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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(66) 

Datum 

2022-06-08 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.30-15.30 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande ej § 118 
Per Eriksson (S) 1:e vice ordförande ej § 118 
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande ej § 118 
Ulf Nelson (M) tjänstgörande ersättare 
Christina Lundqvist (S) ledamot ej § 118 
Kåre Karlsson (C) ledamot ej § 119 
Stein Begby (S) ledamot 
Britt-Inger Sandström (SD) ledamot 
Susanne Öhrn (-) ledamot, ordförande § 118 
Anders Forsberg (M) tjänstgörande ersättare § 118 
Göran Skogfält (S) tjänstgörande ersättare § 118 
Jerker Johansson (C tjänstgörande ersättare § 
118-119 
Johnny Eliasson (S) tjänstgörande ersättare § 118 
 

 

 Ersättare 

Anders Forsberg (M) 
Göran Skogfält (S) 
Linda Höder Stenegren (C) 
Ulf Nelson (M) 
Johnny Eliasson (S) 
Jerker Johansson (C) 
Anna-Greta Strömberg (KD) tom § 
Jan Leander (L) tom § 
 

 

Övriga närvarande Katrin Sandberg bitr. kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Christina Lundqvist (S) och Anders Forsberg (M) 

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 14 juni 2022 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 110-138 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M) ej § 118                Susanne Öhrn (-) § 118  

 Justerare 

  

 Christina Lundqvist (S) ej § 118 
 

Anders Forsberg (M) § 118  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-14 Datum då anslaget tas ned 2022-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Till akten 

KS § 110 Dnr KSN 2022-000027 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, Protokoll 2022-05-17 §§ 106-123 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, Protokoll   

 Kommunstyrelsens sociala utskott, Protokoll 2022-05-19 § 49-61 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, Protokoll 2022-05-19 § 62-63 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, Protokoll 2022-05-05 § 30-35 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, Protokoll 2022-05-19 § 36 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, Protokoll 2022-05-30 § 37 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, Protokoll 2022-06-02 § 38-46 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott, Protokoll 2022-05-18 §§ 34-41 

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott, Protokoll  

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

  

Kommunchefens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Tillsvidareanställning Enhetschef 

Måltidsenheten § 16/22 

 Tecknande av avtal med Rope AB avseende ledningsförnyelse inom 

fjärrvärme för etapp 3 Baståsen, § 17/22 

 Tecknande av avtal med Melleruds kommun avseende tjänsteköp inom 

området civil beredskap, § 18/22 

 Delegering av tillfälligt förordnande som kommunchef under tiden 2022-

07-16 t.o.m 2022-07-31, § 19/22 

 Tilläggsavtal med IT-Fabriken sommaren 2022, § 20/22 

Biträdande kommunchefens delegering 

 Tecknande av avtal med Sharp Nordic Finans avseende hyra av 

betalterminal till biblioteket/turistbyrån under 48 månader, § 12/22 

Ekonomichefens delegering 

 Tecknande av avtal med Menigo Foodservice avseende livsmedel,  

§ 39/22 
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 Antagande av anbud, tilldelning i upphandling av hantverkstjänster 

glasmästeriarbeten – Eds Glasmästeri AB och Bengtsfors Glasmästeri 

Aktiebolag, § 40/22 

 Antagande av anbud, tilldelning i upphandling av hantverkstjänster 

mattläggning och plattsättning – T. Johansson Måleri & Bygg AB § 41/22 

 Tecknande av avtal med Bilia Outlet AB avseende försäljning av fordon  

§ 42/22 

 Godkännande tilldelning i upphandling av färsk fisk. Avtal kommer att 

tecknas med Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag, Feldts 

Fisk och Skaldjur Aktiebolag och Fiskegrossisten i Lysekil AB, §43/22 

 Avbrytande av upphandling gällande trafikytor Bengtsgården, § 45/22 

 Tecknande av avtal med DalSign avseende arbetskläder, § 46/22 

 Tecknande av avtal med Eds glasmästeri AB avseende hantverkstjänster 

glasmästeriarbeten, § 47/22 

Utbildningschefens delegering 

  

Plan och bygglovschefens delegering  

 Yttrande i ärende TRV 2022/4370 – föreslagen utvidgad utbredning för 

driftplats Bäckefors, § 19/22 

Mark- och exploateringsingenjörens  delegering 

 Nyttjanderättsavtal för odling och trädgårdsändamål inom fastigheten 

Ekebol 1:125, § 15/22 

Enhetschef fastighet, gata, park skog delegering 

 Ansökan bygglov för ändring av fasadbeklädnad på fastighet Bengtsfors 

4:25, § 8/22 

 Skötselavtal/markägartillstånd – röjning av sly på del av fastigheten 

Bengtsfors Enet 1:310, § 10/22 

Enhetschef drift  

 Sommarjobbare 3 st - § § 1-3/22 

Driftschef VA, fjärrvärme, renhållning delegering 

  

Handläggare  fastighet, gata, park skog delegering 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för första majfirande 

Bengtsfors, § 8/22 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för studentkortege i 

Bengtsfors, § 9/22 
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 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för popkonsert vid 

Lästviks Säteri – Djuren i skogen, § 10/22 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för dans vid Bergevi 

festplats – Laxarby IF, § 11/22 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för musikevenemang 

Kulturskolans Dag i Bengtsfors, § 12/22 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för föreningsdag på 

Långevi idottsanläggning i Bengtsfors, § 13/22 

Kommunikationssamordnarens delegering 

  

Utredarens delegering 

  

ANSTÄLLNINGS OCH LÖNEBESLUT   

Verksamhetschefen SÄBO delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Vikariatsanställning 100% Tf enhetschef 

§1/22 

Enhetschefen Granåsgården delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Tillsvidareanställning 85% vårdbiträde § 

25/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Visstidsanställning 100% vårdbiträde § 

28/22 

Enhetschefen Solbacken delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Vikariatsanställning 75% vårdbiträde § 

13/22 

 Anställnings- och lönebeslut – vikariatsanställning undersköterska 

91,12% respektive 79,37% §§ 14/22 och 15/22 

 

Enhetschefen Björklunda delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Vikariatsanställning 100% undersköterska 

§ 1/22 

Enhetschefen Kolaregården delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Vikariat 100% undersköterska § 12/22 
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Enhetschefen Hemtjänst, Hemsjukvården och Korttidsenhetens 

delegering 

Enhetschefen Hemsjukvården delegering 

 Anställnings- och lönebeslut - Intermittent anställning sjuksköterska § 

18/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Visstidsanställning 100% sjuksköterska § 

4-5/22 

Enhetschefen Stöd och Omsorg Söder delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Tillsvidareanställning undersköterska 

100% § 3/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Tillsvidareanställning vårdbiträde 100% 

respektive 75% §§ 4/22 och 5/22 

Enhetschefen Stöd och Omsorg Norr delegering 

  

Enhetschefen Planering/Nattpatrull Stöd och Omsorg delegering 

  

Enhetschefen Måltidsenhetens delegering  

 Anställnings- och lönebeslut – Vikariatsanställning 75% kock § 1/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Intermittent anställning kock § 2/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Intermittent anställning kock jämte 

kostbiträde § 3/22 

Rektor Vuxenutbildningens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut, Lärare, § 4/22 

 Anställnings- och lönebeslut – Visstidsanställning Lärare § 5/22 

Rektor Bäckeskolans delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Intermittent obehörig fritidspedagog §§ 

2/22, 28/22 och 35/22 

Rektor Ekhagsskolans delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Lärare i fritidshem, § 3/22 

Rektor Franserudsskolans delegering 

Rektor Norra enhetens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Intermittenta anställningar Förskollärare 

§§ 1-14/22, samt § 16/22 och 18/22 
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 Anställnings- och lönebeslut – Tillsvidareanställning Förskollärare heltid 

§§ 15/22 och 17/22 

Rektor Mellanenhetens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Intermittenta anställningar obehörig 

förskollärare §§ 1-2/22 

Bistånd 

 Ann-Sofie Thelander, april-maj 

 Carina Deall,april-maj 

 Oskar Hagström, april-maj 

 Ruth Bye, april-maj 

 Sabina Gustafsson, april-maj 

 Marcus Lindell, april 

 Mikael Hagelbrand, april  

Ekonomiskt Bistånd – E 

 Cia Hammarberg, 

 Matilda Rådén,  

 Yvonne Andersson,  

 Ulrika Moberg,  

 Förvaltningsrätten, 

 Kammarrätten,  

IFO-enheten – E  

 Sofia Lööf, mars-maj 

 Cecilia Hansson, mars 

 Helena Wessman, mars-maj 

 Anna-Karin Rådén, mars-maj 

 Helena Weiland, mars-april 

 Elin Gredander, mars-april 

 Maria Strand, mars-maj 

 Katrin Johansson, april-maj 

 Malin Magnusson, mars-maj 

 Oskar Hagström, mars-april 

 Souraya Antabi, mars-maj 

 Kommunstyrelsens sociala utskott,mars-maj 

 Ledamot i kommunstyrelsen, april-maj 

 Tingsrätten, mars 

 Socialjouren, maj 

 Förvaltningsrätten, mars-maj 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 111 Dnr KSN 2022-000021 

Förvaltningschefsrapport 

Bitr. kommunchef, socialchef, utbildningschef informerar från 

kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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Kommunchefen 

KS § 112 Dnr KSN 2022-000412 

Förslag till besparingsåtgärder i budget 2022 

Den första prognos för helårsutfall 2022 som upprättades per 2022-02-28 

visade ett prognostiserat underskott mot budget vid årets slut på totalt 10,2 

mnkr. Med utgångspunkt i denna prognos beslutade kommunstyrelsen 2022-

04-13 § 69 att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till besparingar inom 

hela kommunförvaltningen. Förvaltningen har efter beslutet arbetat med att ta 

fram åtgärder som kan genomföras för att förbättra det ekonomiska utfallet för 

år 2022 jämfört med det prognostiserade resultatet. Bland de åtgärder som 

identifierats som möjliga finns åtgärder som ligger inom förvaltningens 

löpande uppdrag och som kan genomföras utan några särskilda politiska 

beslut. Andra beslut är av sådan karaktär att de kräver ett aktivt politiskt 

beslut för att kunna genomföras.  

Besparingsförslagen presenteras områdesvis nedan. 

Den första prognos för helårsutfall 2022 som upprättades per 2022-02-28 

visade ett prognostiserat underskott mot budget vid årets slut på totalt 10,2 

mnkr. För kommunstyrelsens verksamheter uppgick det prognostiserade 

underskottet till 18,2 mnkr. Med utgångspunkt i denna prognos beslutade 

kommunstyrelsen 2022-04-13 § 69 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 

förslag till besparingar inom hela kommunförvaltningen. 

Förvaltningen har efter beslutet arbetat med att ta fram åtgärder som kan 

genomföras för att förbättra det ekonomiska utfallet för år 2022 jämfört med 

det prognostiserade resultatet. Det har också upprättats ny ekonomisk prognos 

för helårsutfall per 2022-04-30 som tar hänsyn till förändringar i 

förutsättningar jämfört med prognosen per 2022-02-28. Prognos per 2022-04-

30 visar ett förväntat underskott mot budget vid årets slut på 1,5 mnkr för 

kommunen som helhet. För kommunstyrelsen uppgår det förväntade 

underskottet mot budget till 18,3 mnkr. 

