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Närvaro kommunfullmäktige 2020-11-02 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson S  M 

Stig Bertilsson M  SD 

Jerker Johansson C Johnny Eliasson S 

 S  C 

 - Torill Stjerndahl S 

 S Anders Forsberg  M 

Krister Stensson M Christer Andreasson - 

Per Jonsson  C Daniel Karlsson  S 

Susanne Öhrn -  C 

Britt-Inger Sandström SD  S 

Marie Andersson  S  M 

 M  S 

Annette Ternstedt V  C 

Marie Therese 
Harfouche  

C   

 S   

Jan-Åke Jansson ordf.  KD   

Jan Leander L   

 S   
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KF § 103 Dnr KSN 2020-000008 

Kommunpolis Peter Torstensson - information 

Kommunpolis Peter Torstensson deltar via länk och informerar om polisens 

arbete i kommunen samt svarar på frågor. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 104 Dnr KSN 2020-000008 

Information från kommunrevisionen 

a) Kommunrevisionens granskning av kommunens näringslivsarbete – 

kommunstyrelsens svar 

b) Kommunrevisionens uttalande om kommunens delårsbokslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 105 Dnr KSN 2020-000794 

Delårsbokslut per 2020-08-31 samt utfall 2020 

2020 har hittills kännetecknats av två frågor, ekonomi och den nu pågående 

pandemin. 

Inom området ekonomi har verksamheterna fokuserat på att verkställa 

besluten om besparingar för att klara verksamhetsåret 2020, hittills ser det ut 

som Bengtsfors kommun klarar omställningen under 2020. Vissa 

verksamheter får inte full effekt av sina besparingar i år men kommer till 2021 

få helårseffekt på besparingar. Arbetet med budgetberedning inför 2021 

startade under våren och under sommaren har det blivit tydligt att Bengtsfors 

kommun måste fortsätta resan mot ytterligare effektivisering om inte 

intäktssidan i hög grad förstärks. I mer vardaglig verksamhet så har IT-

kraschen i Färgelanda där ekonomisystemet kraschade påverkat våra 

möjligheter att arbeta med ekonomi och verksamhet. 

Den andra händelsen som påverkat all verksamhet är pandemin Covid-19. Att 

vara en del av en världsomspännande pandemi som påverkar hela samhället i 

alla dess aspekter är något som vi inte upplevt tidigare i Bengtsfors kommun. 

Kommunledningen har befunnit sig i stabsläge under vår och sommar för att 

hantera både de verksamhetsmässiga utmaningarna  men också effekten på 

det omgivande samhället. Arbetet med pandemin och effekterna ställer ett 

antal frågor på sin spets inför framtiden, hur ska vi i samhället gemensamt 

arbeta med folkhälsofrågor, jämställdhetsaspekten och barnperspektivet 

utifrån barnkonventionen som blev svensk lag 2020-01-01. 

För att förtydliga de perspektiven ovan, hur påverkas pandemiarbetet av den 

socioekonomiska sammansättningen i Bengtsfors kommun? Hur drabbar 

effekterna av pandemin jämställdhetsarbetet när påfrestningarna blir som 

störst inom välfärdssektorn? Och pandemins effekt på barn och ungdomar 

som inte kan delta i undervisning på vanligt sätt eller föräldrar som håller barn 

hemma av rädsla för pandemin och där barn inte får möjligheten att delta i 

förskola och skola. Kommer de långsiktiga effekterna på barns uppväxtvillkor 

att påverkas? 

Av kommunfullmäktiges åtta mål för god ekonomisk hushållning kan endast 

tre bedömas vid delårsbokslutet. En sammantagen bedömning av om 

Bengtsfors kommun uppnår god ekonomisk hushållning för delåret 2020 kan 

därför inte göras. Däremot uppnås god ekonomisk hushållning ur det 

finansiella perspektivet då minst hälften av mätvärdena är uppnådda.  

För helåret är bedömningen att förutsättning för att god ekonomisk 

hushållning ska uppnås finns. För flera av kommunfullmäktiges mål är 
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helårsbedömningen osäker men det är endast målet avseende kultur- och 

fritidsutbud som bedöms som sannolikt inte uppfyllt för helåret. För det 

finansiella perspektivet väntas god ekonomiskt hushållning uppnås för helåret. 

