entreprenader, framförallt inom gatuverksamhet.  

En annan fråga kopplat till bolagisering är hur bolaget kan tillgodose den 

sociala dimensionen som finns i den samverkan som idag sker mellan enheten 

Arbete och integration och tekniska verksamheten. I ett reviderat ägardirektiv 

kan ägaren förtydliga på vilket sätt som man förväntar sig att bolaget tar 

sociala hänsyn i upphandlingar, rekrytering samt samverkan med 

kommunkoncernen för att erbjuda arbetsuppgifter lämpade för personer som 

står en bit från ett arbete på ordinarie arbetsmarknad. Idag samverkar Arbete 

och integration kring skötsel av utomhusytor och har tidigare skött 

exempelvis EKA-parken. Man har även skötsel och reparation av vissa 

maskiner och fordon. 

Kommer det med automatik bli mer effektivt i en ny sammanslagen 
organisation?  

Det går inte att förvänta sig att en organisationsförändring ska innebära både 

höjd ambitionsnivå och effektiviseringar. Det räcker inte att rita om rutorna 
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utan förändringar måste samtidigt ske i struktur och kultur. Dessutom går det 

inte att spara pengar om en ökning av ambitionsnivån ska ske samtidigt.  

Ett ställningstagande mellan ovanstående alternativ behöver göras. Att bli 

bättre med samma ”pengar” som idag eller att fortsätta vara ”lika dåliga” för 

en mindre kostnad. Här kan man göra kopplingen till det RKA lyfter i sin 

modell för att mäta effektivitet; dvs resurser, volym och kvalité. 

Ledning, organisation, kompetens och ambitionsnivå är viktiga ledord för att 

om möjligt uppnå en ökad effektivitet. Ägaren behöver beskriva sin 

ambitionsnivå och vilka resurser som ställs till förfogande; detta för att 

bolaget skall kunna optimera sin organisation och lyfta kompetensnivån i en 

ny gemensam organisation. 

Utöver detta bör Bengtsfors kommun ha en strategi för sitt lokalbehov och 

vad man avser att göra med lokaler som inte längre krävs för verksamhetens 

behov. Här går det att göra direkta besparingar genom att minska lokalytor 

och antal fastigheter. 

Kommer en bolagisering av helheten fastighet, gata och park som helhet ge 
en effektivare organisation? 

Inom bebyggda fastigheter så bör man snabbt kunna se effektivitetsvinster i 

form av en ökad kostnadsmedvetenhet och en förstärkt beställarfunktion i 

kommunen och en mer professionell förvaltning i bolaget. I frågan om man 

kan uppnå samma effekt gällande gata och park så är frågan mer komplicerad, 

att lägga verksamheten i ett bolag innebär inte att verksamheten med 

automatik blir bättre eller billigare utifrån det resonemang vi fört i 

tjänsteskrivelsen. Graden av effektivitet styrs av kommunens kompetens som 

beställare samt kompetensen hos den part som skall utföra arbetet. Om samma 

kompetens finns i förvaltningsform eller i bolagsform spelar egentligen ingen 

roll. För att kommunen skall bli bättre och effektivare så krävs att det finns en 

dedikerad chef och projektsamordnare för gata och park som har fokus på 

kvalité och kostnader. Denna resurs kan sedan avropa tjänster från den egna 

förvaltningen, ett kommunalt bolag eller privata entreprenörer. Skall gata och 

park bolagiseras för att uppnå en ökad effektivitet så bör bolaget arbeta för en 

ökad kompetensnivå inom verksamheten alternativt att man successivt ökar 

graden av entreprenader i sin leverans. Att successivt öka graden av 

entreprenad kan ske genom att den egna arbetsstyrkan minskas genom 

naturlig avgång i form av pensioneringar och att man inte ersättnings 

rekryterar utan ökar graden av entreprenad. 

Om graden av entreprenad ökar inom gata och park så minskar behovet av 

investeringar i maskinpark för detta ändamål, det blir entreprenörens sak att 

hålla med maskiner och den kommunala investeringsbudgeten minskar i 

omfattning. 
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Förvaltningens förslag till fortsatt hantering av frågan 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut samt 

förslag på tidpunkt för genomförande samt budget för köp av extern 

kompetens. 

De delar som måste belysas och dokumenteras inför en eventuell bolagisering 

och där en extern part med kompetens inom området är att föredra är en 

handlingsplan som omfattar: 

1. Fastighetsobjekt, att rangordna dem utifrån vilka som skall behållas i 

kommunen, vilka som skall överlåtas till bolaget, vilka som bör avyttras. 

Detta kommer resultera en prioriteringslista utifrån kommunens 

kärnuppdrag. 

