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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(31) 

Datum 

2021-09-22 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum i Bengtsfors, klockan 13.00-14.10 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande 
Göran Skogfält (S) tjänstgörande ersättare 
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande 
Anders Forsberg (M) tjänstgörande ersättare 
Johnny Eliasson (S) tjänstgörande ersättare 
Kåre Karlsson (C) ledamot 
Stein Begby (S) ledamot 
Britt-Inger Sandström (SD) tjänstgörande 
ersättare 
Susanne Öhrn (-) 

 

 Ersättare 

Anders Forsberg (M) 
Göran Skogfält (S) 
Linda Höder Stenegren (C) 
Johnny Eliasson (S) 
Jerker Johansson (C) 
Britt-Inger Sandström (SD) 
Jenny Svensson (S) 
Jan Leander (L) 

 

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Göran Skogfält (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 27 september 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 203-218 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M)  

 Justerare 

  

 Göran Skogfält (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-28 Datum då anslaget tas ned 2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Till akten 

KS § 203 Dnr KSN 2021-000043 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens utskotts protokoll  

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-08-17 §§ 186-196 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2021-08-31 §§ 197-214  

 Kommunstyrelsens sociala utskott,  

 Kommunstyrelsens sociala utskott, 2021-09-02 §§ 67-72 

 Kommunstyrelsens sociala utskott – E, 2021-08-19 § 98-111 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2021-09-01 §§ 50-55 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott,  

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott, 2021-09-01 §§ 71-79 

 Kommunstyrelsens utbildningsutskott  

Kommunstyrelsens ordförande delegering  

Kommunchefens delegering 

 Ansökan om bidrag från BRIS, § 19/21 

 Godkännande av avtalsförslag gällande deltagande i 

insiktsundersökningen samt användande av webbverktyg, § 20/21 

Ekonomichefens delegering 

 Tecknande av avtal med WSP Sverige AB, Säkerhetspartner Norden AB, 

Sigma Civil AB och Ateljé Arkitekten i Väst AB avseende tekniska 

konsulter, § 26/21 

 Tecknande av avtal med Jakobi Sustainability AB avseende tekniska 

konsulter, § 27/21 

Utbildningschefens delegering 

 Överenskommelse om självskjuts till och från grundskolan läsåret 

2021/2022, § 28/21 

Biträdande Socialchefens delegering 

Plan och bygglovschefens delegering 

Driftchef  fastighet, gata, park delegering 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för höstmarknad i 

Bäckefors, § 20/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för MTB motionslopp 

Dalslands XC – Camp Dalsland, § 22/21 
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 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för motionslopp på 

grusvägar/asfalt Dalsland Gravel Race – Camp Dalsland, § 24/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för motortävling 

Rossbobanan – BMCC, § 26/21 

 Yttrande till Polismyndigheten gällande ansökan för musikunderhållning 

och information om kurser – Sensus Studieförbund, § 27/21 

Projektledare tekniska delegering 

Rektor Vuxenutbildningens delegering 

 Anställnings- och lönebeslut – Lärare, § 13/21 

Rektor Franserudsskolans delegering 

Utbildningssamordnarens delegering 

 Beviljad skolskjuts av särskilda skäl, § 6/21 

Utredarens  delegering 

 Beviljad skolskjuts av särskilda skäl, § 10-12/21 

Bistånd – E 

 Annika Andersson, juni-aug 

 Carina Deall, juni-aug 

 Felicia Skogh, juni 

 Souraya Antabi, juli-aug 

 Lena Magnusson, juni-aug 

 Malin Magnusson, juni-aug 

 Oskar Hagström, juni-aug 

 Ruth Bye, juni-aug 

 Sarah Eriksson, juni-aug 

 Susanne Johansson, juni-juli 

 Carita Larsson, juni-juli 

 Tanja Mattsson, juli 

 Sociala utskottet, juni 

Ekonomiskt Bistånd – E 

 Eva Lund, aug-sep 

 Fenya Erzigkeit, aug-sep 

 Matilda Berglund, aug-sep 

 Ulrika Moberg, aug-sep 

 Yvonne Andersson, aug-sep 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, aug-sep 

IFO-enheten – E  

 Anna Rådberg, aug 

 Anna-Karin Rådén, aug-sep  
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 Helena Wessman, aug 

 Julia Edquist, aug-sep 

 Malin Magnusson, aug 

 Maria Perkhed, sep 

 Maria Strand, sep 

 Kommunstyrelsens sociala utskott, aug 

 Ordförande kommunstyrelsens sociala utskott, aug 

 Socialjouren, sep 

 Oskar Hagström, aug 

 Sandra Ljung, aug-sep 

 Sofia Lööf, aug-sep 

 Tina Tuovila, aug-sep 

 Therese Edberg, aug 

 Försäkringskassan, aug 

 Förvaltningsrätten, aug-sep 

 Tingsrätten, aug 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Till akten 

KS § 204 Dnr KSN 2021-000044 

Förvaltningschefsrapport 

Kommunchef, bitr. kommunchef, socialchef, verksamhetschef IFO, 

utbildningschef, samordnare utbildningsområdet och projektledare bygg 

informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella 

frågor, statistik mm. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Kommunfullmäktige 

KS § 205 Dnr KSN 2021-000317 

Motion om ett attraktivare Bengtsfors 

Christina Lundqvist (s) har inkommit med en motion gällande ett attraktivare 

Bengtsfors. Christina yrkar på att: 

 förvaltningen undersöker vilka platser som kan vara lämpliga för 

parker med växt-teman i alla tätorter och småorter i kommunen.  

 förvaltningen undersöker vilka platser som kan vara lämpliga att 

plantera sedummattor istället för gräsmattor eller stenmaterial. 

Lämpligt att börja med kan vara små ytor med gräsmattor.  

 göra en representativ ekologiskt hållbar växtplantering i rondellen vid 

infarten till Bengtsfors. Man kan använda skötselfria sedummattor 

som marktäckare och plantera växter som återfinns i parkerna med 

växt-teman såsom magnolior.  