Bengtsfors kommun uppvisar ett resultat före jämförelsestörande poster för 

årets åtta första månader på 33,6 mnkr. Prognosen för helårsutfallet uppgår till 

10,8 mnkr vilket är 5,2 mnkr bättre än budget. Den enskilt största orsaken till 

att delårets resultat är större än helårsprognosen är effekter av 

semesterlöneskuldsförändringar som ger positiv resultatpåverkan för delåret 

men som kommer att utjämnas innan året är slut. Prognosen för helårsutfallet 

inkluderar endast i begränsad omfattning extra kostnader orsakade av corona-

pandemin. Tom augusti har ersättning för extra kostnader sökts från 

Socialstyrelsen på 4,2 mnkr. I prognosen förutsätts detta vara kostnadsneutralt 

för kommunen då staten lovat att ersätta kommunerna för skäliga 

extrakostnader. Övriga stöd som lämnats under året i form av generella 

statsbidrag, nedsättning av arbetsgivaravgifter och ersättning för 

sjuklönekostnader ingår däremot i det prognostiserade resultatet. 

Inkluderas också jämförelsestörande poster uppgår resultatet för delåret till 

90,9 mnkr och helårsprognosen till 68,1 mnkr. De jämförelsestörande 

posterna utgörs av aktieutdelning från Bengtsfors Teknik AB (BTAB) samt en 

nedskrivning av det bokförda värdet på aktieinnehavet i samma bolag. Båda 

händelserna är ett led i avveckling av bolaget. Vinsten som uppstår är en 

bokföringsmässig effekt av aktieutdelningen som innebär att tidigare års 

resultat i koncernföretagen synliggörs i kommunens resultaträkning. Dessa 

resultat har redovisats i respektive bolag och i kommunkoncernen de år de 

uppstått. För kommunkoncernen som helhet innebär inte utdelningen någon 

vinst år 2020. 2019 uppstod en liknande effekt i BTAB. 

Under året kommer också 1,4 mnkr av tidigare avsatta medel för 

pensionsförpliktelser att användas för att täcka del av årets 

pensionsbetalningar. Detta kommer dock inte att påverka redovisat resultat 

enligt resultaträkningen. 

Skulle årets resultat vara i enlighet med prognosen finns möjlighet att göra 

avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt kommunens riktlinjer 

för hantering av RUR ska årligen avsättning göras enligt den maximala nivå 

som stadgas i kommunallagen. Det innebär att avsättning kan göras med den 

del av balanskravsresultatet som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. Storleken på RUR maximeras dock till 10 % av 

summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för intäkter av 

skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 672,7 mnkr vilket ger att 

den del av resultatet som överstiger 6,7 mnkr kan avsättas. Begränsningen av 

storleken på RUR ger att RUR efter avsättning inte får uppgå till mer än 67,3 

mnkr.  

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 68,1 mnkr då de 

jämförelsestörande posterna inte är av den karaktären att de ska exkluderas 

från balanskravsresultatet. Det skulle ge en maximal avsättning på 61,4 mnkr 
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men eftersom RUR redan vid årets ingång uppgår till 33,2 mnkr begränsas 

avsättningen till 34,1 mnkr. 

Beslut om avsättning till resultatutjämningsreserv fattas i samband med 

bokslut. 

Utfallsprognos per nämnd/verksamhetsområde 

I detta avsnitt redovisas helårsprognos för avvikelse mot budgeterad 

nettokostnad för nämnder och verksamhetsområden. Lägre nettokostnad än 

budgeterad anges som överskott och högre nettokostnad än budget anges som 

underskott. 

Kommunstyrelsens verksamheter som helhet väntas visa ett underskott mot 

budget på 11,3 mnkr. Av detta underskott återfinns 9,5 mnkr i de 

skattefinansierade verksamheterna och 1,8 mnkr i de affärsdrivande 

verksamheterna. 

Kommunledningskontoret väntas visa underskott med 0,8 mnkr jämfört med 

budget.  

Utbildningsområdet har en prognos för helårsutfallet som visar ett befarat 

underskott på 9,8 mnkr. 