2. Fastighetslista inför övergång med fastighetsdata såsom byggår, kvm, 

underhållsbehov, bokförda värden m.m 

3. Fastighetsvärdering för att säkerställa marknadsvärden.  

4. Transaktionspris med för- nackdelar med olika modeller för prissättning 

samt förslag på prissättningsmodell. 

5. Bolagsbildning, en fördjupad utredning kring organisationsalternativ, en 

handlingsplan för processen. 

6. Hyresavtal med gränsdragningslista, mall för internhyresavtal inklusive 

gränsdragningslista. 

7. Transaktion och köpehandlingar, handlingsplan och tidplan för 

transaktion samt mallar för köpehandlingar. 

Utöver detta så bör kommunen ta fram en lokalförsörjningsplan i en separat 

process som kräver ytterligare finansiering men detta är steg två efter att 

ovanstående har slutförts och inriktningsbeslut fattats. Om kommunen 

beslutar att inte bolagisera så finns det ändå behov av att göra flera delar av 

punktlistan ovan samt ta fram en lokalförsörjningsplan.  

Med inriktningsbeslut avses ett beslut om verksamheten skall bolagiseras eller 

ej samt vilken verksamhet som man avser att bolagisera. Om 

kommunfullmäktige fattar beslut om en inriktning för bolagisering av 

verksamheten behövs viss extern kompetens för att uppdatera dokumentation 

om fastigheter, gränsdragningar, lämpliga hyresnivåer och modeller för detta 

samt ledning och styrning av verksamheten. 

Bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy skall revideras och lämplig 

bolagslösning samt köpevillkor behöver tas fram. 

En bolagisering innebär verksamhetsövergång för personal och är en viktigare 

förändring av verksamhet och ska därför på sedvanligt sätt förhandlas med 

berörda parter innan en övergång kan genomföras. 

Tidpunkt för bolagisering sker lämpligen vid ett årsskifte eller vid ett 

delårsbokslut och för att en bolagisering skall vara möjlig till årsskiftet 

2022/2023 krävs ett snabbt beslut där förvaltningen får i uppdrag att ta in 

extern kompetens för mer omfattande uppdrag. Nybro kommun genomförde 
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processen på 8 månader från inriktningsbeslut till köp, detta måste betecknas 

som en snabb process.  

Förvaltningen förslag är att kommunfullmäktige i samband med ett 

inriktningsbeslut anslår 500 000 kronor för köp av externa tjänster. 

Yrkande 

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

beslut. 

 Christina Lundqvist (S) och Johnny Eliasson (S) yrkar på återremiss 

enligt nedan: 

Ett beslut om framtida organisationsform för skötsel av fastigheter, 

gata- och park får en stor påverkan under lång tid för kommunens 

verksamheter och ekonomi. Ett mer gediget underlag behöver tas 

fram innan kommunfullmäktige beslutar om vägval. Utifrån detta 

yrkar jag på en återremiss enligt nedan.  

Förvaltningen uppdras: 

 Att ta fram en aktuell fastighetslista där underhållsbehov samt 

underhållsplan finns med. 

 Att ta fram en beräknad hyreskalkyl för fastighetsskötsel vid en ev. 

bolagisering.  

 Att ta fram ett underlag inklusive konsekvensbeskrivning av 

återinförande av internhyror. 

 Att i samråd med anställda ta fram ett förslag på hur tekniska 

verksamheten i förvaltningsform kan organiseras mer ändamålsenligt 

och effektivt. 

 Att utreda vilka konsekvenser en ev. bolagisering får på 

organisationens krisberedskap. 

 Att ta fram en konsekvensanalys på hur verksamheterna kommer att 

påverkas vid en ev. bolagisering.  

 Att tydliggöra vilka konsekvenser en ev. bolagisering får på antalet 

årsarbetare inom verksamhetsområdet.  

 Att ta fram ett tydligare underlag på hur man ska hantera beslutet om 

ett ökat aktivitetskrav på personer som uppbär försörjningsstöd. 

Utifrån de tekniska verksamheternas perspektiv. 