Motionen kom in den 6 april 2021.  

Kommunens verksamhetsområde park innefattar, förutom parker och 

grönytor, badplatser, lekplatser, gästbryggor och småbåtshamnar. Årliga 

fortlöpande delrenoveringar utförs inom ramen för investeringsbudgeten för 

verksamhetsområdet park. Området arbetar även med bekämpning av invasiva 

arter samt sanerar sopor i naturen på uppdrag av Dalslands Miljökontor. 

Verksamhetsområdet park har i nuläget behov av investeringar för att 

bibehålla skicket på de befintliga anläggningarna. Inom området förvaltas en 

förhållandevis stor del fast utrustning som kommunala badplatser, lekplatser, 

gästhamnar, rastplatser och båtbryggor. Anläggningarna är viktiga för den 

lokala turismen och sommarboende. EKA-parken bör också nämnas som en 

viktig anläggning som förvaltas. Parker och grönområden som sköts av 

enheten har med tiden blivit mer liknande gräsområden. En förklaring kan 

vara otillräckliga resurser och kompetens men också avsaknad av en strategi 

runt vilken parkmiljö man vill erbjuda. Återkommande blomsterarrangemang 

görs på vissa platser vilket uppskattas av allmänheten. Enheten för Arbete och 

integration har ett samarbete med enheten vilket leder till lägre kostnader och 

skapar en meningsfull sysselsättning för personer i arbetsmarknadsåtgärd. De 

senaste säsongerna har enheten försökt anlägga ängsblomster på gräsområden 

som alternativ till grus och gräs vilket fått en positiv respons för det visuella 

intrycket men även att man förbättrar förutsättningarna för insekter och bin. 

Det medför ökad kostnad för inköp av frö och jordbearbetning men leder även 

till minskad skötsel så slutlig kostnad kan anses som likvärdig. Även andra 

alternativ som sedummattor med fleråriga växter har diskuterats. 
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Kommunens ekonomiska läge under de senaste åren har medfört 

besparingskrav på enheten varpå fokus snarare legat på att behålla parker i 

befintligt skick än att utveckla dem. Förvaltningen anser att det vore en 

kvalitetsförstärkning med växt-teman i kommunens parker. En förutsättning 

för att kunna genomföra sådana planteringar grundade i en eventuellt framtida 

långsiktig plan för parkernas utformning är att ekonomiska resurser 

tillkommer med ett sådant uppdrag. Förvaltningen har sedan tidigare ett 

ärende hos Trafikverket om arbetsmi1jö/plantering mm gällande rondellen vid 

infarten till Bengtsfors. I diskussionerna poängterades det att särskild hänsyn 

behöver tas till sikt genom rondellen vid anläggning av ny växtlighet. 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på:  

att förvaltningen undersöker vilka platser som kan vara lämpliga för parker 

med växt-teman i alla tätorter och småorter i kommunen, att förvaltningen 

undersöker vilka platser som kan vara lämpliga att plantera sedummattor 

istället för gräsmattor eller stenmaterial. Lämpligt att börja med kan vara små 

ytor med gräsmattor samt att kostnadsberäkna dessa. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag om avslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag.  

Beredande organ 

Kommunchefen och driftchefen fastighet, gata, park och skogs 

tjänsteskrivelse 2021-06-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-09-01 § 52 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen undersöker vilka platser som 

kan vara lämpliga för parker med växt-teman i alla tätorter och småorter i 

kommunen, att förvaltningen undersöker vilka platser som kan vara lämpliga 

att plantera sedummattor istället för gräsmattor eller stenmaterial. Lämpligt att 

börja med kan vara små ytor med gräsmattor samt att kostnadsberäkna dessa. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(31) 

Datum 

2021-09-22  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunchefen 

KS § 206 Dnr KSN 2021-000660 

Barn-, jämställdhets-, och miljöperspektivet ska vägas 
in i alla underlag för beslut  

De flesta ärenden och beslut påverkar direkt eller indirekt barn-, miljö- och 

även livsvillkoren för kvinnor och män i kommunen. 

För att  påminnas om att man i varje underlag till beslut ska belysa hur 

beslutet kan komma att påverka miljö, barn eller om beslutet slår olika mot 

kvinnor respektive män så föreslås att tjänsteskrivelsemallen lägger till 

rubrikerna barnperspektiv, miljöperspektiv och jämställdhetsperspektiv.  

Det har inom både politik och förvaltning förts diskussioner om att man i alla 

underlag till beslut ska lyfta fram perspektiven miljö, barn och jämställdhet 

för att beskriva hur beslutet påverkar barn, miljö och olika individer i 

kommunen.  Många kommuner har redan dessa standardiserade rubriker i sina 

tjänsteskrivelser.  

Barnperspektivet 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen 

innehåller 54 artiklar och fyra av dessa pekas ut som särskilt viktiga och 

kallas för de fyra grundprinciperna;  

 Alla barn har samma rättigheter,  

 Barnets bästa ska alltid komma först, 

 Varje barn har rätt att överleva och utvecklas,  

 Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt,  

Den artikel som säger att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barn pekas ut som särskilt viktig och kommer att få direkt påverkan på de 

beslut som fattas i kommunen.  

Den innebär att när man ska besluta om något som handlar om eller påverkar 

barn måste man kunna visa på att man har övervägt hur det här beslutet 

påverkar barnen.  

Rättspraxis kommer att ytterligare visa på vilket sätt konventionen stärker 

barnets rätt i den kommunala beslutsprocessen. Nyligen kom två domar i 

Stockholms förvaltningsrätt som handlade om skolnedläggningar i Solna och 

Danderyd. Enligt domstolen har de två kommunerna inte visat att de tagit 

hänsyn till barnens bästa i enlighet med FN:s barnkonvention när de beslutade 

om skolnedläggningarna. Därför upphävdes besluten. 
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”Det är inte sagt att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande men det ska 

alltid beaktas vid beslutsfattande som rör barn. I det aktuella målet synes 

kommunen inte ha fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats. 