Sociala området väntas också visa underskott. Totalt 1,5 mnkr. 

De skattefinansierade verksamheterna inom tekniska området däremot går 

mot ett överskott jämfört med budget på 2,6 mnkr. De affärsdrivande 

verksamheterna visar underskott på 1,8 mnkr. Inkluderas också räntor och 

avskrivningar för de affärsdrivande verksamheterna reduceras det förväntade 

budgetunderskottet till 0,5 mnkr. Resultatet från de affärsdrivande 

verksamheterna VA och renhållning påverkar inte kommunens redovisade 

resultat. Över- eller underskott regleras mot kommunens skuld till 

verksamheternas taxekollektiv. I tabellen nedan visas detta på raden 

”avstämning affärsdrivande”. 

Prognosen för finansverksamheten uppgår till ett överskott mot budget på 

14,7 mnkr exkl. jämförelsestörande poster.  

Inga avvikelser väntas för kommunfullmäktige eller myndighetsnämnden. 

Valnämnden har ingen verksamhet detta år. 
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Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-09-22 § 186 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 196 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av delårsbokslut per 2020-08-31 

  

Uppdelning per nämnd Avvikelse

Budget/

Prognos

Kommunfullmäktige -0,6 -1,3 -1,3 0,0

Kommunstyrelsen (skattefin) -400,2 -613,7 -623,2 -9,5

Kommunstyrelsen (affärsdri) 7,2 12,7 10,9 -1,8

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Myndighetsnämnden -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Finansiering (skattefinansierat) 434,0 619,7 634,4 14,7

Finansiering (affärsdrivande) -6,7 -11,7 -10,4 1,3

Avstämning affärsdrivande 0,5 0,5

Delsumma 33,6 5,6 10,8 5,2

Utdelning/värdereglering BTAB 57,3 0,0 57,3 57,3

Summa redovisat resultat 90,9 5,6 68,1 62,5

Användning pensionsreserv 1,4 1,4 0,0

Summa inkl pensionsreserv 90,9 7,0 69,5 62,5

Nämnd Budget 2020 Prognos 2020
Utfall 2020-

08-31
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Kommuninvest 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 

KF § 106 Dnr KSN 2020-000572 

Kapitalisering av Kommuninvest 

Bengtsfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 

tillsammans med 288 av Sveriges kommuner och regioner. Alla medlemmar i 

Kommuninvest bidrar till kapitalet i föreningen genom en kapitalinsats. 

Föreningsstämman i Kommuninvest 2020 beslutade om en kapitaliseringsplan 

för åren 2021-2024 som innebär att kravet på insatskapital succesivt ökar. 

Bengtsfors kommun behöver därför fatta beslut om insatskapital i 

Kommuninvest. 

Bengtsfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 

tillsammans med 288 av Sveriges kommuner och regioner. För medlemskap i 

föreningen krävs att medlemmar bidrar med en kapitalinsats genom 

obligatorisk medlemsinsats. För att uppfylla myndighetskrav avseende 

kapitalnivå behöver nu medlemmarnas kapitalinsats ökas. Föreningsstämman 

i Kommuninvest 2020 beslutade därför om en kapitaliseringsplan för åren 

2021-2024. 

Genom Kommuninvest erbjuds lån till svenska kommuner och regioner. Även 

kommunala bolag kan låna hos Kommuninvest med kommunal borgen. Att 

låna hos Kommuninvest ger i de flesta fall bättre affärsvillkor för kommunen 

jämfört med att låna hos bank. 

Alla medlemmar i Kommuninvest bidrar till kapitalet i föreningen genom en 

kapitalinsats. Bengtsfors kommun har tidigare betalat in ett insatskapital i 

Kommuninvest på totalt 8 600 400 kr. För att höja kapitalnivån i 

Kommuninvest tog föreningen 2010 upp förlagslån från medlemmarna. 

Bengtsfors kommun deltog i förlagslånet med 2 088 000 kr. 

Genom förändrat regelverk får inte längre förlagslånet räknas in i kapitalbasen 

för Kommuninvest. Förlagslånen kommer därför att återbetalas 2020-09-30. 