I första hand, men inte enbart, är det besparingsåtgärder som bedöms kunna få 

effekt redan under år 2022 som redovisas nedan. En stor del av kommunens 

kostnader är av den typen att t ex uppsägningstider och avtalstider gör att det 

tar längre tid innan beslutade besparingar får effekt. Bland de åtgärder som 

identifierats som möjliga finns åtgärder som ligger inom förvaltningens 

löpande uppdrag och som kan genomföras utan några särskilda politiska 

beslut. Andra beslut är av sådan karaktär att de kräver ett aktivt politiskt 

beslut för att kunna genomföras.  

Besparingsförslagen presenteras områdesvis nedan. 
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Yrkanden 1 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på att följande besparingsåtgärder ska 

genomföras under budgetåret 2022:  

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunens 

ekonomiska läge om införande av anställningsstopp som princip i den 

kommunala verksamheten. Det innebär att förslag om nya, liksom 

vakanta tjänster alltid ska behovsprövas av kommunstyrelsens 

allmänna utskott. Ekonomiska, verksamhetsmässiga och 

arbetsmiljömässiga konsekvenser ska alltid vägas in, innan någon 

anställning sker. 

 Per Eriksson yrkar på avslag till Stig Bertilssons (M) förslag 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Per Erikssons (S) förslag om avslag till Stig Bertilssons (M) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag. 

Yrkanden 2 

 Stig Bertilsson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens 

utbildningsutskotts förslag på att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 

en risk- och konsekvensanalys avseende förslagen om flytt av 

fritidshem från Lövåsen samt flytt av förskola och fritidshem från 

Skåpafors. 

 Stein Begby (S) yrkar på avslag till Stig Bertilssons (M) förslag. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Stein Begbys (S) förslag om avslag till Stig Bertilssons (M) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 108 
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Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag 2022-05-18 § 42 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande besparingsåtgärder ska genomföras 

under budgetåret 2022:  

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska 

läge om införande av anställningsstopp som princip i den kommunala 

verksamheten. Det innebär att förslag om nya, liksom vakanta tjänster alltid 

ska behovsprövas av kommunstyrelsens allmänna utskott. Ekonomiska, 

verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga konsekvenser ska alltid vägas in, 

innan någon anställning sker. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en risk- 

och konsekvensanalys avseende förslagen om flytt av fritidshem från Lövåsen 

samt flytt av förskola och fritidshem från Skåpafors. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 113 Dnr KSN 2022-000075 

Investeringsbudget 2023-2026 

I enlighet med gällande ekonomi- och målprocess för år 2022 har 

investeringsbudget diskuterats i kommunstyrelsens utskott under februari och 

mars månad. Förvaltningen har sedan bearbetat ett förslag som överlämnats 

till budgetberedningen under april månad.  

Budgetberedningen har under april och maj berett investeringsbudget för år 

2023 (2024-2026).  

Mot bakgrund av det osäkra läge som råder innehåller budgetberedningens 

förslag till investeringsbudget ingen plan för åren 2024-2026.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens allmänna 

utskotts förslag till beslut. 

 Per Eriksson (S) yrkar enligt Socialdemokraterna förslag, se bilaga 

totalt 33900 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts 

förslag. 

2. Socialdemokraternas förslag till beslut 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens 

allmänna utskotts förslag till beslut. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (m) förslag 

- Nej-röst för Per Erikssons (S) förslag 
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Omröstningsresultat  

Med 6 ja-röster för Stig Bertilssons (S) förslag mot 3 nej-röster för Per 

Erikssons förslag beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag till beslut. 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S)  X  

Per Jonsson (C) X   

Ulf Nelson (M) 
tjänstgörande 
ersättare 

X   

Christina Lundqvist 
(S) 

 X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Britt-Inger Sandström 
(SD)  

X   

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 6 3 0 

Beredande organ 

Budgetberedningens protokoll 2022-05-20 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-30 § 124 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget på totalt 31 300 tkr för 

år 2023 enligt följande:  

 

Skattefinansierade investeringar

Projekt Äskande Justering Förslag Kommentar

Ventilation och kyla på klk inkl nya tak och 

armaturer 7 650 -7 650 0

Rassäkring Olympiavägen 2 500 -2 500 0

IT-investeringar 2 400 -400 2 000

Högsbyn 1:62 medfinansiering 1 800 -1 800 0

Golvbeläggning klk 600 -300 300 Fördelas på 2 år

Laddinfrastruktur 500 -250 250 Fördelas på 2 år

Trafiksäkra skolmiljöer 500 -100 400

Strategiska markinköp 400 -200 200

Offentlig miljö som konstform 150 -150 0

Renovering Kulturskolan 12 000 -12 000 0

Lövåsen fritidshem renovering, ombyggnation 1 800 -1 800 0

Inventarier kulturskolan 430 -130 300



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(66) 

Datum 

2022-06-08  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, inför beslut om 

driftbudget för år 2023 (2024-2025), ta fram kalkyler på ombyggnad 

brandstation och räddningsbil. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

  

Ljudmiljö förskola-skola 400 -200 200

Inventarier BUFK 335 -135 200

Digital utrustning grundskola och grundsärskola 300 -100 200

Skolgårdar 300 -100 200

UV-skydd barnomsorg 200 -100 100

Staket förråd Huvudgingen 150 -150 0

Inventarier Allaktivitetshus 150 0 150

Konstinköp 50 0 50

Carportlösning Björkåsen (HT och HSV) 900 -450 450 Fördelas på 2 år

Inventarier VOI 600 -100 500

IT-investeringar 500 -100 400

Låssystem SÄBO 350 -50 300

Säker nyckelhantering Hemtjänst 200 0 200

Kök Hemtjänsten Björkåsen 200 -200 0 Finansieras via budget för Fastighetsåtgärder

AC Solbacken 170 -20 150

AC Granåsgården 170 -20 150

Spoldesinfektor Björklunda 100 0 100

Gunga till Gläntan 90 -90 0

Fastighetsåtgärder  8 000 0 8 000 Inklusive kök hemtjänsten på Björkåsen

System för lås, larm, inpassering 2 500 -1 000 1 500

Energiinvestering 1 500 -500 1 000

BUMA arbetsområde 1 000 -500 500

Hissar, utbyte 1 000 -200 800

Solceller 500 300 800

Byte av ytskikt (asfalt) 5 000 0 5 000

Gång- och cykelvägar kommunala och statliga 1 500 -500 1 000

Utbyte vägbelysning 400 0 400

Felavhjälpande åtgärder kopplat till 

fstighetsgränsproblematik 400 -200 200

Fordon/maskiner 2 000 -2 000 0

Maskin slyröjning 1 500 -300 1 200

Bryggor 1 000 -700 300

Lekutrustning publika lekplatser 600 -100 500

Brygga Sågudden 400 -300 100

Maskiner och inventarier städ 300 0 300

Maskiner och inventarier kost 1 700 -200 1 500

Räddningsbil 6 200 -6 200 Hanteras i samband med driftsbudget

Ombyggnad brandstation i Bengtsfors 5 500 -5 500 Hanteras i samband med driftsbudget

Maskiner, fordon och inventarier räddningstjänsten 1 700 -300 1 400

Summa skattefinansierade investeringar 78 595 -47 295 31 300
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Ekonomichefen 
Utbildningschefen 
Kommunchefen 

KS § 114 Dnr KSN 2022-000 

Redovisning av budgetavvikelser inom 
utbildningsområdet 

Vid ekonomisk rapport per 2022-02-28 som behandlades av kommunstyrelsen 

2022-04-13 redovisade utbildningsområdet en helårsprognos med en negativ 

budgetavvikelse på 10,8 mnkr. Baserat på prognosen beslutade 

kommunstyrelsen § 69 uppdra åt förvaltningen att ta fram en detaljerad 

redovisning med förklaringar till budgetavvikelser inom utbildningsområdet. 

Analys 

Vid prognos upprättad per 2022-04-30 visar området BUFK en negativ 

avvikelse mot budget 11,7 mnkr.  

 

Kultur & Fritid 

Kultur & Fritid har en positiv avvikelse mot budget 0,5 mnkr. Fritidsgårdar 

har haft begränsat verksamhet på grund av renovering. Biblioteket räknar med 

mindre inköp mot budget på grund av större inköp 2021 och ett visst överskott 

på grund av lägre lönekostnader.  
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Grundskolan, fritidshem & förskoleklass 

Grundskolans prognos visar en negativ avvikelse på 4,3 mnkr mot budget. 

Grundskola och framförallt fritidshem är verksamheter som överlappar med 

varandra då personal i grundskolan har förlagd arbetstid på de båda 

verksamheterna. Personalens fördelning är inte alltid helt självklar och korrekt 

utlagd vilket kan ge en missvisande bild då fritidshem visar överskott 

samtidigt som grundskolan belastas med högre personalkostnader. Inkluderas 

fritidshem och förskoleklass i grundskolans prognos reduceras underskottet 

till 3,0 mnkr. 

Under 2021 fördelades totalt 4,2 mnkr felaktigt ut till grundskolan. Det har 

resulterat i att det krävs stora anpassningar 2022 för att anpassa sig till en 

budget i balans.  

Bengtsgården har totalt mot den felaktiga budget 2021 ca 4 mnkr lägre 

budget. Totalt sett visar prognosen för den enskilda skolan exklusive särskola 

en helårsprognos – 1,3 mnkr mot budget. Åtgärder för budgetbalans har 

hejdats i väntan på resultatet av gymnasiets omställning, men iscensätts nu i 

slutet av maj inför höstterminen. 

Ekhagskolan står för 1,5 mnkr av underskottet. Avvikelsen mot budget 

grundar sig i en ofördelaktig klass-sammansättning med få elever vilket 

resulterar i många klasser med en lägre total elevpeng jämfört med Franserud  

och Bengtsgården som har klasser med fler antal elever.  Beslut om åtgärder 

har vidtagits som får effekt under höstterminen, men ännu ej är beräknade i 

prognos. Flera fall av prövningar mot anställningsstopp har ej beviljats för 

fritidshemsverksamheten. 

Bäckeskolan har en helårsprognos på – 0,8 mnkr. Jämfört med 2021 har 

skolan en budget som är 0,6 mnkr lägre och samtidigt en ytterligare årskurs 

under höstterminen.  Det resulterar i att skolan har svårt att anpassa sig till 

sparbeting 0,8 mnkr med en lägre budget och årskurs 6 kommer att fortsätta 

sin skolgång på deras befintliga skola. Inför budget 2021 riktades ett särskilt 

sparbeslut om 0,8 mkr mot Bäckeskolan. Anpassningar genomfördes som en 

följd av detta. I budget 2022 ligger detta riktade beslut åter med, men i 

budgetplaneringen för 2023 och framåt följer man istället den 

resursfördelningsmodell som gäller hela grundskolan och hamnar i mer av 

normalläge. 

Grundsärskolans prognos visar en negativ avvikelse mot budget 1,1 mnkr. 

Orsaken till underskottet är tillkommande elever som med stor sannolikhet 

kommer skrivas in under hösten. 0,1 mnkr av underskottet beror på ökade 

kostnader för taxiresor.  

Med vår nya resursfördelningsmodell kommer skolorna att i ett tidigare skede 

ha möjlighet att planera sin organisation efter preliminär tilldelad budget. 

Redan i maj månad året innan har man en ungefärlig budgetram, vilket skapar 

betydligt bättre förutsättningar för planering än när budgeten är klar strax 

innan årsskiftet. 
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Gymnasieverksamhet  

Gymnasieverksamhet visar ett underskott på totalt 8,3 miljoner där 

Strömkulle står för 2,6 mnkr. I prognosen ingår en minskning med åtta 

personal under Höstterminen. Utfallet kommer sannolikt förändras till det 

bättre efter MBL förhandlingars slut under Maj månad. Resterande underskott 

är en konsekvens av minskat elevantal vilket resulterar i minskade intäkter 

från andra kommuner och ökade kostnader för elever som utför sin utbildning 

på annan ort. 