Beslutet har således inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta 

nationernas konvention om barnets rättigheter”, skriver förvaltningsrätten i 

domen.  

Det är därför viktigt att man kan visa vilka överväganden man gjort innan 

man tar beslut som påverkar barn.  

I Bengtsfors kommun har ett arbete kring att implementera barnkonventionen 

påbörjats och när barnperspektivet nu läggs in i mallen för tjänsteskrivelser 

blir det en självklarhet att analysera hur barn kan komma att påverkas av de 

beslut som fattas.  

Miljöperspektivet 

Utan tvekan är klimatfrågan en fråga som innebär stora utmaningar idag och i 

framtiden  och klimat hotet innebär att vad vi gör eller inte gör idag kommer 

att ha stor påverkan på hur kommande generationer kommer att kunna leva 

sina liv. 

För att påminnas om att man ständigt behöver ha detta perspektiv i åtanke i 

fråga om alla beslut som tas i kommunen föreslås att en särskild rubrik läggs 

till i tjänsteskrivelse mallen, Miljöperspektivet.  

Det är viktigt att skilja detta begrepp från miljökonsekvensbeskrivning som är 

ett begrepp som förekommer i 6 kapitlet miljöbalken och i förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan typ av miljökonsekvensbeskrivning 

är lagstadgad för vissa typer av verksamheter och är en mycket omfattande 

utredning som dock inte låter sig göras till varje beslutsärende i kommunen. 

Här handlar det mer om att man i underlag för beslut så ska eventuella 

miljöaspekter beskrivas i utredningen.   

Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla områden i livet.  

Då jämställdhet skapas där beslut fattas och resurser fördelas så måste ett 

jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet i kommunen. Som 

politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen en viktig 

roll i jämställdhetsarbetet. De beslut som fattas i kommunen har oftast en 

avgörande eller stor betydelse för hur jämlikt resurser fördelas mellan kvinnor 

och män.  

Bengtsfors kommun arbetar årligen med jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen i olika verksamheter. Bland annat tas statistik fram för 

att se skillnader mellan grupper och kön.  Det finns också en 

jämställdhetspolicy och andra styrdokument som belyser det här området men 

trots att det finns olika styrdokument så måste man hela tiden jobba aktivt och 

främjande för att uppnå ett jämställt samhälle.  
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Jämställdhetsintegrering innebär att man  ska beakta ett 

jämställdhetsperspektiv i alla beslut som påverkar människors villkor och 

analysera och belysa vilka konsekvenser ett förslag får för kvinnor respektive 

män.  

Ett sätt att arbeta med jämställdhetsintegrering är att införa en rubrik i 

tjänsteskrivelse mallen benämnd Jämställdhetsperspektivet.   

Kommunen har påbörjat ett arbete inom alla de tre områden som nämns ovan 

men ofta när nya arbetssätt ska implementeras i en organisation så finns det en 

risk i att allt återgår till ”det normala” efter ett tag.  

Det är därför viktigt att frågorna fortsätter att förvaltas i ordinarie processer 

och rutiner och ett sätt att göra det på är att man i mallen för tjänsteskrivelse 

lägger in ovan nämnda rubriker. På så sätt underlättar man för tjänstemän och 

politiker att alltid väga in och beakta dessa frågor i alla beslut man fattar. Man 

bygger så att säga in dessa tre perspektiv som en naturlig del i kommunens 

styrsystem.  

Beredande organ 

Kommunchefen och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-07-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 201 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att man i varje underlag för beslut även ska beakta 

barn- miljö och jämställdhetsperspektivet. 
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Kommunchef 
Enhetschef Arbete och integration 

KS § 207 Dnr KSN 2021-000291 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd – efter återremiss 

Förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram. 

Kommunstyrelsens sociala utskott beslutade att återremittera ärendet för 

komplettering avseende boendekostnader och jämställda utbetalningar. 

I december 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta nya riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Förslaget till riktlinjerna hade tagits fram av Public 

Partner tillsammans med enhetschefen för Individ- och familjeomsorgen. 

Grundtanken med de nya riktlinjerna var att de skulle hålla över tid och var 

därför mer allmänt hållna. Riktlinjerna har nu använts i över ett år och har 

upplevts som bristfälliga av socialsekreterarna. De upplever att den tydlighet 

de behöver i handläggningen saknas. 

Kommunstyrelsen beslutade i 2021-02-17 (§ 41) att ge enheten för Arbete och 

integration i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på riktlinjer samt att 

återrapportering ska ske till kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-03-23. 

Förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram. Riktlinjerna 

ger handläggarna stöd och vägledning i handläggningen av ekonomiskt 

bistånd. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men 

ska inte tolkas som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell 

behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta 

avsteg från riktlinjerna. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2021-03-23 § 74 att 

återremittera ärendet för en komplettering av avsnittet avseende långvariga 

försörjningsstöd. Vidare beslutades att riktlinjerna skulle behandlas av 

kommunstyrelsens sociala utskott innan förnyad behandling av 

kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Kommunstyrelsens sociala utskott beslutade 2021-06-03 § 55 att återremittera 

ärendet för komplettering gällande avsnittet jämställdhet och en justering av 

hyresnivåer avseende avsnittet boendekostnader. 

Förvaltningen har efter återremiss kompletterat riktlinjerna för ekonomiskt 

bistånd i avsnitten gällande långvariga försörjningsstöd, jämställdhet och 

högsta godtagbara boendekostnader. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett 

stöd för socialsekreterarna i sin bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. 