Att förlagslånet inte längre ingår i Kommuninvests kapitalbas kombinerat 

med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov och 

Kommuninvests utlåningsprognos innebär sammantaget att kapitalinsatsen 

behöver ökas. Ökningen behövs för att uppfylla myndighetskrav på 

kapitalnivå. Föreningsstämman 2020 beslutade om en kapitaliseringsplan för 

åren 2021-2024 som innebär att kravet på insatskapital succesivt ökar. För år 

2021 är insatsnivån 1 000 kr per invånare vilket för Bengtsfors del innebär 

9 556 000 kr. Insatsnivån ökar sedan med 100 kr per invånare och år till 1 300 

kr år 2024. För Bengtsfors kommun innebär det ett insatskapital på 

12 422 800 kr år 2024. Beloppen kommer inte att ändras även om 
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invånarantalet förändras under dessa år. Inbetalning av insatskapital behöver 

göras senast vid halvårsskiftet respektive år.  

De medlemmar som får återbetalning av förlagslån erbjuds att använda sin del 

av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats och då betala in motsvarande 

belopp som kapitalinsats redan under år 2020. För Bengtsfors del skulle det 

innebära att den återbetalning på 2 088 000 kr som erhålls 2020-09-30 

används för att betala in insatskapital. Kommunens insatta kapital ökar då 

tidigare än kapitaliseringsplanen kräver med ökad avkastning på insatskapital 

som effekt. 

Genom att använda förlagslånet till insatskapital täcks behovet av 

insatskapital för Bengtsfors kommun för åren 2021 och 2022. År 2023 

behöver 778 800 kr betalas in och år 2024 ytterligare 955 600 kr.  

Att betala in insatskapital innebär inte någon kostnad för kommunen. 

Kommunen får en tillgång som är värderad till lika mycket som insatt kapital. 

Beredande organ 

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-09-21  

Kommunstyrelsens allmänna utskottsförslag till beslut 2020-09-22 § 187 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 197 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Bengtsfors kommun till Kommuninvest 

ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 2 088 000 kr år 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att Bengtsfors kommun för åren 2023 och 2024 

till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala insatsbelopp om 778 800 

kr respektive 955 600 kr. 
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Kommunchefen 
Bitr. kommunchefen 
Ekonomichefen 

KF § 107 Dnr KSN 2020-000793 

Skattesats för år 2021 

I kommunallagen står att kommunfullmäktige senast i november månad ska 

besluta om kommande års skattesats och kommunstyrelsen ska föreslå 

skattesats senast i oktober. Om styrelsen lägger förslag till budget efter 

oktober månads utgång skall styrelsen ändå föreslå skattesats inom denna tid. 

När budgeten sedan antas kan en annan skattesats än den som bestämts 

tidigare fastställas om det finns skäl till det.  

Inför år 2015 höjdes skatten med 50 öre till 22,92 per skattekrona och var 

sedan oförändrad i budget för år 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. Det 

tekniska budgetförslaget för år 2021 (2022-2024) bygger på oförändrad 

utdebitering. 

Yrkande 

 Stig Bertilsson (M) och Jan Leander (L) yrkar på bifall till 

kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering 22,92 per 

skattekrona för år 2021.  

 Annette Ternstedt (V) yrkar på en skattehöjning om 40 öre till 23,32 

per skattekrona för år 2021. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag. 

1. Stig Bertilsson (M) och Jan Leanders (L) tillika kommunstyrelsens 

förslag 

2. Annette Ternstedts (V) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilsson (M) och Jan 

Leanders (L) tillika kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering 

22,92 per skattekrona för år 2021.  

Beredande organ 

Kommunchefen och bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-09-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskottsförslag till beslut 2020-09-22 § 188 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 198 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa oförändrad utdebitering till 22,92 per 

skattekrona för år 2021.  

Reservation 

Annette Ternstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Motionärerna 

KF § 108 Dnr KSN 2020-000615 

Motion om tjänstemannaansvar Nore Johansson (-) och 
Christer Andreasson (-) 

Nore Johansson (-) och Christer Andreasson (-) yrkar i en motion att 

Bengtsfors kommun omedelbart ska återinföra tjänstemannaansvar. Vad 

motionärerna menar konkret med att tjänstemannaansvar ska återinföras 

framgår inte i motionen.  