 Kommunstyrelsen uppdras besluta om att tilldela medel för köp av 

externa tjänster ur potten för kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 
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Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens förslag 

2. Christina Lundqvist (S) och Johnny Eliassons (S) förslag om 

återremiss 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas idag eller senare 

och finner att ärendet ska beslutas idag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag om beslut idag 

- Nej-röst för Christina Lundqvist (S) och Johnny Eliassons (S) förslag om 

återremiss 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster för Stig Bertilssons (M) förslag om beslut idag mot 10 nej-

röster för Christina Lundqvist (S) och Johnny Eliassons (S) förslag om 

återremiss beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt 

reglerna om minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga a. 
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Omröstningsbilaga a § 2022/70 

Beslutande Parti Ja Nej Avstår 

Per Eriksson S  X  

Stig Bertilsson M X   

Jerker Johanson C X   

Viktoria Gradin  S  X  

Nore Johansson SD X   

Christina Lundqvist S  X  

Krister Stensson M X   

Per Jonsson C X   

Susanne Öhrn S X 
 

 

Britt-Inger Sandström SD X   

Göran Andreasson S  X  

Yvonne Rudebou M X   

Annette Ternstedt V   X 

Marie Therese Harfouche  
2: e vice ordf. 

C X   

Carola Qvist S  X  

Jan-Åke Jansson, ordf. KD X   

Carl Kullgren L X  
 

Lena Grönlund S  X  

Gert Andersson M X   

Henning Venborg SD X   

Johnny Eliasson S  X  

Kåre Karlsson C X   

Torill Stjerndahl S  X  

Anders Forsberg M X   

Lars-Erik Molin SD X   

Daniel Karlsson S  X  

Erik Sandberg C X   

Solveig Nettelbo 1: e vice 
ordf. 

S  X  

Ulf Nelson M X   

- S  
 

 

Marianne Ågren C X   

Omröstningsresultat  19 10 1 
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Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-21 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-05-06 § 126 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 199 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-09-27 § 219  

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-05 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-12-20 § 308 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2022-01-25 § 7 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-04 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-30 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 99 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 103 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet utifrån reglerna om 

minoritetsåterremiss; 

Ett beslut om framtida organisationsform för skötsel av fastigheter, gata- och 

park får en stor påverkan under lång tid för kommunens verksamheter och 

ekonomi. Ett mer gediget underlag behöver tas fram innan 

kommunfullmäktige beslutar om vägval. Utifrån detta yrkar 

socialdemokraterna på en återremiss enligt nedan.  

Förvaltningen uppdras: 

 Att ta fram en aktuell fastighetslista där underhållsbehov samt 

underhållsplan finns med. 

 Att ta fram en beräknad hyreskalkyl för fastighetsskötsel vid en ev. 

bolagisering.  

 Att ta fram ett underlag inklusive konsekvensbeskrivning av 

återinförande av internhyror. 

 Att i samråd med anställda ta fram ett förslag på hur tekniska 

verksamheten i förvaltningsform kan organiseras mer ändamålsenligt 

och effektivt. 

 Att utreda vilka konsekvenser en ev. bolagisering får på 

organisationens krisberedskap. 
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 Att ta fram en konsekvensanalys på hur verksamheterna kommer att 

påverkas vid en ev. bolagisering.  

 Att tydliggöra vilka konsekvenser en ev. bolagisering får på antalet 

årsarbetare inom verksamhetsområdet.  

 Att ta fram ett tydligare underlag på hur man ska hantera beslutet om 

ett ökat aktivitetskrav på personer som uppbär försörjningsstöd. 

Utifrån de tekniska verksamheternas perspektiv. 

 Kommunstyrelsen uppdras besluta om att tilldela medel för köp av 

externa tjänster ur potten för kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Bengtsfors Energi AB 

KF § 71 Dnr KSN 2021-000537 

Ägardirektiv Bengtsfors Energi AB, med komplettering 

Kommunfullmäktige har beslutat att den taxefinansierade verksamheten skall 

bolagiseras, detta innebär att styrande dokument för Bengtsfors Energi AB har 

behov av revidering. 

Kommunfullmäktiges beslut att de taxefinansierade verksamheterna skall 

bolagiseras kräver en översyn och revidering av de styrande dokumenten för 

bolaget. De dokument som är aktuella för översyn är bolagsordning, 

ägardirektiv och företagspolicy. 

Bolagsordning och företagspolicy är generellt skrivna och kräver enbart 

marginella revideringar. Det dokument som kan ha behov av mer principiella 

förändringar är ägardirektivet. Framförallt avsnittet om taxor behöver 

klargöras, vem beslutar om vad. 

Det finns i lagstiftning och regelverk direktiv om hur taxor får beslutas men 

vid en bolagisering så behöver kommunfullmäktige ta beslut om vilka taxor 

som bolaget själva kan fatta beslut om och vilka taxor som 

kommunfullmäktige skall besluta om. Ett sådant exempel är 

renhållningstaxan. Det kan gälla både nivån på taxan samt taxans utformning. 

Det finns olika vägar att gå, att bolaget självständigt fattar beslut om taxor och 

informerar ägaren om besluten eller att vissa taxor fastställs av ägaren. 