Vad gäller bedömning gällande skälig boendekostnad bör hänsyn tas till vad 

en låginkomsttagare på orten normalt har råd med. Andra faktorer att ta 

hänsyn till är till exempel barnperspektivet och om den enskilde har möjlighet 

att bli godkänd som hyresgäst. Många hyresvärdar godkänner inte hyresgäster 
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som saknar arbetsinkomst eller har betalningsanmärkningar. Bengtsforshus 

AB godkänner inte hyresgäster som saknar arbetsinkomst eller har 

betalningsanmärkningar. 

Bengtsfors kommun har tidigare tillämpat Försäkringskassans föreskrifter om 

genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad. Försäkringskassan 

använder själva föreskrifterna för beräkning av bostadskostnad i samband 

handläggning av bostadsbidragsansökningar. Enligt Socialstyrelsens handbok 

om ekonomiskt bistånd (2021) kan dessa föreskrifter tillsammans med lokala 

förutsättningar och den enskildes specifika situation ge en viss vägledning.  

I förvaltningens förslag om vad som kan tjäna som riktlinje för högsta 

godtagbara boendekostnad har förvaltningen tagit hänsyn till Bengtsforshus 

AB hyresnivåer och Försäkringskassans föreskrifter 2021. En jämförelse av 

högsta godtagbara boendekostnad har också gjorts med övriga kommuner i 

Dalsland.  

Beredande organ 

Kommunchefen och enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-19 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll 2021-03-23 § 74 

Kommunchefen och enhetscheferna Arbete och integrations tjänsteskrivelse 

2021-05-07 

Kommunstyrelsens sociala utskotts beslut 2021-05-20 § 49 

Kommunstyrelsens sociala utskotts beslut 2021-06-03 § 55 

Kommunchefen och enhetscheferna Arbete och integrations tjänsteskrivelse 

2021-08-13 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 208 

Kommunstyrelsens allmänna beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd  
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Kommunchefen 
Upphandlaren 
Ekonomichefen 

KS § 208 Dnr KSN 2019-000758 

Granskning av den interna kontrollen – upphandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-18 § 217 om plan för granskning av den 

interna kontrollen för åren 2019-2020. Planen innehöll totalt sex 

granskningsområden. Ett område gäller upphandling och granskningen där 

avser kontroll av att upphandlingar genomförs i enlighet med kommunens 

policy.  

Inledning 

I planen för granskning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2019-

2020 har sex riskområden identifierats. Ett område är att upphandlingar inte 

sker enligt kommunens policy. I samband med att planen togs fram 

genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys. Identifierade risker inom 

respektive område bedömdes utifrån en fyrgradig skala vilken framgår nedan. 

Risk (sannolikhet) 

1. Osannolik 

2. Mindre sannolik 

3. Möjlig 

4. Sannolik 

Väsentlighet (konsekvens) 

1. Försumbar 

2. Lindrig 

3. Kännbar 

4. Allvarlig 

Det bedömdes vid risk- och väsentlighetsanalysen finnas en sannolik risk (4) 

för att upphandlingar inte sker enligt kommunens policy och att konsekvensen 

kan bli kännbar (3) om det sker. 

Metod och urval 

Vid granskningen har en intervju med upphandlare Malin Andersson och 

ekonomichef Peter Johansson på ekonomienheten genomförts . 

Information har även hämtats från kommunens diarium samt från E-avrop. 

Ett urval av upphandlingar (15 stycken inom olika områden) från perioden 

januari till juni 2016-2020 har granskats och kontrollerats utifrån aktuell 

lagstiftning.  
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Aktuell lagstiftning 

Regelverket för upphandling är olika beroende på värdet av det som 

upphandlas. Nedan följer en kort genomgång av aktuell lagstiftning och 

gällande regelverk. 

Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för köp av byggentreprenader, 

varor och tjänster. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), gäller för 

upphandlande enheter inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster. 

Lagen om upphandling av koncessioner 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) gäller för upphandling av 

tjänster eller byggentreprenader vid tilldelning av en så kallad koncession. Det 

finns byggkoncessioner eller tjänstekoncessioner. En tjänstekoncession är ett 

kontrakt som gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att 

utnyttja själva kontraktföremålet. En byggkoncession består istället av en rätt 

att utnyttja ett byggnadsverk. 

Direktupphandling 

En direktupphandling används vanligast när det som ska köpas har ett värde 

som understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling kan också 

i vissa fall användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att få 

tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. 

Överstiger värdet 615 312 kr tkr ska upphandling genomföras i enlighet med 

bestämmelserna i lag om offentlig upphandling (LOU). I intervallet 100 000 -

615 312 kr kan direktupphandling tillämpas. Det finns dock krav på att 

upphandlingen ska dokumenteras. Understiger värdet 100 000 kr finns inte 

kravet på dokumentation.  

En direktupphandling enligt LUF är möjlig att göra om värdet uppgår till 

högst 1 142 723 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och 

förlängningsklausuler. 

Ramavtal 

Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera leverantörer med syfte att bestämma villkoren 

för senare tilldelning av kontrakt, så kallade avrop, under en given tidsperiod. 

Detta framgår av 2 kap. 15 § LOU. 

Den största skillnaden mellan ett ramavtal och ett upphandlingskontrakt är att 

det i ett ramavtal inte är bestämt vilka volymer som den upphandlande 

myndigheten kommer att köpa av det som omfattas av ramavtalet. 
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Reglerna om ramavtal finns i 5 kap. LOU. En upphandlande myndighet får 

ingå ramavtal av både varor, tjänster och byggentreprenader. Detta anges i 5 

kap. 1 § LOU. Ramavtal får inte användas på ett olämpligt sätt eller på ett 

sådant sätt att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids. Detta tar inte 

sikte på den upphandlande myndighetens syfte vid användning av ramavtalet, 

utan på den effekt som kan konstateras. Detta följer av artikel 32.2 i direktiv 

2004/18/EG. Det innebär att upphandlande myndigheter vid upphandling av 

ramavtal måste tänka igenom hur konkurrens bäst kan utnyttjas vid avrop från 

ett ramavtal. 

Förnyad konkurrensutsättning FKU 

Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av 

ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och 

konkurrera på nytt. 