I en kommun har politikerna det yttersta ansvaret för verksamheten. Politiken 

är även arbetsgivare och uppdragsgivare för organisationens tjänstepersoner. 

Utöver det har politikerna ansvaret för vad som ska åstadkommas på 

övergripande nivå i kommunen. Det handlar exempelvis om vision, mål och 

uppföljning. Det vill säga vilken inriktning kommunen ska ha och på vilket 

sätt man ska garantera att den inriktningen kommer att genomföras. 

Det är också styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda 

ledamöter i dessa organ som ansvarsprövas av fullmäktige. Ansvaret följer 

med det uppdrag som de får av fullmäktige, när de utses till ett uppdrag i 

exempelvis en nämnd. Ansvaret är i grunden kollektivt, men kan prövas 

individuellt om en enskild förtroendevald agerat på ett uppenbart felaktigt 

sätt. 

Förvaltningen i sin tur ansvarar bland annat för ”hur och vem-frågorna”, dvs 

hur något ska göras och vem exakt som ska genomföra det, men även för att 

verkställa politiskt fattade beslut. Det innebär att respektera den demokratiska 

processen och inte försöka förändra det som beslutats politiskt (såvida inte ny 

information uppkommit som förändrar utgångspunkten för beslutet. I detta 

fall ska ärendet lyftas till politiken för nytt ställningstagande). 

Tjänstepersoner har, till skillnad från nämnder och beredningar, inte ett 

självständigt ansvar som prövas av fullmäktige. 

När det gäller ansvarsfrågan för förvaltningen (tjänstpersoner) så har de 

självklart ett ansvar. Dessa kan delas upp på flera grenar: straffansvar, 

skadeståndsansvar men även ett arbetsrättsligt ansvar och ett ekonomiskt 

ansvar.  

Utformningen av det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel har varierat genom 

åren. 1975 genomfördes en betydande ämbetsansvarsreform som medförde 

stora förändringar (avkriminalisering) vad gäller det straffrättsliga ansvaret 

för fel och försummelser i den offentliga verksamheten.  

Frågan om tjänstemannaansvar blev återigen aktuell i april 2018 då riksdagen, 

på initiativ av en motion från Moderaterna, beslutade att regeringen skulle 
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utreda och lämna förslag på ett eventuellt utökat straffrättsligt ansvar för 

tjänstefel. Regering gav i maj 2020 utredningsdirektiv i frågan. Uppdraget ska 

redovisas senast den 12 november 2021. 

I första hand är det kommunen som juridisk person som ansvarar för sina 

respektive verksamheter. Men ett personligt ansvar för enskilda 

förtroendevalda och i viss mån även tjänstepersoner kan komma ifråga under 

vissa förutsättningar. Det gäller kanske framförallt de ledande politikerna och 

tjänstepersonerna. Att leda en verksamhet är att ta ett helhetsansvar för 

verksamheten vilket kan påverka ansvarsutkrävandet. Man brukar skilja på 

det politiska ansvaret och det juridiska ansvaret. 

En grundbult i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll 

och att kunna utkräva ansvar. När kommunala uppdrag och tjänster utförs är 

det viktigt att kunna följa upp och försäkra sig om att verksamheten utförs på 

ett önskat och säkert sätt och att kunna ställa någon till ansvar om det finns 

brister. Granskning och ansvarsprövning är därför väsentliga delar i den 

demokratiska kontrollen. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende hos 

medborgarna, men också till styrning och säkerhet i verksamheten. 

I kommunen sker ansvarsprövningen i två led. Dels i allmänna val vart fjärde 

år där medborgarna har möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda 

politikerna i fullmäktige. I nästa led är det medborgarföreträdarna, dvs 

ledamöterna i fullmäktige som varje år under mandatperioden prövar ansvaret 

i styrelser, nämnder och beredningar. Det främsta underlaget till fullmäktiges 

ansvarsprövning är revisorernas granskningar och bedömningar. 

För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera krävs ett gott 

samspel mellan politik och tjänsteledning samt en fördelning av ansvar och 

roller mellan dessa två skikt. 