Gymnasiesärskolans interkommunala kostnader beräknas 0,6 mnkr lägre än 

budgeterat. Kostnaderna minskar jämfört med föregående år på grund av fler 

elever som läser sitt sista år under vårterminen jämfört med elever som börjar 

under höstterminen.  

Övrigt BUFK 

Prognos visar ett överskott på 0,5 mnkr mot budget. Avvikelsen grundar sig i 

att budget för rehabåtgärder och fortbildning ej beräknas utnyttjas fullt ut. 

Utöver rehab och fortbildning minskar 25 % tjänst på grund av pension under 

höstterminen, tjänsten beräknas inte att ersättas under året.  

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 115 Dnr KSN 2022-000413 

Pensionsåtagande Bengtsfors Teknik AB 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-02-05 § 5 om ny bolagsstruktur för 

Bengtsfors kommun. Alla förändringar som beslutades är verkställda med ett 

undantag. I Bengtsfors Teknik AB finns en skuld för framtida 

pensionsutbetalningar. Skulden kan hanteras genom att Bengtsfors Energi AB 

övertar ansvaret. Bengtsfors Energi AB bör då kompenseras i det fall den 

framtida kostnaden för pensionerna överstiger värdet på den uppbokade 

skulden. 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-02-05 § 5 om ny bolagsstruktur för 

Bengtsfors kommun. Alla förändringar som beslutades är verkställda med ett 

undantag. Det tidigare moderbolaget Bengtsfors Teknik AB ska inte finnas 

kvar i den nya strukturen och behöver därför avvecklas eller säljas. I bolaget 

finns en pensionsskuld kvar som behöver hanteras.  

I Bengtsfors Teknik AB (BTAB) finns en skuld för framtida 

pensionsutbetalningar till tidigare anställda. Pensionsskulden kan avvecklas 

genom inbetalning till pensionsinstitut (inlösen) eller genom att kommunen 

eller annat bolag tar över ansvaret för framtida pensioner.  

Flera pensionsinstitut har tidigare kontaktats, direkt och via 

försäkringsförmedlare, för att begära offert för inlösen av skulden. Ingen av 

de tillfrågade ville dock lämna offert. Då kvarstår alternativet att skulden 

övertas av kommunen eller annat bolag. Efter diskussioner med Skandia och 

KPA fattade KSO beslut 2020-12-04 (KSO 15/2020) om att kommunen skulle 

överta skulden mot att BTAB ersätter kommunen med ett belopp som 

motsvarar skuldens storlek.  

När beslutet skulle verkställas visade det sig inte vara möjligt eftersom 

kommunen och BTAB har olika pensionsavtal. 

Efter vidare diskussioner med Skandia och KPA framkommer att en möjlig 

lösning är att Bengtsfors Energi AB (BEAB) övertar skulden. BEABs styrelse  

behandlade frågan 2021-12-16 § 21 och är villiga att åta sig ansvaret för de 

framtida pensionerna. BTAB ersätter då BEAB med ett belopp som motsvarar 

skuldens storlek vid övertagandet. Genom att BTAB ersätter BEAB ska inte 

de framtida pensionerna innebära någon kostnad för BEAB. Det finns dock en 

del osäkerhet kring om den verkliga kostnaden kommer att motsvara skuldens 

belopp. En beräknad pensionsskuld baseras på ett antal antaganden om 

faktorer som framtida prisutveckling, räntenivåer, livslängd etc. Kostnaden 

kan därför komma att avvika från uppbokad skuld. Det är rimligt att BEAB 

vid ett övertagande därför kompenseras i det fall framtida kostnader 
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överstiger skuldens storlek. BEAB kommer efter ett övertagande att i sin 

bokföring separatredovisa alla transaktioner som har med pensionsskulden att 

göra så att det går att utläsa vilken eventuell kostnad bolaget belastas med. 

Vid bokslut i BTAB 2021 uppgick skulden till 1,3 mnkr. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 109 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ersätta Bengtsfors Energi AB för de eventuella 

kostnader som uppstår med anledning av övertagande av ansvar för pensioner 

från Bengtsfors Teknik AB. 

Bengtsfors Energi AB ska i sin bokföring separatredovisa händelser relaterade 

till pensionsåtagande övertagna från Bengtsfors Teknik AB. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 116 Dnr KSN 2022-000415 

Borgensram Bengtsfors Energi AB 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-06 § 141 att VA-verksamheten, 

renhållningsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten bolagiseras och 

övergår till Bengtsfors Energi AB. 

För att finansiera kommande investeringar i verksamheterna behöver 

Bengtsfors Energi AB ha möjlighet att låna pengar i bank eller hos 

Kommuninvest. Lån görs som regel med kommunal borgen. För Bengtsfors 

Energi AB finns inte något kommunalt beslut om borgensram. Beslut om 

borgensram behöver därför fattas för att göra det möjligt för bolaget att ta upp 

lån. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-06 § 141 att VA-verksamheten, 

renhållningsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten bolagiseras och 

övergår till Bengtsfors Energi AB. 

För att finansiera kommande investeringar i verksamheterna behöver 

Bengtsfors Energi AB ha möjlighet att låna pengar i bank eller hos 

Kommuninvest. Lån görs som regel med kommunal borgen. För Bengtsfors 

Energi AB finns inte något kommunalt beslut om borgensram.  

Bengtsfors Energi AB har hittills inte haft något behov av att låna pengar och 

därför finns inte heller något tidigare beslut om kommunal borgensram. När 

kommunala bolag lånar pengar hos bank eller Kommuninvest ger lån med 

kommunal borgen bättre lånevillkor än lån utan borgen. I många fall är 

kommunal borgen ett krav för att alls få låna. 

När Bengtsfors Energi AB övertar verksamheterna fjärrvärme, vatten och 

avlopp samt renhållning kommer bolaget få ett större investeringsbehov och 

därmed också ett större behov av att låna pengar än tidigare. 

Ett sätt att fastställa vilken nivå på borgensram bolaget behöver är att utgå 

från den investeringsbudget som är fastställd för år 2022 för respektive 

verksamhet. I nuläget är självfinansieringsgraden av investeringar i dessa 

verksamheter mycket låg vilket innebär att större delen av investeringarna 

behöver finansieras via lån. Orsaken till det är legala begränsningar i 

taxeuttaget vad gäller renhållning och vatten och avlopp. För 

fjärrvärmeverksamheten är orsaken att det finns ackumulerade underskott i 

verksamheten att återställa. 

Investeringsbudget inkl tilläggsbudget för år 2022 uppgår till 7,5 mnkr för 

fjärrvärmeverksamheten och 25,1 mnkr för vatten- och avloppsverksamheten. 

För renhållningsverksamheten finns ingen investeringsbudget. Total 
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investeringsbudget för år 2022 uppgår till 32,6 mnkr. En borgensram på den 

nivån kommer mer än väl att täcka bolagets behov under år 2022 eftersom del 

av årets investeringar genomförs när verksamheten är i kommunal regi. Att 

ändå sätta borgensramen på den nivån skulle täcka bolagets behov även 

inledningsvis 2023 då beslutet löper tills vidare. På längre sikt behöver 

borgensramen ligga på en högre nivå. 

När bolaget tagit fram en mer långsiktig investerings- och finansieringsplan 

kan frågan om nivå på borgensram lyftas igen. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-11 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 111 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa borgensram för Bengtsfors Energi AB 

till 33 mnkr. 

Beslutet gäller tills vidare. 
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Kommunfullmäktige 

 

KS § 117 Dnr 2021-000902 

Sammanslagning av samordningsförbunden BÅD-ESÅ 
och Arvika - Eda 

I enlighet med tidigare beslutat uppdrag till tjänstepersoner och styrelser inom 

de bägge samordningsförbunden så föreligger nu ett beslutsunderlag för att 

genomföra en sammanslagning av de bägge samordningsförbunden. 

Bengtsfors kommun har tidigare beslutat ställa sig bakom förslaget att bereda 

frågan om en sammanslagning av samordningsförbunden BÅD-ESÅ och 

Arvika – Eda. 

Nu föreligger ett underlag inför beslut från presidierna i de bägge 

samordningsförbunden. Svar önskas senast 2022-08-31. 

Bakgrunden till förslaget om ett nytt större samordningsförbund bottnar i att 

bidragen till förbundet i allt större omfattning går till förbundets överbyggnad 

och inte till verksamhet. Genom ett större förbund så frigörs medel till 

verksamhet för de målgrupper som förbunden är avsedda att stötta. 

Inför det underlag som nu tagits fram har Bengtsfors kommun i beslut och 

ägardialoger förordat en sammanslagning med Arvika – Eda som en naturlig 

samverkanspartner, det är kommuner med likartade utmaningar och struktur. 

Redan idag arbetar nuvarande samordningsförbund ( BÅD – ESÅ) över 

länsgränsen då Säffle och Årjäng är medlemmar i detta förbund. 

De statliga och regionala medlemmarna har längre drivit på för färre men 

större förbund. 

De förslag som nu föreligger är i linje med tidigare viljeinriktning beslutad i 

Bengtsfors kommun. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-12-16 5 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-12-20 § 314 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-01-01-19 § 5 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 114 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och Norra 

Dalslands samordningsförbund med start 1/1 2023. 

 Att godkänna förslaget på förbundsordning för ny Västra Värmland och 

Norra Dalslands samordningsförbund vilken gäller från och med den från den 

1 januari 2023. 

Att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 16, likvidation 

och upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så att tillgångar/eget 

kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett samgående. 

Att medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands 

samordningsförbund beräknas bli ca 7,2 mkr för sitt första verksamhetsår 

2023. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 118 Dnr KSN 2022-000376 

Dalslands miljö- och energiförbund – årsredovisning 
2021 

Dalslands miljö och energiförbund har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2021. 

Susanne Öhrn (-) utses till ordförande. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 117 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Jäv 

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

Lundqvist (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(66) 

Datum 

2022-06-08  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 

KS § 119 Dnr KSN 2022-000270 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – årsredovisning 2021 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2021. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 116 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och 

revisionsberättelse samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

Jäv 

Kåre Karlsson (C) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Utbildningschefen 
Per Eriksson (S) 

KS § 120 Dnr KSN 2022-000316 

Initiativärende avseende annonsering av tjänster för 
obehöriga lärare – Per Eriksson (S) 

Socialdemokraterna genom Per Eriksson har väckt ett initiativärende gällande 

Bengtsfors låga andel behöriga lärare. Två förslag till hantering av situationen 

presenteras i samband med detta. 

Skrivning initiativärende: 

 

”40 000 legitimerade lärare har valt att inte arbeta i skolan. Samtidigt 

minskar andelen legitimerade lärare för varje år. Andelen legitimerade 

grundskollärare har minskat från 72,7 % till 70,1% år  2021 i hela riket. I 

Bengtsfors hamnar vi på 225:e plats bland rikets 280 kommuner med 64% 

behörighet. Fortsätter utvecklingen kommer våra barn att få ett sämre liv 

eftersom bristande kompetens inom näringslivet kommer att försämra vår 

konkurrensförmåga och ekonomiska tillväxt. 

 

Med bakgrund av Bengtsfors låga andel legitimerade behöriga lärare föreslås 

följande: 

 

att samtliga tjänster som innehas av ej legitimerade och obehöriga 

arbetstagare för den aktuella tjänsten annonseras ut varje år utan undantag 

 

att man inte anses som behörig om man har lärarutbildning för annan 

skolform.  