Den förnyade konkurrensutsättningen blir en miniupphandling som möjliggör 

en bättre affär som beställare. Ett avtal tecknas med och en beställning sker av 

den leverantör som bäst uppfyller kraven. 

Tröskelvärde  

Tröskelvärdet avgör vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas. Det är EU 

som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras 

vartannat år. När en upphandling ska göras måste även det framtida 

kontraktets värde uppskattas. 

Över tröskelvärdet 

För upphandlingar som har ett värde som beräknas överstiga de så kallade 

tröskelvärdena gäller en mer omfattande lagstiftning. Dessa upphandlingar 

brukar kallas direktivstyrda. 

Under tröskelvärdet 

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell 

lagstiftning som är något enklare. Likheterna mellan den nationella 

upphandling och den direktivstyrd upphandling är dock stora. Skillnaderna 

består främst i att upphandlingsförfarandena är andra och regler om 

annonsering samt tidsfrister är olika. 

För upphandling av vissa välfärdstjänster finns särskilda regler som förenklar 

ytterligare. 

Iakttagelser 

Femton upphandlingar har granskats. Tio av dem har gjorts via LOU och fem 

via LUF. Två upphandlingar har varit direktupphandlingar, samtliga med krav 

på dokumentation. I en av dem har dokumentationen varit komplett, medan 

dokumentationen i den andra har kompletterats i efterhand. 
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Sex upphandlingar avser avrop från ramavtal. Av dessa ramavtal är fyra 

upphandlade enligt LOU och två via LUF. Tre upphandlingar har gjorts via 

egna ramavtal och tre via andra ramavtal. Fjorton upphandlingar har legat 

under tröskelvärdet och en över i aktuell lagstiftning. 

Sex upphandlingar har gjorts som överstiger gränsen för direktupphandling. 

Fem av dem har alla genomförts i enlighet med gällande regelverk i LOU och 

LUF medan dokumentation i en saknas eller inte är tillgänglig. 

En upphandling ska även dokumenteras i kommunens ärendesystem/diarium 

Public 360. Detta finns visserligen inte med i policyn men borde göra det. 

Fyra upphandlingar saknas helt i diariet. Vissa upphandlingar har också 

många dokument/filer i diariet, men de är inte namngivna på ett strukturerat 

sätt vilket innebär att det är svårt att hitta rätt handling. Vissa upphandlingar 

är inte heller tillräckligt bra dokumenterade. Ofta gäller det mindre 

upphandlingar.  

Enligt policyn ska kommunen ha en inköpsgrupp som regelbundet ska träffas 

och samordna kommunens upphandlingar. I gruppen ska finnas representanter 

från de olika verksamhetsområdena och från de kommunala bolagen. Det är 

ekonomichefen som är sammankallande. Denna grupp är dock inte i bruk eller 

fungerar. Varför den inte fungerat är inte helt klarlagt men mötena har inte 

prioriterats. 

När det gäller upphandling via egna ramavtal som exempelvis 

hantverkstjänster så sker en rangordning av bolagen vid upphandlingen. Detta 

sker dock inte vid upphandling av grävtjänster. Urvalet sker istället utifrån 

maskinparken. Det riskerar att bli ett godtyckligt urval varför 

rekommendationen är att införa en rangordning även vid upphandling av 

grävtjänster. 

Kommunens upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige 2017 och 

behöver därför uppdateras. Aspekter att ta hänsyn till kan vara hållbarhet, 

affärsetik, ekologisk hållbarhet, livscykelperspektiv och barnkonventionen vid 

de upphandlingar som påverkar barn. Det kan även finnas andra perspektiv att 

beakta.  

Vissa kommuner uppdaterar upphandlings- och inköpspolicy varje 

mandatperiod. Det finns också exempel på kommuner som har en policy men 

även en handlingsplan eller rutin för att underlätta det praktiska arbetet med 

upphandlingar. 

Upphandlingar är komplexa och har ett snårigt regelverk varför det är viktigt 

med stöd och hjälp i förfarandet för att inte hamna fel och i onödiga 

överklaganden. Fortfarande finns dock ett stort behov av stöd, utbildning och 

information i förvaltningen. Kommunen inrättade 2017 en särskild tjänst för 

upphandling, för att förbättra efterlevnad av upphandlings- och inköpspolicy 

och för att stärka kompetensen i upphandlingsfrågor. Denna åtgärd har gjort 

att rutinerna och kvalitén har förbättrats kring kommunens upphandlingar. 
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Det är även viktigt att verka för att både små och stora företag (lokala) ska ha 

möjlighet att delta. Här har insatser gjorts för att utbilda lokala entreprenörer 

att kunna delta i upphandlingar. Det är självklart bra om lokala företagare har 

förutsättningar och kunskap i att delta i upphandlingar och det finns många 

bra exempel på det. Här finns också en balansgång i att inte snedvrida 

konkurrensen åt något håll. Underlaget måste vara av så pass bra kvalitet att 

det inte finns några tvivel på att upphandlingen är ”riggad”. 

Slutsatser 

För större upphandlingar som överstiger gränsen för när direktupphandling är 

tillåten tillämpas regelverk i policy och gällande lagstiftning. Emellertid 

saknas dokumentation i en upphandling.  

Upphandlingar värda 100 000 -615 312 kr är tillåtet att genomföra som 

direktupphandlingar enligt gällande policy och lagstiftning. Det finns dock 

krav på att dessa ska dokumenteras. I något fall saknas de helt medan en har 

kompletterats efterhand. Vidare kan konstateras att vissa upphandlingar 

saknas eller är bristfälligt dokumenterade i kommunens diarium. 

Upphandlingspolicyn behöver ses över och uppdateras. Kommunens 

inköpsgrupps funktion bör ses över. 

Vid upphandlingar av grävtjänster bör rangordning ske som vid exempelvis 

hantverkstjänster. 