Beredande organ 

Kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-07-23 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-09-22 § 211 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 213 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då de kommunala 

befogenheterna inte tillåter att en kommun kan besluta om ett utökat 

tjänstemannaansvar.  

Bengtsfors kommun avvaktar svar på regeringens pågående utredning i frågan 

under 2021. 
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Budgetberedningen 2022 
Motionären 

KF § 109 Dnr 2020-000371 

Motion om digital signering av sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-06-09 § 127 att 

återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda förutsättningarna för att 

endast enskilda individer och kommunstyrelsens sociala utskott ska få tillgång 

till digital signering. 

Susanne Öhrn (-) har inkommit med en motion om digital signering av 

mötesprotokoll. Motionären menar att digital signering innebär mindre 

kostnader för arvode och reseersättning i samband med justeringsmötet. 

I nuläget justeras samtliga protokoll manuellt på papper på kommunhuset i 

Bengtsfors. Protokollen arkiveras i pappersformat men finns också digitalt i 

diariet. Antalet justerade protokoll bedöms till cirka 120 per år. Syftet med 

justeringen av ett protokoll är att kontrollera att innehållet överensstämmer 

med vad som verkligen beslutades på mötet. Det föreligger inget hinder enligt 

kommunallagen att justera kommunala sammanträdesprotokoll med 

elektronisk signatur, enligt Kammarrätten i Göteborgs dom den 24 september 

2014, mål nr 3459-14. Även om digital signering införs kommer fortfarande 

möjligheten att justera ett protokoll manuellt att finnas kvar. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-06-09 § 127 att 

återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda förutsättningarna för att 

endast enskilda individer och kommunstyrelsens sociala utskott får tillgång 

till digital signering. Det mot bakgrund av att kommunen redan idag har 

tillgång till verktyg för digital signering men även med anledning av 

kostnaden för att införa tjänsten via Netpublicator. 

Det kommer fortfarande vara möjligt att justera protokoll mm manuellt. 

Däremot kommer så kallad blandad signering inte vara möjlig. Justeringen 

måste antingen ske digitalt eller manuellt av samtliga justerare. 

Det finns redan idag lösningar för digital signering i kommunens 

verksamheter. Dock är de flesta lösningar kopplade till specifika 

verksamhetssystem och inte lämpliga att använda för signering av protokoll. 

En "allmän" funktion för digital signering finns också men är, i dess 

nuvarande form, förmodligen inte tillräckligt användarvänlig.  

Förvaltningen bedömer det som mycket viktigt en digital signering ska vara 

användarvänlig, för att funktionen ska komma att användas överhuvudtaget. 

Motionärens intention är att minska kostnaderna för justeringsarvode, 

reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst. Den nuvarande kostnaden (2019) 
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är cirka 18 000 kr per år för justeringsersättning, förlorad inkomst samt resor. 

Med Netpublicators sign skulle kostnaden bli cirka 24 800 kr per år. Första 

året tillkommer dessutom en uppstarts- och utbildningskostnad om 34 998 kr. 

Därtill tillkommer en kostnad om 3,60 kr per signering med mobilt bank-id 

vilket innebär en kostnad om cirka 800 kr per år.  

Vid en jämförelse är det alltså inte någon besparing rent kostnadsmässigt. 

Oavsett en något högre kostnad är det helt klart en stor fördel att kunna 

signera digitalt, inte minst nu när fysiska möten ska undvikas. Det är även ett 

led i den fortsatta utvecklingen av digitala verktyg inom kommunen.  

En annan stor fördel med digital signering är att den även kan användas vid 

akuta beslut inom IFO, vilket innebär att den förtroendevalda kan signera 

beslutet hemma. Något som har efterfrågat under en längre period. 

I samband med ett eventuellt införande av digital signering bör även 

reglementet för ersättning till förtroendevalda ses över, för att harmonisera 

med den nya funktionen. Motionärens intention om att minska kostnaderna 

för justeringsarvode med mera behöver även utredas vidare mot bakgrund av 

att vissa protokoll, exempelvis kommunstyrelsens, är omfattande och tar tid 

att justera. Det kan inte med säkerhet antas att ersättningen för 

justeringstillfället ska tas bort enbart av det skälet att den sker hemma istället 

för på kommunhuset. 