 

 

Per Eriksson för  Socialdemokraterna” 

Andelen lärare som undervisar i det de är behöriga för är låg i Bengtsfors 

kommun. Detta lyftes i kvalitetsrapporten för 2021 som det viktigaste 

utvecklingsområdet för utbildningsverksamheterna. I den genomlysning som 

gjorts under 2021 framgick att antalet legitimerade lärare i kommunen är 

ganska stort. Dock undervisar man inte i tillräckligt hög utsträckning i de 

ämnen man är behörig för. 
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Genomlysningen visar att en del av förklaringen till detta är att lärare förr om 

åren, i brist på andra sökande till tjänster, anställts tillsvidare då man innehaft 

legitimation, men legitimationen har inte innehållit de behörigheter som 

egentligen eftersökts. Med de regler som gäller kring anställningstrygghet tar 

det tid att komma tillrätta med denna historiska belastning. 

Huvudregeln är att bara lärare och förskollärare som har legitimation kan få 

en tillsvidareanställning, men det finns flera undantag. Vissa lärare och 

förskollärare som blivit anställda före den 1 juli 2011 behöver ingen 

legitimation. För dem gäller 1985 års skollag. Enligt den ska kommuner 

använda förskollärare, lärare och fritidspedagoger som har en utbildning som 

passar den undervisning de i huvudsak ska bedriva, vilket kan påverka 

möjligheterna att fördela personal till rätt skolformer och ämnen utifrån deras 

lärarutbildning. 

Samtliga lärartjänster som innehas av ej legitimerad personal utlyses årligen, 

då obehörig personal endast får anställas för ett läsår i taget som högst. 

Bengtsfors kommun har bra rutiner för detta.  

Dock ska sägas att just våren 2022 har detta påverkats av gymnasiets 

omställning. Så länge MBL-processen om övertalighet på gymnasiet pågått 

har inte rekrytering kunnat genomföras enligt rutin, eftersom möjliga 

omplaceringar måste avvaktas. 

Under läsåret 2022/2023 kommer dock en särskild översyn av behörigheter 

och behov att genomföras, och satsningar på behörighetsgivande kurser inom 

Lärarlyftet kommer att göras. Förhoppningsvis genom Campus Dalsland, för 

att underlätta fortbildningen för personal. 

Totalt Rektor Lärare Lärare, Lärare, m. Lärare m.

lärare kvinnor, ped. specialped.

och (%) högskole- högskole-

rektor exam. (%) exam. (%)

Organisation huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj.

Bengtsfors, kommunal huvudman 87,6 3,8 83,8 79,6 81,9 6,9

Landsbygdskommun, samtliga 

huvudmän 4627,4 207,0 4420,5 79,3 77,6 5,2

Bengtsgården 41,6 1,0 40,6 68,2 71,3 7,4

Bäckeskolan 7,1 0,8 6,3 93,0 88,3 .

Ekhagsskolan 17,1 1,0 16,1 90,2 96,4 17,4

Franserudsskolan 21,8 1,0 20,8 89,4 89,4 .

Grundskolan - Personalstatistik
Läsåret 2021/22 Visar uppgifter för: Bengtsfors (geografiskt område)

Grundskolan - Personalstatistik
Heltidstjänster
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Beredande organ 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-13 § 83 

Kommunstyrelsens utbildningsutskott 2022-04-20 § 32 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 118 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar att en uppföljning ska 

göras om ett år. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 121 Dnr KSN 2022-000035 

Motion avseende seniorcentrum – en organisation för 
möten och gemenskap från Susanne Öhrn (-) 

Motionär Susanne Öhrn (-) har inkommit med en motion 2022-01-05 som 

syftar till att inrätta ett seniorcentrum som mötesplats för äldre personer för att 

motverka ensamhet och stärka välmående. 

Motionären har lämnat in en motion där förvaltningen uppmanas undersöka 

möjligheterna att inrätta ett seniorcentrum där äldre erbjuds ett socialt 

sammanhang, att ta del av aktiviteter, friskvård och föreläsningar. Motionären 

vill: 

1. Att enkät skickas ut till äldre i kommunen med frågor om hur de 

skulle vilja se ett seniorcentrum 

2. Att förvaltningen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 

seniorcentrum som träffpunkt för seniorer och äldre 

3. Att förvaltningen utreder vilka möjligheter som finns till 

samarbeten med föreningar, studieförbund och liknande 

Förvaltningen arbetar med att uppdatera äldreomsorgsplanen i syfte att 

säkerställa att rätt insatser och tillräckligt med boendeplatser och övriga 

insatser som behövs finns på plats framåt i tid då en allt högre andel av 

befolkningen i Bengtsfors kommer vara äldre.  För att möta dessa framtida 

behov krävs insatser på flera plan.  

Ett avsnitt i den nya äldreomsorgsplanen behandlar särskilt vikten av 

förebyggande insatser. Att arbeta förebyggande riktat mot äldre personer 

handlar om att stärka möjligheterna att hålla sig frisk så länge som möjligt i 

livet, både fysiskt och psykiskt. Särskilt boende är den mest omfattande och 

också mest kostsamma insatsen idag som erbjuds äldre personer med stora 

behov. Sådana behov handlar ofta om omfattande kognitiv svikt/demens, stora 

fysiska omvårdnadsbehov eller stor upplevd otrygghet som gör att behoven 

sammanlagt är så stora att ett boende med stöd och hjälp dygnet runt är enda 

lösningen. Många personer vill bo kvar hemma med stöd och i många fall mår 

man också bättre längre av att göra så. Att fortsätta göra så mycket man kan 

själv och att vara aktiv i det man kan upprätthåller förmågorna så länge som 

möjligt. Det är således av vikt både att rätt insatser kan erbjudas de som vill 

och kan bo kvar hemma med stöd. Här är de förebyggande insatserna viktiga.  

Många äldre upplever ensamhet. För att kunna bo kvar hemma och 

fortfarande ha möjlighet till att träffa andra i ett sammanhang som uppleves 

som meningsfullt är det därför viktigt att sociala aktiviteter kan erbjudas. 

Vanligtvis arrangerar kommunerna detta genom olika träffpunkter eller 
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seniorcentrum. På sådana träffpunkter erbjuds ofta matservering, olika 

aktiviteter som seniorgympa, internetcafé, föreläsningar, gruppaktiviteter av 

olika slag osv.  

Förebyggande hembesök till alla över 80 år är en annan vanlig insats som 

kommuner gör för att kunna ge stöd och konkreta tips till äldre personer innan 

man blir så pass sjuk eller skadad att man behöver uppsöka vård. Vid ett 

sådant hembesök kan risker i hemmet identifieras och åtgärdas. Man kan 

berätta om vilka insatser och sammanhang som finns i kommunen, vilken 

hjälp som finns att få och hur man på egen hand kan ta hand om sin hälsa.  

Arbete med frivilliga organisationer och personer är viktigt för att ta tillvara 

den kraft som finns i civilsamhället och att många människor i olika grad vill 

göra en insats för sina medmänniskor. Många kommuner arbetar med att 

samordna frivilliga/volontärer som kan göra riktade ”guldkants”- uppdrag 

både för de som har pågående insatser (tex på särskilt boende) och för de som 

inte har det (tex via träffpunkter/seniorcentrum). Här finns 

utvecklingspotential och en aktiveringspedagog kan samordna arbetet med 

frivilliga organisationer och vara kontaktväg in i kommunen.   

Fysisk aktivitet är avgörande för både den psykiska och fysiska hälsan för 

äldre. Här kan man göra mycket genom samarbete med andra aktörer i 

samhället för att på ett enkelt sätt erbjuda riktade friskvårdsinstaser till äldre. 

Även detta är något aktiveringspedagog kan initiera till träffpunkter i 

kommunen i samverkan med frivilliga föreningar. 

I Bengtsfors finns idag frivilligcentralen som är ett informationskontor för 

frivilla uppgifter, en kontaktpunkt för människor som önskar att göra frivilliga 

insatser (till enskilda eller organisationer). Bengtsfors kommun har ett IOP-

avtal med sensus och ABF som tillsammans bildar frivilligcentralen. Under 

nuvarande avtal som sträcker sig till och med 30 juni riktar sig 

frivilligcentralen mot alla som bor och verkar i kommunen, där bland äldre. 

Frivilligcentralen riktar mycket av arbetet mot äldre för att motverka den 

ofrivilliga ensamheten. Bland annat har frivilligcentralen erbjudit sopplunch 

för äldre. Under pandemin har fokus flyttat till att hjälpa äldre att handla mat 

och läkemedel samt att vara en telefonvän vilket innebär att de äldre som velat 

har haft någon att prata med vid ensamma stunder. I dagsläget är 

frivilligcentralen öppen fyra dagar i veckan då erbjuds bland annat bingocafé, 

bokcirkel, café. Under en period samarbetade frivilligcentralen med 

träningsstället i Bengtsfors som då erbjöd gruppträning för de äldre. 

Förvaltningen ser ett behov av att inrätta en tjänst som aktiveringspedagog 

som ansvarar för att hålla ihop det förebyggande arbetet riktat mot äldre i 

Bengtsfors kommun. Aktiveringspedagogen skulle kunna ansvara för:  

 att skapa träffpunkter i respektive kommundel (i samarbete med 

frivilliga aktörer) Träffpunkterna kan tex erbjuda friskvård, IT- café, 

matservering av olika slag och sociala aktiviteter. 

 att anhörigstöd erbjuds 

 genomföra förebyggande hembesök till personer över 80 år 
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 vara kontaktperson för volontärer (i samarbete med frivilliga aktörer) 

En aktiveringspedagog skulle vara viktig för att utveckla och professionalisera 

det förebyggande arbetet i Bengtsfors, tillsammans med frivilliga 

organisationer och folkhälsostrateg. I detta ligger att bevaka ny teknik, 

forskning och evidensbaserade arbetssätt kopplat till det förebyggande arbetet 

för att säkra att vi arbetar på rätt sätt. Aktiveringspedagog kan också 

tillsammans med folkhälsostrateg arbeta med marknadsföring kring arbetet så 

att det når ut till de som behöver nås av insatserna. Inför uppstart av ett sådant 

arbete bör enkätundersökning gå ut till kommuninvånare precis som 

motionären föreslår. Enkätundersökning kan lämpligtvis kompletteras med 

fokusgrupper. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tillsättningen av en tjänst som aktiveringspedagog medför en ökad kostnad 

om ca 600 tkr. Detta bör ses i ett sammanhang av att satsa på förebyggande 

arbete för undvika ökade kostnader i andra delar av organisationen och 

försena behovet av särskilt boende för en del individer. Befintliga kommunala 

lokaler bör kunna användas för ändamålet och inte medföra stora ökade 

kostnader. 

Tilläggsyrkande 

Per Eriksson (S) yrkar på ändring av beslutsförslaget till att bifalla motionen 

istället för att godkänna den, samt att hänskjuta ärendet till budgetberedningen 

för 2023. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (S) förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefens, socialchefens och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse  

2022-04-11 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-05-19 § 50 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge socialchef i uppdrag 

att i den reviderade äldreomsorgsplanen ange förslag om inrättande av 

seniorcentrum i enlighet med motionens intentioner. 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 

2023. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 122 Dnr KSN 2022-000101 

Motion avseende införande av ”hemvaktmästare” från 
Per Eriksson (s) 

Motionär Per Ericsson (s) har inkommit med en motion 2022-01-05 som 

syftar till inrätta tjänst som hemvaktmästare för att förebygga fallskador hos 

äldre och personer med funktionsnedsättning 

Motionären har lämnat in en motion som syftar till inrätta tjänst som 

hemvaktmästare för att förebygga fallskador hos äldre och personer med 

funktionsnedsättning. En sådan tjänst skulle enligt motionären bidra till 

folkhälsan och det finns goda exempel från andra kommuner att ta del av.  