Åtgärder 

Upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige 2017 och behöver 

uppdateras. Bland annat behöver policyn förtydligas vad gäller dokumentation 

i kommunens diarium. Det finns också fortlöpande ett stort behov av stöd, 

utbildning och information till verksamheten i upphandlings och inköpsfrågor 

varför kommunens upphandlare och ekonomichef har en viktig funktion.  

Kommunen ska ha en upphandlingsgrupp enligt kommunens upphandlings- 

och inköpspolicy. Denna har dock inte varit aktiv under flera år. Eftersom 

granskningen utgår ifrån efterlevnad av upphandlings- och inköpspolicyn kan 

konstateras att den brister i detta avseende. Hur en upphandlingsgrupp ska se 

ut och fungera bör tas fram i samband med att policyn uppdateras/revideras. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 202 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att revidera 

kommunens upphandlingspolicy och i den beakta synpunkter i ovanstående 

granskning. 
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Länsstyrelsen 

KS § 209 Dnr KSN 2021-000496 

Förslag mottagande av asylsökande 2022 

Länsstyrelsen informerar om Migrationsverkets förslag till fördelning av 

asylmottagande 2022. 

Migrationsverket har att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av 

asylsökande för 2022. Länsstyrelsen har skickat ut tänkt fördelning till samråd 

där det är möjligt för kommuner att begära en omfördelning, vilket innebär att 

man kan önska en omfördelning för att få högre eller lägre anvisningsandel. 

För 2022 föreslås Bengtsfors kommuns andel vara 0. 

Kommuner som inte önskar en omfördelning behöver inte svara på samrådet, 

om en sådan önskan finns skall den vara Länsstyrelsen tillhanda senast 29 

oktober. 

Bengtsfors är den kommun som i förslaget föreslås få lägst andel i länet, 

Bengtsfors är enda kommun som föreslås att inte ta emot någon asylsökande.  

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 203 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte begära en omfördelning av 

anvisningsandel. 
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Länsstyrelsen 

KS § 210 Dnr KSN 2020-000496 

Förslag mottagande av ensamkommande barn 2022 

Länsstyrelsen informerar om Migrationsverkets förslag till fördelning i 

mottagande av ensamkommande barn. 

Migrationsverket har att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn för 2022. Länsstyrelsen har skickat ut tänkt fördelning 

till samråd där det är möjligt för kommuner att begära en omfördelning, vilket 

innebär att man kan önska en omfördelning för att få högre eller lägre 

anvisningsandel. 

För 2022 föreslås Bengtsfors kommuns andel vara 1,59. 

Kommuner som inte önskar en omfördelning behöver inte svara på samrådet, 

om en sådan önskan finns skall den vara Länsstyrelsen tillhanda senast 8 

november. 

Bengtsfors är en av de kommuner som i förslaget föreslås få en låg andel, 

vilket också har varit fallet de senaste åren. 2021 var andelen 1,0. 

Beredande organ 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 204 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte begära en omfördelning av 

anvisningsandel. 
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Västra Götalandsregionen  
Plan- och bygglovschefen 

KS § 211 Dnr KSN 2021-000410 

Yttrande över remiss angående regional fysisk 
planering - Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 

I samband med att en reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 

januari 2019 kunde regioner få i uppdrag att bli regionplaneorgan, att bli 

ansvariga för att bedriva regional fysisk planering för sina respektive 

territorium. I PBL anges att regional fysisk planering ska ske i Stockholms 

län och i Skåne län, i övriga län är det frivilligt. Region Stockholm och 

Region Skåne har därför sedan 1 januari 2019 obligatoriskt uppdrag som 

regionplaneorgan för sina respektive regioner.  

Västra Götalandsregionen har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att ta rollen som regionplaneorgan i Västra Götaland. Som ett led i 

utredningen har en remiss skickats till samtliga av regionens kommuner, de 

fyra kommunalförbunden, Länsstyrelsen samt Trafikverket i syfte att inhämta 

synpunkter och få en bild av hur parterna ställer sig i frågan gällande att 

Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska 

planeringen och tilldelas uppdraget som regionplaneorgan enligt plan- och 

bygglagen.  

Sammanfattning av yttrande 

Bengtsfors kommun ställer sig sammantaget mycket tveksam till bildandet av 

ett regionplaneorgan med formellt ansvar och mandat för den fysiska 

planeringen i länet.  

Bengtsfors kommun är positiv till och ser behov av en ökad regional 

samverkan. Västra Götalands län består av 49 kommuner och är till sin 

sammansättning och geografiska omfattning en komplex region – att hitta 

fungerande samverkansformer och konkreta samverkansfrågor innebär stora 

utmaningar. Det är stor risk att gemensamma frågor hanteras på en generell 

och allt för övergripande nivå, vilket gör att användbarheten och nyttan på 

lokal nivå riskerar att bli marginell. 

Yttrande  

Bengtsfors kommun är mycket tveksam till om en generell utveckling i Västra 

Götaland, genom en samlad planering på länsnivå, skulle komma de mindre 

och mer perifera delarna av länet till särskilt stor del. Regional planering har 

hittills tenderat att till stora delar handla om hur befintliga regioncentra ska 

kunna ges ännu bättre förutsättningar för näringslivstillväxt, 

befolkningsutveckling, förbättringar av infrastruktur mm. Västra Götalands 
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län har i Göteborg och dess närområde ett mycket starkt regioncentra till 

vilket en mycket stor andel av länets befolkning och arbetstillfällen är 

koncentrerad. Bengtsfors kommun anser att risken är väldigt stor att en 

eventuell regionplan ytterligare skulle bidra till en förstärkning av detta med 

ytterligare allokering av resurser till regioncentra på så vis påskynda den 

redan idag pågående koncentrationen och tillväxten till ett fåtal 

utvecklingsområden inom regionen istället för att medverka till en utspridning 

och fördelning av resurser och utveckling i hela regionen.  