Beredande organ 

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens 

tjänsteskrivelse 2020-04-24 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-06-09 § 127 

Kommunchefen, IT-chefen och 1:e kommunsekreterarnas tjänsteskrivelse 

2020-08-21 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-08-25 § 169 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-09-22 §196 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen 

inför 2022. Motionen anses därmed som besvarad. 
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Fullmäktigeberedningen 
Kommunsekreteraren  

KF § 110 Dnr KSN 2019-001011 

Fullmäktigeberedning för att utreda organisations- och 
kostnadsfrågor inför framtida behov för äldreomsorgen 
– ytterligare förlängning av uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-02 § 149 att tillsätta en beredning 

som fick i uppdrag att se över och utreda organisations- och kostnadsfrågor 

inför framtida behov för äldreomsorgen. 

Uppdraget skulle vara klart och presenteras på fullmäktiges sammanträde i 

juni 2020. Mot bakgrund av Corona-pandemin och för att minimera risken att 

förtroendevalda utsätts för smitta, så förlängdes uppdraget till och med 

december 2020. Uppdraget skulle därefter presenteras på fullmäktiges första 

sammanträde 2021. 

Eftersom Corona-pandemin fortfarande pågår samt att uppdraget därför 

förskjutits behöver en ytterligare förlängning göras. 

Liksom i tidigare beslut ska beredningen kontinuerligt rapportera till 

kommunstyrelsen under den tid beredningens arbete pågår.  

Beredande organ 

Kommunchefen, biträdande kommunchefen och socialchefens tjänsteskrivelse 

2019-11-07 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 265 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-26 § 270 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02 § 139 

Kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut 2020-03-19 § 2 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 20 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 218 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga fullmäktigeberedningens uppdrag 

till och med april 2021. Uppdraget ska därefter presenteras på fullmäktiges 

sammanträde i maj 2021. Beredningen ska löpande (vid varje sammanträde) 

återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen under den tid beredningens 

arbete pågår. 
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Kommunarkivarien 

KF § 111 Dnr KSN 2020-000729 

Revidering av arkivreglemente 

Syftet med ett arkivreglemente är att de kommunala myndigheternas arkiv ska 

bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 

allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 

förvaltningen samt forskningens behov. 

Arkivreglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens 

myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och 

övriga nämnder/styrelser, kommunfullmäktiges revisorer, samt andra 

kommunala organ med självständig ställning. 

Revideringen av arkivreglementet görs på grund av ökad digitalisering av 

informationshanteringen i verksamheterna. Revideringen ska hjälpa till att 

förtydliga ett ansvarstagande som säkerställer en långsiktig digital och analog 

informationshantering. 

Arkivreglementet är en policy och ett styrande dokument. För att en policy 

ska kunna vara effektiv i styrandet av verksamheterna måste den hållas 

uppdaterad och revideras när den inte längre har önskad effekt. Behovet av en 

uppdatering av arkivreglementet (§ 74, 2012-05-29) har ökat i takt med 

digitaliseringen av informationshanteringen i verksamheterna. Med en ökad 

digitalisering tillkommer nya arbetssätt i verksamheterna. 

Arkivreglementet ska utformas så att verksamheterna på ett tydligt och enkelt 

sätt kan följa de lagar som gäller när de utför sitt arbete och uppfyller sitt 

uppdrag inom den kommunala förvaltningen. Arkivreglementet ska också 

utformas så att de föreskrifter som finns på nationell och regional nivå, för att 

skapa en kvalitativ informationshantering, efterföljs i det dagliga arbetet med 

skapande och bevarande av information. 

Med införandet av ett e-arkiv i Bengtsfors kommun har det lagts en grund för 

att, tillgodoseende av Arkivlagen (1990:782), övergå till en digital 

informationshantering. Den kostnads- och tidseffektiva digitala hanteringen 

av information i den kommunala verksamheten kan nu utövas med såväl 

kortsiktiga som långsiktiga mål. När det digitala dokumentet har spelat ut sin 

roll i det dagliga arbetet inom verksamheten kan det slutarkiveras efter samma 

principer som för det analoga dokumentet. 