Förvaltningen arbetar med att uppdatera äldreomsorgsplanen i syfte att 

säkerställa att rätt insatser och tillräckligt med boendeplatser och övriga 

insatser som behövs finns på plats framåt i tid då en allt högre andel av 

befolkningen i Bengtsfors kommer vara äldre.  För att möta dessa framtida 

behov krävs insatser på flera plan.  

Ett avsnitt i den nya äldreomsorgsplanen behandlar särskilt vikten av 

förebyggande insatser. Att arbeta förebyggande riktat mot äldre personer 

handlar om att stärka möjligheterna att hålla sig frisk så länge som möjligt i 

livet, både fysiskt och psykiskt. Som en del i ett förebyggande arbetet har 

många kommuner idag så kallade ”fixar-tjänster” där någon anställd av 

kommunen kan utföra enkla reparationer, byta glödlampa eller liknande 

hemma hos äldre vilket är en viktig insats för att förebygga fallskador. Många 

fallolyckor som medför långvarig rehab och ibland bestående men hos äldre 

uppstår når den äldre personen balanserar på en pall eller liknande för att byta 

glödlampa/gardiner etc.  

 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/fallolyckor/ 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/fallolyckor/
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Fixartjänst erbjuds därför i många kommuner till äldre personer för att 

undvika sådana situationer. Olika kommuner har definierat olika åldersspann 

för när man kan ta del av denna tjänst, en del erbjuder från 65 år, en del från 

75 år. Flera kommuner erbjuder också fixartjänst till de som har insatser via 

LSS. 

Det är viktigt att definiera vad som ska ingå i en fixartjänst och vem som ska 

få ta del av tjänsten om kommunen erbjuder den.  

Exempel från Örebros kommun: 

Fixartjänst 

För dig som är över 75 år finns möjlighet att beställa fixartjänst. Fixartjänst innebär 

exempelvis hjälp att sätta upp gardiner eller tavlor, byta glödlampa eller batterier till 

brandvarnare. Fixartjänst erbjuds upp till 4 timmar per år. 

Det här kan du få hjälp med 

 Sätta upp gardiner eller tavlor. 

 Byta glödlampor, proppar eller batterier till brandvarnare. 

 Utföra tunga lyft, hämta saker till och från vind och källare (ej piano). 

I komplement till liknande beskrivning behöver den som utför fixartjänsten en 

mer utförlig rutinbeskrivning och tillgång till arbetsledning för avstämning så 

tjänsten används på rätt sätt till rätt målgrupp. 

I Bengtsfors finns idag frivilligcentralen som är ett informationskontor för 

frivilla uppgifter, en kontaktpunkt för människor som önskar att göra frivilliga 

insatser (till enskilda eller organisationer). Bengtsfors kommun har ett IOP-

avtal med sensus och ABF som tillsammans bildar frivilligcentralen. Under 

nuvarande avtal som sträcker sig till och med 30 juni riktar sig 

frivilligcentralen mot alla som bor och verkar i kommunen, där bland äldre. 

Hjälp motsvarande det en fixare/ hemvaktmästare erbjuds idag inte via 

frivilligcentralen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inrättande av tjänst som fixare/hemvaktmästare medför en ökad kostnad om 

250-500 tkr beroende på löneläge och om tjänsten tillsätts på heltid eller 

deltid (eventuellt skulle tjänsten kunna kombineras med annat uppdrag på 

deltid). Kostnaden bör ses i ett sammanhang av att förebyggande insatser 
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minskar kostnader i andra delar av verksamheten på längre sikt och kan 

förhindra skador som medför stora insatser från hemsjukvård och hemtjänst. 

Tilläggsyrkande 

Per Eriksson (S) yrkar på ändring av beslutsförslaget till att bifalla motionen 

istället för att godkänna den, samt att hänskjuta ärendet till budgetberedningen 

för 2023. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (S) förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefens, socialchefens och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse  

2022-04-11 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-05-19 § 51 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge socialchef i uppdrag 

att i den reviderade äldreomsorgsplanen ange hur fixartjänst ska kunna 

erbjudas personer över 68 år. 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 

2023. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 123 Dnr KSN 2021-000867 

Motion avseende att göra Bengtsfors fritt från våld i 
nära relationer från Susanne Öhrn (-) och Annette 
Ternstedt (v) 

Motionärerna Susanne Öhrn (-) och Annette Ternstedt (v) har inkommit med 

en motion 2021-11-17 som syftar till att satsa på ett arbete för att göra 

Bengtsfors fritt från våld i nära relationer. 

Motionärerna har lämnat in en motion som syftar säkerställa att kommunen 

har ett aktivt och välfungerande arbete mot våld i nära relationer.  

Motionärerna vill: 

 Att Bengtsfors kommun genomför en flerårig satsning på 

kartläggning, information och utbildningsinsatser samt tillskapande av 

kompetens för omhändertagande av våldsutsatta och våldsverkande 

och att detta leder till ett strukturerat arbetssätt i närtid såväl som 

framtid 

 Att förvaltningen undersöker vilka externa medel som finns att säga 

för kartläggning och insatser (statsbidrag av olika slag) samt ta fram 

underlag för kommunens egna kostnad i en sådan satsning 

 

I kommunfullmäktige antogs 2022-02-07 (KF § 9 DNR KSN 2021-000890) 

en strategi för arbetet med våld i nära relationer i Bengtsfors kommun. 

Strategin är framtagen i samverkan Mellerud och Bengtsfors kommuner och 

anger en struktur för hur vi ska arbeta löpande med att tillförsäkra att arbetet 

utvecklas och lever i vardagen. Vision och målsättning i strategin: 

Bengtsfors och Melleruds Kommun ser allvarligt på våld i nära relationer. 

Våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet 

enligt evidensbaserade metoder. De gemensamma målen för förvaltningar och 

de kommunala bolagen i Bengtsfors och Melleruds kommun är att:  

 all personal ska ha kännedom om handlingsprogrammet gällande 

arbetet mot våld i nära relationer.  

 all personal ska ha basal grundkunskap inom området våld i nära 

relationer. 

 varje förvaltning/kommunalt bolag ska ta fram en handlingsplan som 

listar de viktigaste aktiviteterna för just den förvaltningen eller det 

bolaget. 

 varje förvaltning/kommunalt bolag ser över och följer årligen upp 

aktiviteterna i handlingsplanen. 
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 varje förvaltning/kommunalt bolag uppmärksammar årligen den 

internationella dagen mot våld mot kvinnor (den 25 november). 

Kopplat till detta kommer en handlingsplan tas fram med listade aktiviteter 

per verksamhetsområdet som kommer delges kommunstyrelsen. 

Styrgruppen för våld i nära relationer har haft sitt första möte under mars 

månad 2022. Två steg identifierades då som startpunkt i arbetet: 

Steg 1: utbildning chefer och nyckelpersoner (varje förvaltning utser) 

(arbetsgruppen tar fram förslag) grundläggande VINR inkl hedersrelaterat 

våld 

Steg 2: Alla medarbetare ska få grundläggande utbildning kring VINR genom 

webutbildning (arbetsgruppen kan bistå samt ta fram koncept) 

Arbetsgruppen fick följande uppdrag av styrgruppen: 

1. Planera för kompetensutveckling enligt steg 1 & 2 

2. Säkerställa att tillräckligt informationsmaterial finns och hur detta ska 

distribueras 

3. Förbered en förtydligande information kommuninternt om ansvar och 

arbetsgångar för våld i nära relationer, vad gör man om man 

misstänker att någon blir utsatt för våld, hur ser anmälningsrutinerna 

ut och hur jobbar IFO vid anmälan om våld (för info till 

kommunledning/KS) 

4. Varje förvaltning ska göra en egen handlingsplan med relevanta 

aktiviteter; arbetsgruppen stämmer av så detta fungerar i praktiken 

Beredande organ 

Kommunchefens, socialchefens och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse  

2022-04-11 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-05-19 § 52 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 124 Dnr KSN 2022-000 

Förslag till tillägg i myndighetsnämndens reglemente 
samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag 

om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i 

kraft från och med 1 augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 

kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 

Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som 

säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe 

ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 

förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som 

inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur 

förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 

hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även 

förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya 

lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande 

produkter. 

Myndighetsnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller 

alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och 

lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen 

utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i 

lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande 

produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till 

kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den 

omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt 

att meddela det föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas 

eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning. 

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 

tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 

nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta 
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ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 

näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter. 

För att myndighetsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 

försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till 

nämndens reglemente göras. 

Avgifter 

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt 

alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-

cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.  

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen 

lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, 

egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan 

precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & 

Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som 

avser Tobaksfria nikotinprodukter: 

 försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,  

 två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,  

 tre produkterna 4500 kr. 

 alla fyra produkter 5000: - 

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - 

tillkommer det en avgift på 500: - per produkt 

Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 

2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en 

situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att 

hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att myndighetsnämnden 

ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande 

ärenden redan handhas av denna nämnd. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-23 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i 

enlighet med regeringens proposition, att  

 Myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

lagen om Tobaksfria nikotinprodukter 

 En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i 

avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast 
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denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel 

folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter blir 

summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det 

finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver 

den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -. 

 Myndighetsnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- 

och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, 

tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen 

om Tobaksfria nikotinprodukter  
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Socialchefen 

KS § 125 Dnr KSN 2022-000418 

Dokumenthanteringsplan för Vård och Omsorg 

Revideringen av dokumenthanteringsplanen har genomförts för verksamheten 

Vård och Omsorg.  

Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som 

beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid 

myndigheten som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna 

handlingar får gallras, det vill säga förstöras. Om nya gallringstider upptas 

eller om en nytillkommen handling ska gallras måste detta upp i nämnden för 

beslut 

Beredande organ 

Socialchefens, verksamhetschefens Stab och Administration och socialt 

ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2022-05-02. 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-05-19 § 55 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan. 
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Socialchefen 

KS § 126 Dnr KSN 2022-000436 

Genomlysning av kostnad per brukare  

Verksamheten planerar att genomföra en kostnad per brukare-undersökning 

inom äldreomsorgen och LSS under hösten 2022. Syftet är att få ökad koll på 

våra kostnader för att om möjligt vidta åtgärder för budget i 

balans. Undersökningen förväntas ge ytterligare indikationer på områden att 

sikta in sig på för att nå kostnadskontroll inom området och peka ut tänkbara 

kostnadseffektviseringar om fler sådana står att finna. Genomlysningen 

kommer att ske genom extern utredning. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2022-05-19 § 59 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom en genomlysning gällande 

kostnad per brukare. Finansiering om 150 tkr sker inom befintlig budget. 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KS § 127 Dnr KSN 2022-000414 

Omdisponering investeringsbudget – Staket Björklunda 

Det finns ett staket runt en del av Björklunda som tidigare var 

demensavdelning. I nuläget bor brukare med kognitiv svikt på alla tre 

avdelningar på boendet, och behov finns att säkra upp utemiljön runt hela 

boendet. Ett staket runt hela boendet ger en säkrare utemiljö för våra brukare 

med kognitiv svikt och en trygghet för personalen som arbetar på boendet. 