För en långsiktigt hållbar lokal och regional utveckling är den geografiska 

mångfalden central och inte bara viktig för att säkerställa övergången till en 

cirkulär och fossilfri framtid, utan framförallt avgörande för att utöka 

möjligheterna att hantera samhällsförändring som vi ännu inte känner till. En 

regional planering som riskerar att bidra till ytterligare förstärkning av redan 

idag livskraftiga regioncentra hamnar i konflikt med att värna och förstärka 

denna mångfald.    

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR) gjorde år 2019 en 

juridisk analys i samband med att reglerna om regional planering infördes i 

PBL. I analysen kan man läsa att SKL var positiva till en regional planering, 

men man ansåg inte att den bör lyftas in och regleras i PBL. 

Sammanfattningsvis var SKLs bedömning att regionplaner enligt PBL 

kommer att påverka kommunernas möjlighet att besluta om hur mark och 

vatten ska användas.  

Bengtsfors kommun befarar, precis som framgår av SKLs bedömning – att en 

regionplan riskerar att påverka och underminera kommunernas möjlighet att 

besluta om hur mark och vatten ska användas. 

Bengtsfors kommun är dock positiv till och ser behovet av en ökad regional 

samverkan. Det finns många frågor där ökad regional samverkan skulle 

medföra stora positiva effekter, som exempel kan nämnas klimatförändringar 

(översvämning mm), hushållning med jordbruksmark mm. Idag råder en 

bristande samordning mellan kommunerna och det saknas en helhetsbild över 

hela regionens samlade resurser vilket krävs för att få till stånd ett effektivt 

utnyttjande av gemensamma och lokala resurser – en ökad regional 

samverkan skulle kunna förbättra och förstärka detta.  

Bengtsfors kommun anser att det för den regionala planeringen/samverkan är 

viktigt att det råder en frivillighet och flexibilitet kring samverkansformer, 

vilka sakfrågor som bör hanteras samt på vilken geografisk nivå frågorna ska 

hanteras. Lokala förutsättningar och sakfrågornas art bör vara utgångspunkten 

för vilka samarbets- och samverkansformer som utvecklas. Västra Götalands 

län består av 49 kommuner och är till sin sammansättning och geografiska 

omfattning en komplex region – att hitta fungerande samverkansformer och 

konkreta samverkansfrågor innebär stora utmaningar. Det är stor risk att 

gemensamma frågor hanteras på en generell och allt för övergripande nivå, 

vilket gör att användbarheten och nyttan på lokal nivå riskerar att bli 

marginell.  
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I remissunderlaget har Västra Götalandsregionen skickat med sex frågor. 

Nedan följer Bengtsfors kommuns svar på dessa.  

1. Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland? 

En samlad planering på regional nivå skulle förmodligen, i alla fall i viss  

omfattning, sannolikt kunna bidra till att lösa vissa grundläggande 

systembrister som lett fram till dagens situation med bland annat utbredd 

bostadsbrist inom vissa delar av regionen och en låg rörlighet på 

bostadsmarknaden. Men förutsättningarna för att få till stånd en lyckad 

samlad planering innebär otroligt stora utmaningar.  

2. Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen?  

Regional eller delregional samordning sker idag på flera viktiga områden, 

bland annat rörande trafikverkets investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik 

och lokalisering av sjukhus. Det finns också flera exempel på frågor där ökad 

regional samordning hade gett betydande fördelar för kommunens fysiska 

planering (se nästa fråga). Utan samordning finns uppenbara risker att det 

kommunala planmonopolet i längden ger en ineffektiv och ibland ohållbar 

planering. Det kan dock finnas olika ”naturliga” avgränsningar för olika 

frågor och det är inte givet att regionen är den bästa nivån för alla frågor.  

3. Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 

att samverka kring på regional nivå?  

Förutom regionala vägnät, kollektivtrafik och infrastruktur för sjukvård, där 

former för regional samordning redan idag är väl utvecklade, kan bland annat 

nämnas översvämningsproblematik, hushållning med jordbruksmark, grön 

infrastruktur, vattenförsörjning, lokalisering av vissa industrier, större 

handelsområden och utbildningscentra, godstrafik, omvärldsanalyser och 

långtidsprognoser kring till exempel befolkningsutveckling, arbetsmarknad, 

bostadsmarknad och resmönster.  

4. Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

Det är troligt att flera av frågorna kan hanteras på en delregional nivå, och 

kanske inte inom befintliga administrativa indelningar. Till exempel behövs 

samverkan mellan kommunerna runt Vänern och Göta älv när det gäller bland 

annat översvämningsrisker kopplade till det vattensystemet. Eventuellt 

behöver olika avgränsningar göras för olika frågor.  

5. Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om 

att ansvara för regional planering enligt PBL.  

Bengtsfors kommun ställer sig sammantaget mycket tveksam till bildandet av 

ett regionplaneorgan med formellt ansvar och mandat för den fysiska 

planeringen i länet.  

Det viktiga är att regional samverkan inom fysisk planering utvecklas.  
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6. Övriga synpunkter  

Bengtsfors kommun har inga övriga synpunkter.  

Beredande organ 

Kommunchefen och plan och bygglovschefens tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 209 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående yttrande på remiss 

angående regional fysisk planering – Västra Götalandsregionen som 

regionplaneorgan. 
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Till akten 

KS § 212 Dnr KSN 2020-000959 

Dialogmöte i enlighet med kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt – Dalslands miljö och energinämnd 

Dan Gunnardo, förbundschef, ordf. Jan-Olof Öhman (M) och Bosse Thorn (S) 

från Dalslands miljö- och energinämnd informerar kommunstyrelsen om 

nämndens verksamhet, dess utmaningar, aktuella frågor, ekonomi med mera. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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Socialchefen 
Bitr. socialchef 
Kommunchefen 

KS § 213 Dnr KSN 2021-000260 

Förtydligande angående fullmäktiges beslut om 
återremiss av motion om utredning av geografisk 
indelning av vård och omsorg, Britt-Inger Sandström 
(SD) och Henning Venborg (SD) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-13 § 110 att återremittera ärendet för 

att ytterligare utreda de förslag som ges i motionen i samband med förslagen i 

Äldreberedningens rapport. Beslutet fattades via en så kallad 

minoritetsåterremiss.  