Revideringen av arkivreglementet gör att det digitala dokumentet och den 

digitala hanteringen premieras framför den analoga, utan för den sakens skull 

bortse från behovet av analog information inom verksamheterna. Det 

reviderade reglementet gör gällande att varje myndighet har en skyldighet att 
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behandla den digitaliserade (inkommit eller skapats i pappersformat för att 

sedan skannas/digitaliseras) eller elektroniska (skapats elektroniskt via 

digitala verktyg) handlingen som originalet, tillika den handling som ska 

bevaras. 

Valet att inte digitalisera den moderna verksamheten i dagens samhälle får 

anses svårt att försvara. Medborgaren ställer krav på den offentliga 

förvaltningens tillgänglighet och transparens, i paritet med de lagar och 

förordningar som beskriver den offentliga förvaltningens uppdrag. 

Arkivreglementet revideras för att bättre tillmötesgå medborgarnas krav och 

för att tillgodose lagar och förordningar för informationshantering och arkiv. 

Ansvaret för informationshanteringen ligger på verksamheten som skapar 

informationen. Men för att informationen ska kunna arkiveras och bevaras, 

med tillgodoseende av Arkivlagen (1990:782), ställs det krav på hur 

informationen levereras. Kraven och ansvarsfördelningen för att skapa en bra 

och långsiktig informationshantering förtydligas i det reviderade 

arkivreglementet. Myndigheternas ansvar för att säkra en långsiktig hantering 

av analoga och elektroniska handlingar, via dokumenthanteringsplan, 

adekvata källsystem och filformat, är förtydligat i det reviderade 

arkivreglementet. 

Överväganden 

En förutsättning för att myndigheten ska upprätthålla en god 

informationshantering och arbeta efter de riktlinjer som framgår via 

arkivreglementet är att utse arkivansvarig och arkivredogörare inom 

respektive verksamhet (§6. KF 2012-05-29, § 74). 

Ekonomi 

Ett antagande av revideringen medför inga direkta extra kostnader för 

verksamheten. Arkivreglementet bidrar till ökad kvalitet i hanterandet av 

information inom verksamheterna och effektiviserar det administrativa 

arbetet. En indirekt ekonomisk konsekvens tillkommer när bevarandematerial, 

som skapas elektroniskt, ska levereras till arkivmyndigheten. Istället för att 

skriva ut och leverera elektroniskt skapat materialet analogt, ska en digital 

leverans genomföras. Kortsiktigt är det en kostnad som överstiger enstaka 

analoga leveranser. Långsiktigt blir ett sådant uppstyrt förfarande mer 

kostnadseffektivt sett till arbetstid och arbetskraft. 

Beredande organ 

Kommunchefen och kommunarkivariens tjänsteskrivelse 2020-02-25 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-09-22 § 214 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14 § 215 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av arkivreglementet. 
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Till akten 

KF § 112 Dnr KSN 2020-00008 

Inkomna frågor och interpellationer 

 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson (M) om 

ferie/sommarjobb, från Per Eriksson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av Stig Bertilssons (M) svar. 
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Till akten 

KF § 113 Dnr KSN 2020-000008 

Inkomna motioner 

 Motion till Bengtsfors Teknik AB om att utreda solcellsenergi, 

Christer Andreasson (-) och Nore Johanson (-) 

 Motion om en narkotikafri skola i Bengtsfors kommun, Anders 

Forsberg (M) 

 Motion om kartläggning av obebodda fastigheter, Per Eriksson (S) 

 Motion om personalsatsningar inom vård och omsorg, Torill 

Stjerndahl (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 114 Dnr KSN 2020-000008 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande ärenden i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Till akten 

KF § 115 Dnr KSN 2020-000008 

Redovisning av delgivningar 

 Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

ekonomisk prognos september 2020 

 Granskning av den interna kontrollen – kontroll av efterlevande av 

rutiner för försörjningsstöd 

 Granskning av den interna kontrollen – kontroll av efterlevande av 

rutiner för uppsiktsplikt. 

 Länsstyrelsen – beslut om ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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