Det skulle öka brukarnas trivsel och förbättra personalens arbetsmiljö. 

Kostnad för staketet uppgår till 200 tkr och kan finansieras genom 

omdisponering i investeringsbudget 2022. 100 tkr finansieras genom sociala 

områdets pott för inventarieinvesteringar. Resterande 100 tkr kan finansieras 

genom omdisponering av budget för spoldesinfektor till Björklunda. Behovet 

av spoldesinfektor kvarstår men behovet av staket bedöms som mer 

brådskande. Nytt äskande om spoldesinfektor har lämnats inför 

investeringsbudget 2023. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-06 

Kommunstyrelsen allmänna utskotts förslag 2022-05-17 § 110 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar omdisponera 100 tkr i investeringsbudget från 

projekt ”spoldesinfektor Björklunda” till investering i staket Björklunda 
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Driftchef VA renhållning fjärrvärme 
Ekonomichefen 
Ekonom tekniska verksamheten 
Kommunchefen 

KS § 128 Dnr KSN 2022-000421 

Omdisponering budget VA - Fjärrvärme 

Omdisponering av budget föreslås för finansiering av planerade investeringar 

på VA-ledningsnät samt vatten- och avloppsreningsverk. 

Nuvarande investeringsbudget (Ledningsförnyelse 15 Mkr) kommer ej att 

räcka till de högst prioriterade och planerade projekten inom VA. Flera sent 

planerade projekt såsom ledningsförnyelse vid den nya bussterminalen i 

Billingsfors och utanför Bengtsgården, i kombination med kraftigt ökade 

material- grävpriser (ca 40% ökning senaste året), har bidragit till en hårt 

belastad budget. 

En upphandling av entreprenör har nyligen gjorts i projektet Baståsen etapp 3, 

vilket omfattar förnyelse av fjärrvärmekulvert på Baståsen i Billingsfors. 

Genom detta kan vi se att det finns utrymme för omdisponering av 2 Mkr från 

den totala investeringsbudgeten på fjärrvärme (7,5 Mkr) till VA. Då finns det 

god marginal till eventuella fördyringar i planerat projekt, samt utrymme för 

planerade och oplanerade anslutningar av nya fjärrvärmekunder. 

Genom ett tillskott på 2 Mkr i VA´s budget för ledningsförnyelse, samt 

omprioriteringar av planerade VA-projekt, kommer de viktigaste projekten att 

kunna färdigställas. Som exempel kan installation av ny blåsmaskin i Dals 

Långeds avloppsreningsverk nämnas. 

Beredande organ 

Kommunchefen och driftchef Renhållning, VA och Fjärrvärmes 

tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2022-05-18 § 35 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna omdisponering av 2 000 000 kr från 

budget för reinvestering fjärrvärme (9718) till ledningsförnyelse VA (8911). 
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Kommunfullmäktige 

KS § 129 Dnr KSN 2021-000712 

Återrapportering av uppdrag gällande motion Skåpafors 
badplats 

Johnny Eliasson (S) och Göran Skogfält (S) har inkommit med en motion 

gällande Skåpafors badplats. Motionen kom in den 24 september 2021 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-07 § 5 att delvis bifalla motionen och 

att ge förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna följande delar: 

- att badstranden anpassas för små barn 

- att bryggan ansluts till strandkanten på ett rakt och säkert sätt för barn och 

vuxna. 

Bengtsfors kommun ansökte om bygglov 2017 för att inrätta en kommunal 

badplats inom Galthögen 1:46 med anledning av att den dåvarande 

kommunala badplatsen i Skåpafors upphörde som kommunal badplats då 

avtal med markägarna löpt ut och nytt avtal inte tecknades.  

Ny badplats med brygga anlades öster om fotbollsplanen. På land 

iordningställdes 2 parkeringsplatser som handikapparkering samt en toalett.   

Parkering för de som inte behöver nyttja handikapparkering sker invid 

fotbollsplanen på befintlig parkering. Ny vägsträckning iordningställdas från 

parkeringen vid fotbollsplanen och via elljusspår bort till handikapparkering. 

Elljusspåret förstärktes på denna sträckning med bärlager.   

En kostnads-beräkning har tagits fram efter platsbesök av markentreprenör, 

där anpassningen innebar en nyanlagd strand belägen vid badplatsens norra 

del, på kommunal mark. Denna anpassning innebär en större omfattande 

vattenverksamhet samt marklov. Det finns perioder när det inte är lämpligt att 

bedriva vattenverksamhet. Vilken typ av påverkan som vattenverksamheten 

kan orsaka avgör också när arbeten kan genomföras. Det är Länsstyrelsen som 

bedömer vilka arbetstider som kan tillåtas för varje enskild vattenverksamhet.  

Med avseende på ovanstående har i dagsläget denna lösning avfärdats av 

förvaltningen. 

Då säsongen snart är igång har förvaltningen haft nytt platsbesök av 

markentreprenör som tittat på en alternativ anpassning av den befintliga 

stranden. Förslaget från markentreprenör innebär att badstranden anpassas för 

små barn i och med att stenar plockas bort och ny sand tillförs så stranden 

jämnas ut till ursprunglig nivå. I denna anpassning ingår även att rätta till 

ramp och brygga så bryggan ansluts till strandkanten på ett rakt och säkert sätt 

för barn och vuxna. Kostnadsberäkning för detta alternativ är betydligt mindre 

resurskrävande och kan således finansieras i befintlig driftbudget. 
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Barnperspektiv 

En viktig aspekt att beakta är även att se till att badet är tillgängligt och säkert 

för barn, bra faktorer att ta med i utformningen är sandstrand och öppna ytor. 

Ur ett barnperspektiv är en tillgänglighetsanpassning av badplatsen positivt 

för barn och ungas simkunnighet. Hänsyn till att barnen ges en bättre badmiljö 

tas vid ombyggnad av bryggan och dess fästanordning. 

Ekonomiska konsekvenser  

Förslag till anpassning av befintlig badstrand finansieras inom befintlig 

driftbudget 

Beredande organ 

Kommunchefen och driftchef fastighet, gata, park och skog tjänsteskrivelse 

2021-10-26  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-11-24 § 73 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-12-15 § 291 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 § 5 

Kommunchefen och driftchef fastighet, gata, park och skog tjänsteskrivelse 

2022-05-17 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2022-05-18 § 40 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar uppdraget om att ta fram en kostnadsberäkning, 

av följande delar: att badstranden anpassas för små barn 

samt att bryggan ansluts till strandkanten på ett rakt och säkert sätt för barn 

och vuxna vid Skåpafors badplats, som avslutat.  
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Folkhälsostrategen 

KS § 130 Dnr KSN 2022-000226 

IOP-avtal frivilligcentralen 

Förnyelse av -avtal för frivilligcentralen i Bengtsfors kommun i form av ett 

ideellt offentligt partnerskap (IOP) med ABF och Sensus. Tjänsteskrivelsen 

innehåller olika förslag på ändringar i IOP-avtalet berörande specifika 

målområden, lokal och budget.  

I tre år har Bengtsfors kommun haft ett IOP-avtal med Sensus och ABF som 

tillsammans bildar frivilligcentralen. Kommunen har finansierat 

frivilligcentralen med 650 000kr om året, i syfte att stimulera till ökade 

insatser från civilsamhälle och privatpersoner. Kravet för avtalet var att de 

båda parterna skulle ta ansvar över verksamheten tillsammans med 

kommunen.  

Frivilligcentralen återrapporterade till kommunstyrelsens allmänna utskott 

2022-03-22 (§ 60).  

Kommunstyrelsen beslutade (§ 92) att förlänga pågående avtal att gälla till 

2022- 06-30 samt ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal 

för beslut senast under juni månad. 

En dialog har förts mellan kommunchefen, folkhälsostrategen, enhetschefer 

från Sensus och ABF i syfte att ta fram ett nytt förslag till avtal. Följande 

punkter har diskuterats: 

 Specifika målområden 

 Lokalfråga 

 Budgetfråga 

Inriktning 

Bengtsfors kommuns önskan gällande övergripande mål för frivilligcentralen 

är:  

 Äldres psykosociala och fysiska hälsa. 

 Integration.  

ABF och Sensus är överens om att kommunens målsättning för 

frivilligcentralen går hand i hand med studieförbundens riktlinjer.  

Lokaler 

Frivilligcentralens (FVC) permanenta huvudlokal ska vara 

studieförbundsneutral med Frivilligcentralens logotype i fokus. 
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Studieförbundens egna logotyper är underordnade och bör endast finnas i liten 

omfattning. 

Representanter för ABF och Sensus har framfört följande förslag när det 

gäller lokalfrågan:  

1. FVCs permanenta huvudlokal ligger på Centralbacken 4 i Bengtsfors. 

I sådana fall behöver lokalen utrustas med whiteboard, projektor 

(kraftig sådan för att kunna användas på dagtid) + duk eller TV-skärm 

modell större, högtalare. Möjligtvis behövs hel konferensutrustning. 

 

2. FVCs permanenta huvudlokal ligger på Centralbacken 4 och i ABFs 

lokaler i Bengtsfors och avgörs endast av vilken verksamhet som 

bedrivs. Det innebär att när frivilligsamordnare exempelvis bedriver 

”klassrumsverksamhet” sker den i ABF-lokalerna oavsett 

studieförbundstillhörighet. 

 

3. FVCs permanenta huvudlokal ligger i den nyrenoverade fritidsgården. 

Bengtsfors kommun tar övergripande ansvar för lokalen inkl. lämplig 

utrustning och nödvändiga tjänster (IT, vaktmästare, städ). 

Budget 

Frivilligcentralen är sedan tidigare beviljad 650 tkr per år. Representanter för 

ABF och Sensus önskar att utveckla verksamheten kvalitativt på såväl kort 

som lång sikt och önskar därför en ram på 950 tkr per år. Nedan följer förslag 

på budget för frivilligcentralens verksamhet och vad budgeten ska omfatta. 

A. Budget 950 tkr/år - Frivilligsamordnare 100% inkl. *OH. Inkluderar 

chefsmedverkan/studieförbund och medverkan av separat 

projektutvecklingsgrupp så att externa projektmedel kan komma 

Frivilligcentralen/kommunen tillgodo. Inkluderar fasta kostnader och 

verksamhetskostnader som kopplar an till kommande IOP-skrivningar. 

 

B. Budget 650 tkr/år – Frivilligsamordnare 100% inkl. OH. Inkluderar INTE 

fasta kostnader eller verksamhetskostnader. Allt sådant 

tillhandahålls/bekostas av Bengtsfors kommun för att nå kommande IOP-

skrivningar. 

C. Budget 650 tkr/år – Frivilligsamordnare 80% inkl. OH. Inkluderar 

slimmade fasta kostnader och små verksamhetskostnader. Upplägget gör 

det svårt att nå kommande IOP-skrivningar, bland annat gällande 

geografiskt spridning i kommunen.  

*OH, overhead. syftar på ledarskap och administration för 

frivilligcentralen.  

Lokaler 

1. För att frivilligcentralen endast ska bedrivas i en lokal, det vill säga den 

nuvarande huvudlokalen som ligger på Centralbacken 4, krävs ett inköp 
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av bengtsfors kommun utöver beviljad budget av en whiteboard, projektor 

(kraftig sådan för att kunna användas på dagtid) + duk eller TV-skärm 

modell större, högtalare. Möjligtvis behövs hel konferensutrustning.  