Förvaltningen önskar nu ett förtydligande av på vilket sätt och vad som ska 

utredas ytterligare då beslutet upplevs som otydligt. Motionens utredning är 

grundlig och ger svar på de frågeställningar som ställs varför ytterligare 

information behövs inför ett fortsatt utredningsuppdrag. 

Yrkanden 

Stig Bertilsson (M) yrkar på att motionens intentioner ska tas med och 

beaktas, tillsammans med äldreberedningens slutrapport, i arbetet med att 

revidera den nuvarande äldreomsorgsplanen. Enligt fullmäktiges beslut 2021-

09-13 § 113 ska det ske inom nuvarande mandatperiod 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen och socialchefens tjänsteskrivelse 2021-05-23 

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag till beslut 2021-06-17 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-08-25 § 195 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-13 § 110 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förtydliga fullmäktiges beslut på följande sätt: 

Motionens intentioner ska tas med och beaktas, tillsammans med 

äldreberedningens slutrapport, i arbetet med att revidera den nuvarande 
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äldreomsorgsplanen. Enligt fullmäktiges beslut 2021-09-13 § 113 ska det ske 

inom nuvarande mandatperiod 
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Halmens Hus 

KS § 214 Dnr KSN 2021-000559 

Ansökan driftsbidrag Halmens Hus 2022 

Halmens Hus har, i skrivelse daterad 2021-06-21, ansökt om kommunalt 

bidrag för år 2022 på 688 kkr. Äskandet är på samma nivå som bidraget för år 

2020 och 2021. 

I ansökan beskrivs verksamheten och där anges bl a den stora betydelse som 

Halmens Hus har för övriga konsthantverkare i Dalsland, för halmtraditionen 

och för besöksnäringen. Halmens Hus har också ett samarbete med skolorna i 

kommunen 

Äskandet är på samma nivå som bidraget för år 2020 och 2021. 

Precis som i föreningens äskande är anslaget till Halmens Hus oförändrat 

jämfört med år 2021 i det tekniska budgetförslaget för år 2022 (2023-2025). 

Beredande organ 

Kommunchefen och bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-23 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-08-31 § 200 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Halmens Hus 688 kkr i bidrag för år 2022 
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Miljödepartementet 

KS § 215 Dnr KSN 2021-000511 

Remissvar på Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad 
avfallsstatistik” 

I en skrivelse från Naturvårdsverket föreslås en förbättrad hantering av 

avfallsstatistik. Syftet är att underlätta för uppgiftslämnarna, samt att göra 

insamlat material mer likställt och därmed enklare att sammanställa. 

Miljödepartementet har skickat skrivelsen till ett antal utvalda 

remissinstanser, däribland Bengtsfors kommun och önskar remissvar senast 8 

oktober 2021. 

I dag lämnas samma statistik till flera instanser. I skrivelsen från 

Naturvårdsverket förslås bla. ett antal förändringar i olika förordningar 

(avfall, retursystem, producentansvar mf.) som möjliggör delning av uppgifter 

till flera instanser. Genom detta kommer inrapporteringen förenklas. 

Målbild och förslag i skrivelsen från Naturvårdsverket, kommer leda till en 

förenkling i insamling av statistik – som i sin tur ger en högre kvalitet på det 

slutliga resultatet. 

Beredande organ 

Kommunchefen och driftchefen VA, renhållning och fjärrvärmes 

tjänsteskrivelse 2021-08-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2021-09-01 § 51 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengtsfors kommun beslutar att instämma i förslagen redovisade i 

Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och 

vägen framåt” och har inget ytterligare att tillägga. 
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Kommunfullmäktige  

KS § 216 Dnr KSN 2021-000702 

Förändring av ekonomi- och målprocess för år 2021 – 
senareläggning av beslut om budget 2022 (2023-2025) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 117 om ekonomi- och 

målprocess för år 2021. I processen angavs att kommunfullmäktige skulle 

besluta om budget för år 2022 (2023-2025) på sitt sammanträde den 8 

november 2020.  

Mot bakgrund av att det i dagsläget är oklart på vilket sätt regeringens 

budgetproposition får effekt på kommunens ekonomi under år 2022 föreslår 

budgetberedningen att skjuta fram kommunfullmäktiges budgetbeslut 4 

veckor.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 117 om ekonomi- och 

målprocess för år 2021. I processen angavs att kommunfullmäktige skulle 

besluta om budget för år 2022 (2023-2025) på sitt sammanträde den 8 

november 2020.  

Budgetberedningen arbetat med att ta fram underlag till budget och enligt 

gällande process ska kommunstyrelsens allmänna utskott lägga sitt förslag på 

ordinarie möte 27 september. Samtidigt har regeringen lagt sin 

budgetproposition och det är i dagsläget oklart hur den kommer att påverka 

kommunernas ekonomi och verksamhet för år 2022.  

Budgetberedningen föreslår därför att budgetprocessen förskjuts 4 veckor och 

att beslut om budget fattas i kommunfullmäktige den 6 december istället för 8 

november som planerat.  

Beredande organ 

Bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 23021-09-21 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om budget för år 2022 (2023-2025) 

ska ske 6 december istället för 8 november.  
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Till akten 

KS § 217 Dnr KSN 2021-000044 

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

 Bengtsforshus AB – Protokoll 2021-08-30  

 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd – 

Protokoll 2021-08-23 

 Dalslands Miljö- och Energinämnd – Protokoll 2021-08-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Till akten 

KS § 218 Dnr KSN 2021-000044 

Redovisning av delgivningar 

 Protokoll Kosam 2021-09-20 

 ÖFN verksamhetsplan 2022 

 ÖFN verksamhetsberättelse tertial 2, 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen 