Förvaltningen lyfter olika förslag på ägardirektiv till kommunstyrelsens 

allmänna utskott för dialog om utformning av framtida ägardirektiv. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 160 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 198 

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

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 229 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-08 § 130 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-01-28 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2022-02-22 § 22 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-03-16 § 51 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-03-16 § 51 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ägardirektiv. 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Bengtsfors Energi AB 

KF § 72 Dnr KSN 2021-000537 

Revidering bolagsordning Bengtsfors Energi AB 

Kommunfullmäktige har beslutat att den taxefinansierade verksamheten inom 

Bengtsfors kommun skall drivas i bolagsform och verksamheten kommer i 

fortsättningen att ske inom ramen för Bengtsfors Energi AB.s verksamhet och 

en ny reviderad bolagsordning till Bengtsfors Energi AB måste därför antas. 

Bolagsordningen är reviderad utifrån att Bengtsfors Energi AB skall utöka sin 

verksamhet med VA, fjärrvärme och renhållning. Bolagsordningen reglerar 

säte, ändamål, fullmäktiges rätt, aktiekapital, antal aktier, rösträtt, styrelse, 

revisor, lekmannarevisor, kallelse till bolagsstämma, utomståendes rätt att 

närvara vid bolagsstämma, ärende på bolagsstämma, bolagsstämmans 

kompetens, räkenskapsår, firmateckning, inspektionsrätt för kommunstyrelsen 

samt ändring av bolagsordning. 

Bolagsordningen är reviderad under § 3 och 4 med tilläggen att 

verksamhetens föremål är förändrat och även ändamålet. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 160 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 198 

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

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 229 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-08 § 130 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-01-28 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2022-02-22 § 22 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-04-19 § 85 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-05-11 § 99 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till bolagsordning för Bengtsfors 

Energi AB. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KF § 73 Dnr KSN 2022-000020 

Inkomna frågor och interpellationer 

 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Bengtsfors kommun kan 

bli en bättre arbetsgivare, Carl Kullgren (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens ordförandes svar på frågan. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 
Kommunchefen 

KF § 74 Dnr KSN 2022-000020 

Inkomna motioner 

 Motion om flytbrygga med hopptorn vid Munkvillan och Bökasen, 

Henning Venborg (SD) 

 Motion om framtagande av en utvecklingsplan för Gustavsfors, Per 

Eriksson (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Sida 

42(47) 

Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Britt-Inger Sandström (SD) 
Kommunstyrelsen 

KF § 75 Dnr KSN 2022-000458 

Britt-Inger Sandström (SD) - ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Christer Andreason (-) 

Förre kommunstyrelseledamoten Christer Andreasson (-) gick bort under maj 

och därför behöver en ny ledamot utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Britt-Inger Sandström (SD) till ny 

ledamot i kommunstyrelsen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Henning Venborg (SD) 
Kommunstyrelsen 

KF § 76 Dnr KSN 2022-000459 

Henning Venborg (SD) - ny ersättare efter Britt-Inger 
Sandström (SD) 

Britt-Inger Sandström (SD) har ersatt Christer Andreasson (-) som ordinarie 

ledamot i kommunstyrelsen och med anledning av det ska en ny ersättare 

utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henning Venborg (SD) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen 
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Sida 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Henning Venborg (SD) 
Valberedningen 

KF § 77 Dnr KSN 2022-000460 

Henning Venborg (SD) - ny ledamot i valberedningen 
efter Christer Andreasson (-) 

Förre ledamoten Christer Andreasson (-) gick bort under maj och därför 

behöver en ny ledamot i valberedningen utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henning Venborg (SD) till ny ledamot i 

valberedningen 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Lars-Erik Molin (SD) 
Stiftelsen DVVJ 

KF § 78 Dnr KSN 2022-000461 

Lars-Erik Molin (SD) - ny ersättare i Stiftelsen Dal Västra 
Värmlands järnvägar efter Christer Andreasson (-) 

Förre ersättaren Christer Andreasson (-) gick bort under maj och därför 

behöver en ny ersättare i DVVJ utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Erik Molin (SD) till ny ledamot i 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar 
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2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KF § 79 Dnr KSN 2022-000020 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige informeras om kommande ärenden att behandla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Sida 
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Datum 

2022-05-30  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till akten 

KF § 80 Dnr KSN 2022-000020 

Redovisning av delgivningar 

 Länsstyrelsen efterträdarval - Lars-Erik Molin (SD) ny ledamot i 

fullmäktige  

 Länsstyrelsen efterträdarval - Jim Grenander (SD) ny ersättare i 

fullmäktige  

 Information om val av kongressombud till Sveriges kommuner och 

regioner 2023 

 Sammanträdesplan för SKR 2023 

 Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen 

 