 

2. FVCs permanenta huvudlokal ligger på Centralbacken 4 och i ABFs 

lokaler i Bengtsfors. Detta innebär att frivilligcentralen kommer bedrivas i 

två olika lokaler beroende på vad frivilligcentralen anordnar för aktivitet 

och vilken utrustning som behövs. Detta är en liknande modell 

frivilligcentralen arbetat med under pandemin samt inga övriga kostnader 

för Bengtsfors kommun. 

3. FVCs permanenta huvudlokal flyttas och bedrivs endast i den 

nyrenoverade allaktivitethuset 4 dagar i veckan. Bengtsfors kommun 

ansvarar för lokalen inkl. lämplig utrustning och andra nödvändiga 

tjänster som IT, vaktmästare och städ.   

Budget 

A. Budget 950 tkr/år - Frivilligsamordnare 100% inkl.OH. Bengtsfors 

kommun behöver inte stå för fasta kostnader och verksamhetskostnader. I 

och med chefsmedverkan från studieförbundet får FVC möjligheten att 

utvecklas och bli större.  

 

B. Budget 650 tkr/år – Frivilligsamordnare 100% inkl. OH. Utöver står 

Bengtsfors kommun för fasta kostnader och verksamhetskostnader fram 

till nästa IOP-avtal. 

C. Budget 650 tkr/år – Frivilligsamordnare 80% inkl. OH. Bengtsfors 

kommun står inte för några kostnader utöver finansieringen på 650 tkr, 

men frivilligcentralens arbete blir begränsat fram till nästa IOP-avtal.  

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att det nya avtalet på samma sätt som det gällande 

enbart reglerar köp av tjänst, dvs hur den ekonomiska ramen ser ut och vad 

förväntas frivilligcentralen åstadkomma under avtalstiden. Vilken lokal 

frivilligcentralen är inte viktig utan rätt lokal till rätt verksamhet oavsett vem 

som tillhandahåller den och inga separat redovisningar av lokalkostnader utan 

det anslagna beloppet täcker köp av tjänst. Vid behov av kommunal lokal för 

enstaka evenemang och insatser så kan dessa bokas utan kostnad  som en del 

av Bengtsfors kommuns engagemang i den gemensamma IOP som upprätta 

Med utgångspunkt för detta resonemang så anser förvaltningen att valet av 

lokal är anordnarnas ansvar att ordna och att kostnader för det skall inrymmas 

i den överenskomna finansieringen. Därför är den centrala frågan om 

Bengtsfors kommun skall kvarstå vid nuvarande nivå gällande finansiering 

eller en utökad budget för att kunna arbeta utvecklande med verksamheten.  

Den ambition som ABF och Sensus har med att vidareutveckla 

frivilligcentralen är lovvärd och om detta görs i samverkan med kommunala 
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verksamheter så kan civilsamhället positivt bidra till en bra välfärd i 

Bengtsfors kommun. En erfarenhet från de 3 år som förevarit den dialog som 

nu skett är behovet av en ökad styrning och ledning av verksamheten samt en 

tätare samverkan med uppdragsgivaren. Om frivilligcentralen tillsammans 

med Bengtsfors kommun kan växla upp verksamheten och finansieringen från 

externt håll så kommer detta att vara till gagn för medborgarna. 

För att öka uppdragsgivarens insyn och delaktighet i verksamheten så föreslås 

att chefer från ABF och Sensus bjuds in regelbundet till det lokala 

folkhälsorådet för en återkoppling och dialog om verksamheten. 

Parternas förslag till utökad budget för verksamheten bedöms som rimliga om 

ambitionsnivån i verksamheten skall stärkas, frivilligcentralen kan vara en del 

i att förverkliga en utvecklad verksamhet inom folkhälsoarbetet men också 

delar av äldreomsorgsplanen. Utifrån ovanstående resonemang har 

förvaltningen lagt 2 nivåer på finansiering i beslutsförslaget. 

Yrkanden 

Per Eriksson (S) och Susanne Öhrn (-) yrkar på att förlänga avtalet till 2022-

12-31 samt att budget för köp av tjänst är 650 tkr/år. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Eriksson (S) och Susanne Öhrns (-) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga IOP-avtalet till och med 2022-12-31.  

Kommunstyrelsen beslutar att budget för frivilligcentralen är 650 tkr/år för 

köp av tjänst. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 131 Dnr KSN 2021-000416 

Bolagisering av fastighet/gata och park efter återremiss 

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. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2022-01-25 § 7 att 

återremittera ärendet för vidare beredning och det fanns önskemål om en 

beskrivning av effektivitet.  

I tidigare tjänsteskrivelse förs ett resonemang utifrån hur effektivitet ska 

definieras och hur ökad effektivitet kan uppnås. Ett val måste också göras 

politiskt om huruvida fokus ska vara minskade kostnader eller ökad kvalitet. 

Utifrån beslut om återremiss i kommunstyrelsens allmänna utskott 2022-02-

022 § 30 kompletterades tjänsteskrivelsen. 

Kommunfullmäktige behandlade frågan 2022-05-30 § 70 och beslutade då 

återremittera ärendet. 

Förvaltningen har, mot bakgrund av det, tagit fram en ny tjänsteskrivelse. 

Bakgrund 

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.  
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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.  

Utifrån beslut om återremiss i kommunstyrelsens allmänna utskott 2022-02-

022 § 30 kompletterades tjänsteskrivelsen. 

Kommunfullmäktige behandlade frågan 2022-05-30 § 70 och beslutade då 

återremittera ärendet utifrån nedanstående resonemang: 

”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 socialdemokraterna på 

en återremiss enligt nedan.  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet utifrån reglerna om 

minoritetsåterremiss 

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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Analys 

De flesta av de punkter som återremissen berör har förvaltningen föreslagit 

ska utredas av en extern part för att det skall bli en neutral utredning. Ett annat 

skäl till att en extern part behövs är att det inte finns personella resurser eller 

kompetens i förvaltningen att utreda ovanstående punkter. Ska förvaltningen 

utreda alla ovanstående punkter krävs att verksamheten tillförs extra 

finansiering för att rätt kompetens kan anställas i verksamheten; det kan kräva 

att flera olika kompetenser måste anställas istället för att man anlitar en 

konsultfirma som har en större bredd på tillgänglig kompetens. 

De punkter som har ett enkelt svar ovan och direkt kan besvaras utan 

ytterligare utredning är frågorna om krisberedskap och frågan om 

aktivitetskrav på personer med försörjningsstöd. Här kan kommunfullmäktige 

som ägare av kommunala bolag genom ägardirektiv besluta att kommunala 

bolag skall vara en del av kommunkoncernens krisberedskap och även ta ett 

ansvar och ta emot personer som behöver arbetsuppgifter utifrån ett 

aktiveringskrav. 

Det som i övrigt önskas i återremissen behöver utredas grundligt inför ett 

vägval om en eventuell bolagisering. Det underlag som en extern utredning 

kan ge kommer vara värdefullt även om verksamheten fortsätter i 

förvaltningsform vid exempelvis ett återinförande av internhyror och i 

kommande beslut gällande investeringar i fastighetsbeståndet. 

Beräknad kostnad för en extern utredning bedöms till 500 000 kronor. 

Yrkanden 

1. Stig Bertilsson (M) yrkar på att: 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att förbereda för en 

försäljning av fastigheter samt verksamhetsövergång för verksamheterna 

fastighet, gata och park.  

 I förberedelserna inför bolagisering ska ingå redovisning av en 

fastighetslista där underhållsbehov samt underhållsplan och beräknad 

kalkyl finns med.  

 I förberedelserna uppdras att ta fram ett underlag på hur bolaget vid 

behov kan hantera beslutet om ett ökat aktivitetskrav på personer som 

uppbär försörjningsstöd.  

 I förberedelserna bör uppdras att visa vilka konsekvenser en 

bolagisering får på organisationens krisberedskap.  

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel för köp av externa tjänster med 

500 tkr ur potten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

2. Per E yrkar på att den av kommunfullmäktige beslutade återremissen ska 

fullföljas innan den återkommer till fullmäktige.  

Förvaltningens förslag x 2 
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Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns fyra förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Per Erikssons (S) förslag 

3. Förvaltningens förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 

förvaltningen att genomföra en utredning inför vägval om bolagisering av 

verksamheten fastighet, gata och park. 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 500 000 kronor från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för att finansiera en 

extern utredning. 

4. Förvaltningens förslag om att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avsluta beredningen. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå fullmäktige att besluta i enlighet med Stig Bertilssons (M) 

förslag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Ordföranden beslutar att Stig Bertilssons (M) förslag är huvudförslag i 

voteringen och ett motförslag till denne ska utses. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag: 

1. Per Erikssons (S) förslag 

2. Förvaltningens förslag om att tillsätta en utredning inför vägval om 

bolagisering 

3. Förvaltningens förslag om att avsluta beredningen 

Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Per 

Erikssons (S) förslag ska utses till motförslag i voteringen. 

Propositionsordning 3 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag 

- Nej-röst för Per Erikssons (S) förslag 

Omröstningsresultat 

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

Erikssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag. 

En ledamot avstod från att rösta i voteringen. 
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S)  X  

Per Jonsson (C) X   

Ulf Nelson (M) 
tjänstgörande 
ersättare 

X   

Christina Lundqvist 
(S) 

 X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Britt-Inger Sandström 
(SD)  

  X 

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 5 3 1 

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 2022-05-30 § 70 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att förbereda för en 

försäljning av fastigheter samt verksamhetsövergång för verksamheterna 

fastighet, gata och park.  

 I förberedelserna inför bolagisering ska ingå redovisning av en 

fastighetslista där underhållsbehov samt underhållsplan och beräknad 

kalkyl finns med.  
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 I förberedelserna uppdras att ta fram ett underlag på hur bolaget vid 

behov kan hantera beslutet om ett ökat aktivitetskrav på personer som 

uppbär försörjningsstöd.  

 I förberedelserna bör uppdras att visa vilka konsekvenser en 

bolagisering får på organisationens krisberedskap.  

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel för köp av externa tjänster med 

500 tkr ur potten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige 

KS § 132 Dnr KSN 2021-000930 

Äldreomsorgsplan 2023-203 

I samband med att ”äldreberedningens ”slutrapport behandlades av 

fullmäktige den 13 september 2021 § 113 beslutades också att den nuvarande 

äldreomsorgsplanen skulle revideras och förvaltningen fick i uppdrag att 

bereda ärendet. 

Äldreomsorgsplanen för Bengtsfors kommun har till syfte att ange inriktning 

och styrning på en övergripande nivå för äldreomsorgen i kommunen. Planen 

är indelad i följande delar: 

Bakgrund: beskrivning av hur nuvarande gällande lagstiftning och nationell 

styrning påverkar utformningen av äldreomsorg i Bengtsfors kommun.  

Nuläge: en beskrivning av hur äldreomsorgen i Bengtsfors idag är utformad 

och hur vi arbetar idag  

Framtid: detta avsnitt består av två delar:  

• 1) den kommande demografiska utvecklingen för Bengtsfors kommun 

och prognos över behov av särskilt boende.  

• 2) förvaltningen redogör för de viktigaste utvecklingsområdena inom 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt hur förvaltningen anser att 

kommunen bör arbeta med dessa.  

Slutsatser och ställningstagande: här sammanfattas de slutsatser och 

ställningstaganden som planen föreslår.  

Äldreomsorgsplanen tar sikte på de närmaste fem åren men blickar också 

framåt i ett betydligt längre perspektiv. Det är betydelsefullt att det skapas så 

bra förutsättningar som möjligt för att äldre människor ska kunna leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och med respekt för 

självbestämmande och integritet. Äldreomsorgsplanen ska under perioden 

2023–2030 vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten 

som fattas gällande äldreomsorgen men också finnas med i det dagliga 

arbetet. Besluten ska följa planens intentioner och konkretiseras i såväl 

verksamhetsplan som i budget. Äldreomsorgsplanen har också som syfte att 

ge invånarna i kommunen, intressegrupper och andra extra aktörer en bild av 

vilka mål, visioner och strategier Bengtsfors kommun har för äldreomsorgen 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar med anledning av förslag till 

äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2023 – 2030: 
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Framtiden inom kommunens äldreomsorg bygger av naturliga skäl på 

prognoser som kan visa sig osäkra och som därför med tanke på 

tidsutdräkten fram till 2030 kan komma att behöva justeras. 

Förslagen äldreomsorgsplan är – med reservation för den korta tid som 

stått till förfogande för framtagandet av planen – emellertid väl 

genomarbetad och kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut.  

Beträffande det avslutande avsnittet ”Slutsatser och 

ställningstaganden” föreslås kommunfullmäktige besluta följande. 

Punkt 1 föreslås få följande utformning: 

Antagande av äldreomsorgsplanen innebär ett ställningstagande för att 

ett nytt särskilt boende eventuellt behöver komma till stånd, att 

befintlig standard på boenden behöver uppgraderas samt 

att  beträffande platser för somatik och demens ska inriktningen vara 

att de separeras. 

Punkt 2 kompletteras med ”eventuellt”: … lämna förslag på var och 

hur ett eventuellt nytt boende… 

I punkterna 3 – 5 föreslås inrättande av en tjänst som 

aktiveringspedagog och en fixartjänst samt nya kostnader för 

välfärdsteknik. Kommunfullmäktige förslås besluta att dessa punkter, 

utan ställningstagande i nuvarande skede, förs till arbetet med 

driftsbudget för 2023 för beslut. 

Pensionärsrådet kallas till ett informationsmöte den 15 juni 

 Per Eriksson (S) yrkar på återremiss på äldreomsorgsplanen så att det 

kommunala pensionärsrådet kan få ta del av slutrapporten och ha 

synpunkter på densamma. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 

1. Stig Bertilsons (M) förslag 

2. Per Erikssons (S) förslag om återremiss 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare 

och finner att det ska avgöras idag. 

Tilläggsyrkande 

Stig Bertilsson (M) yrkar på att pensionärsrådet ska ha informationsmöte 

angående äldreomsorgsplanen innan fullmäktige fattar beslut i frågan.  
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Beredande organ 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-13 § 113 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade därefter 2021-12-07 § 304 

Ärendeforum 2022-01-24 

Slutrapport äldreomsorgsplan 2023-203 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta äldreomsorgsplan för åren 2023-2030 

med de reservationerna enligt nedan: 

Beträffande det avslutande avsnittet ”Slutsatser och 

ställningstaganden” föreslås kommunfullmäktige besluta följande. 

Punkt 1 föreslås få följande utformning: 

Antagande av äldreomsorgsplanen innebär ett ställningstagande för att 

ett nytt särskilt boende eventuellt behöver komma till stånd, att 

befintlig standard på boenden behöver uppgraderas samt 

att  beträffande platser för somatik och demens ska inriktningen vara 

att de separeras. 

Punkt 2 kompletteras med ”eventuellt”: … lämna förslag på var och 

hur ett eventuellt nytt boende… 

I punkterna 3 – 5 föreslås inrättande av en tjänst som 

aktiveringspedagog och en fixartjänst samt nya kostnader för 

välfärdsteknik. Kommunfullmäktige förslås besluta att dessa punkter, 

utan ställningstagande i nuvarande skede, förs till arbetet med 

driftsbudget för 2023 för beslut. 

Pensionärsrådet ska kallas till ett informationsmöte före beslut tas i 

fullmäktige 
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Utredaren 

KS § 133 Dnr KSN 2022-000383 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – 
tillägg av punkter gällande Lex Sarah 

Förvaltningen föreslår tillägg av beslutspunkt i kommunstyrelsens 

delegationsordning gällande Lex Sarah-rapporter. 

Det har uppmärksammats ett behov av att komplettera kommunstyrelsens 

delegationsordning med punkter gällande Lex Sarah. Det finns för närvarande 

en punkt om Lex Sarah i delegationsordningen: 

Ärendetyp Lägsta beslutsnivå 

Anmäla till IVO om ett allvarligt missförhållande 
eller påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande i verksamheten (lex Sarah) 

Kommunstyrelsens sociala 
utskott 

 

Förvaltningen saknar dock möjligheten att fatta beslut där det efter utredning 

visar sig att det inte rör sig om allvarligt missförhållande i verksamheten. 

Förvaltningen föreslår att socialchefen ges möjlighet att fatta beslut i de 

ärenden där det efter utredning visar sig att det inte rör sig om ett allvarligt 

missförhållande. 

Ärendetyp Lägsta beslutsnivå 

Beslut om anmälan till IVO av allvarligt 
missförhållande efter inkommen rapport och 
utredning enligt lex Sarah 

Kommunstyrelsens sociala 
utskott 

 

Beslut om missförhållande eller risk för 
missförhållande efter inkommen rapport och 
utredning enligt lex Sarah 

Socialchef 

Beredande organ 

Kommunchefen, socialchefen och socialt ansvarig sjuksköterskas 

tjänsteskrivelse 2022-06-07 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna tillägg till kommunstyrelsens 

delegationsordning.  
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Delgivning KF 

KS § 134 Dnr KSN 2022-000487 

Personalekonomisk redovisning 2021 

Personalenheten har sammanställt för information personalekonomisk 

redovisning för år 2021. Mätdatumet i den personalekonomiska redovisningen 

är 1 november, detta i enlighet med SKR:s rekommendationer. 

Uppgifterna från den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak 

hämtats ur kommunens lönesystem Visma  

Beredande organ 

Personalchefen och personalekonomens tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personalekonomisk redovisning för 

2021. 
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Till akten 

KS § 135 Dnr KSN 2022-000021 

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

 Bengtsfors Energi AB – Protokoll 2022-03-31 

 Bengtsfors Energi AB – Protokoll 2022-04-28 

 Bengtsfors Energi Nät AB – Protokoll 2022-03-31 

 Bengtsfors Energi Nät AB – Protokoll 2022-04-28 

 Bengtsforshus AB – Protokoll 2022-05-02 

 Bengtsforshus AB – Protokoll 2022-05-23 

 Dalslands Miljö och Energiförbund – Protokoll 2022-05-05 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Protokoll 2022-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 136 Dnr KSN 2022-000021 

Redovisning av delgivningar 

 Samarbetsavtal mellan Bengtsfors kommun och Vänersamarbetet 

avseende cykelleden Vänerleden 

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – § 72 

Statistik april 2022 (protokollsutdrag)  

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd –  

Statistik april 2022  

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – § 69 

Ekonomisk prognos april 2022 (protokollsutdrag)  

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd –

Ekonomisk prognos april 2022  

 Protokoll Kosam 2022-06-07 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationer 
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Kommunchefen 
Utbildningschefen 

KS § 137 Dnr KSN 2022-000424 

Programutbud vid Strömkullegymnasiet läsåret 
2023/2024 

Kommunen ska, i enlighet med Skollagen, erbjuda elever i kommunen 

utbildning på gymnasieskolans nationella och individuella program. Detta kan 

ske i egen regi eller genom samverkan med andra kommuner.   

Bengtsfors kommun är ansluten till antagningskansliet för gymnasie-

utbildningar i Fyrbodal, och ett beslut angående Strömkullegymnasiets start 

av program för läsåret 2023/2024 ska fattas och sedan meddelas 

antagningskansliet.  

De program som inte erbjuds på Strömkullegymnasiet är tillgängliga för 

eleverna genom samverkansavtal, vilket innebär att ett fullständigt utbud av 

nationella program erbjuds elever. 

Hösten 2020 fastställdes Långsiktiga mål – önskat läge 2025 av kommunen. I 

beslutet angavs ett antal nationella program som nyckelutbildningar över tid. 

Dessa utbildningar är: Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och 

Omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet, Estetiska programmet – 

Bild och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet och 

Introduktionsprogram.  

I tillägg till dessa utökades 2021 programutbudet med Naturbruksutbildning 

under temat Från skog till bord. 

Skolans elevantal har de senaste åren minskat drastiskt, dels som en följd av 

att antalet obehöriga till IM minskat, dels för att ansökningarna till de 

nationella programmen avtagit markant. Inför läsåret 2022-2023 beslutades 

om paus i intagningen på grund av mycket få sökande. En preliminär sökbild 

kan presenteras under februari månad inför höstterminsstarten och utifrån 

denna bild kan beslut tas om att inte starta utbildningar kommande höst. 

Parallellt med denna process har förvaltningen fått uppdrag att starta en extern 

utredning om nystart av gymnasiet. I arbetet med underlag för nystart anges 

läsåret 2024-2025 som möjligt nystartsår. 

Högskoleförberedande program och inriktningar: 

Estetiska programmet inriktning bild och formgivning 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap 

Yrkesprogram och inriktningar: 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering 

Industritekniska programmet inriktning produkt och maskinteknik 

Industritekniska programmet inriktning svetsteknik 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk ”Från skog till bord” 

Introduktionsprogram: 

Individuellt alternativ (IMA) 

Programinriktat val, inriktat mot elevens val av program (IMV) 

Yrkesintroduktion (IMYRK) inriktat mot ett yrkesprogram, yrkespaket kan 

användas, liksom lärlingsliknande genomförande av utbildning 

Språkintroduktion (nyanländ elev) 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens utbildningsutskott 

att följa upp sökbilden för gymnasieprogrammen under februari månad. 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen avvaktar med beslut 

om programutbud till dess resultat av utredningsarbetet för nystart kan 

presenteras. 

 Per Jonsson (C) och Stein Begby (S) yrkar på bordläggning av 

ärendet. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilsson tillika kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag 

2. Per Jonsson (C) och Stein Begbys (S) förslag om bordläggning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning i voteringen: 

- Ja-röst för att ärendet ska beslutas idag 

- Nej-röst för att ärendet ska beslutas senare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(66) 

Datum 

2022-06-08  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 4 nej-röster för 

bordläggning beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Stig Bertilssons (M) 

förslag. 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S)  X  

Per Jonsson (C)  X  

Ulf Nelson (M) 
tjänstgörande 
ersättare 

X   

Christina Lundqvist 
(S) 

 X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Britt-Inger Sandström 
(SD)  

X   

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 5 4 0 

Beredande organ 

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2022-05-06 

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2022-05-18 § 46 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om programutbud till dess resultat av 

utredningsarbetet för nystart kan presenteras. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunstyrelsens utbildningsutskott 
Utbildningschefen 

KS § 138 Dnr KSN 2022-000488 

Initiativärende – nystart Strömkullegymnasiet – Stein 
Begby (S) 

Socialdemokrater har sedan Strömkullegymnasiets uppkomna situation kom 

upp till politisk behandling krävt att en utvecklingsgrupp ska tillsättas, vilket 

en enad kommunstyrelse står bakom.  

Vi ser med oro på den passivitet som råder i arbetet med en nystart av vårt 

gymnasium. Vi kan inte invänta en extern konsultrapport innan 

utvecklingsgruppen kommer igång med sitt arbete. 

Därför yrkar jag: 

Att en utvecklingsgrupp utses och presenteras med ett tydligt uppdrag, 

skyndsamt dock senast 22 augusti. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 

utbildningsutskott för beredning. 


