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§ 79

Information om kundtjänstens verksamhet

Beskrivning av ärendet
Kundjtänstchef Kristina Backlund informerar om kundtjänstens verksamhet. 
Kundtjänstens fokus är på information, rådgivning och vägledning. 

I kundtjänstens ansvarsområden ingår kundtjänst, reception, budget- och 
skuldrådgivning, konsumentvägledning, Träffa Leksand, presentförrådet 
samt larm och passage.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kundtjänstchef Kristina Backlund

Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 80 Dnr 2018/453

Ekonomisk månadsrapport per den 31 september 2018

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert föredrar ekonomisk månadsrapport per den 
31 september 2018.

Prognosticerat resultat för kommunen är -0,4 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat + 3,9 miljoner kronor. Avvikelse utfall mot budget är därmed -4,3 
miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett underskott på 0,0 % av skatter och 
generella statliga bidrar, mot budget 0,2 %. 

Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår totalt sett till -21,3 
miljoner kronor.

Balanskravsresultatet prognosticeras bli -5,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per den 31 september 2018, daterad 2018-10-19

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki

Verksamhetsekonom Per Andersson
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§ 81 Dnr 2018/1394

Utökning av verksamhetsområde för VA i Hjulbäck

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheterna Hjulbäck 55:1, 55:2, 
53:1 och 53:4.

Tidpunkten för investeringens genomförande är planerad till vintern 2019, 
men kommer att bero på det totala behovet av investeringar, reinvesteringar 
och prioriteringar, samt tillgängliga resurser hos Dala Vatten och Avfall AB.

Dala Vatten och Avfall AB:s bedömning
Området borde redan vid VA-utbyggnaden till Hjulbäck ingått i 
verksamhetsområdet. 

Anläggningsavgifterna täcker kostnaden för utbyggnaden till de aktuella 
fastigheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2018-09-19 
inklusive två kartbilagor.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för 
fastigheterna Hjulbäck 55:1, 55:2, 53:1 och 53:3 enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 82 Dnr 2018/471

Svar på motion om 6 timmars arbetsdag

Beskrivning av ärendet
Motion från Vänsterpartiet gällande 6 timmars arbetsdag. I motionen yrkar 
Vänsterpartiet att en förstudie för att utreda i vilken verksamhet arbetstids-
förkortningen ska genomföras. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har i uppdrag att införa ”Heltid som norm” och kommer under 
2019 att erbjuda alla inom Kommunals avtalsområde heltid. Detta är ett 
omfattande arbete som kommer att kräva alla tillgängliga resurser.

På grund av att kommunen i dagsläget arbetar med ovanstående anser vi att 
motionen inte kan bifallas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2018-10-17

Motion från Vänsterpartiet, daterad 2018-03-22

Beslut
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 83 Dnr 2017/769

Lokal demokrati - förslag till åtgärder för punkterna 1, 3 
och 9

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig fullmäktige-
beredning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 2018.

Beredningens uppdrag var att:

 kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati 

 utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap 

I slutrapporten kom beredningen för lokal demokrati fram till nio förslag hur 
den lokala demokratin kan utvecklas. Detta tjänsteutlåtande behandlar 
förslag nummer 1, 3 och 9. 

1. Ersätta nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda. 

3. Utveckla kommunens information till medborgarna så att den lämnas i 
ett tidigare skede så att medborgarna vet vad som är på gång.

9. Göra en bra hemsida bättre genom att förenkla för besökare att enkelt få 
reda på hur de kan vara med och påverka.

Sektorns/avdelningens bedömning
1. Sedan 2008-02-11 har Leksands kommun tillämpat möjligheten för 

kommunens mantalsskrivna medborgare att lämna ett s.k. 
medborgarförslag. I beredningens slutrapport föreslås att ersätta 
nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda.

Förvaltningen anser att det är ett bra och genomförbart förslag.

3. I syfte att utveckla kommunens information till medborgarna så att de i 
ett tidigare skede vet vad som är på gång förslås en ny rutin vid varje 
utskotts beredning. Detta innebär att en enkel checklista fylls i för att 
fånga upp vad som är på gång i ett tidigt skede. Se bilaga.
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9. Under 2018 pågår arbetet med att bygga en ny hemsida, leksand.se. Idag 
finns det en sida på webben som heter dialog och synpunkter. Där 
beskrivs hur du som medborgare kan komma i kontakt med kommunen 
för att lämna förslag och påverka.

Förvaltningen föreslår att den sidan utvecklas med ytterligare ingångar 
och att medborgarens påverkansmöjligheter lyfts fram tydligare på 
webbens startsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ chef och kommunikationschef, daterat 
2018-10-17

Checklista för information

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Avveckla kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärende i 

kommunfullmäktige genom medborgarförslag från och med 2018-12-31.

2. Upphäva § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige, som handlar 
om medborgarförslag, att gälla från och med 2018-12-31.

3. Införa medborgarnas förslagslåda från och med 2019-01-01.

Allmänna utskottets beslut
1. Införa rutinen att vid varje utskotts beredning använda en checklista för 

information.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 84 Dnr 2016/237

Samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörerna/kommuncheferna för Dalarnas kommuner beslutad 
2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långsiktigt bevarande (e-arkiv)” 
med målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, 
forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. 
Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.

I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av 
e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i 
anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun 
uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum Dalarna. Ett 
leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och leverantören av e-
arkivsystemet, Ida Infront.

I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens 
innehåll, organisation och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.

Ett första förslag till samverkansavtal togs fram av Säters kommun. 
Styrgruppen beslöt 2018-09-14 att remittera samverkansavtalet till 
kommundirektörerna i kommunerna. Utifrån inkomna synpunkter 
reviderades samverkansavtalet av projektets styrgrupp och därefter 
fastställdes ett nytt förslag. Detta nya förslag till samverkansavtal beslutades 
av Säters kommunfullmäktige 2018-10-15 och har nu skickats till övriga 14 
kommuner för att antas av respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-10-26

Förslag till samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säters kommun 2018-10-15 § 11

Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, version 0,5
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 85 Dnr 2018/612

Handlingsplan otillåten påverkan

Beskrivning av ärendet
Administrativ service har tagit fram förslag till handlingsplan för otillåten 
påverkan.

Sektorns/avdelningens bedömning
Frågan om hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän i offentlig 
sektor har uppmärksammats allt mer under senare år. Medvetenheten och 
kunskapen om fenomenet har ökat. En handlingsplan mot hot, våld och 
andra former av otillåten påverkan ökar beredskapen och möjligheten att 
agera för att förebygga och hantera händelser.

Alla situationer av hot, våld eller andra former av otillåten påverkan ska tas 
på största allvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-09

Förslag till handlingsplan för otillåten påverkan

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta handlingsplan för otillåten påverkan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 86 Dnr 2018/1301

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt  
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Beskrivning av ärendet
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18)

Sektorns/avdelningens bedömning
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 
varit det nu gällande OPF-KL (även kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs 
styrelse 2013-10-20.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson daterat 2018-09-
25 

Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)  

Cirkulär 18031 Bilaga 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulär 18031 Bilaga 2 Kommentar till Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) med tillhörande bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 87 Dnr 2018/1510

LOV-ersättning 2019

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun tillsammans med Rättviks kommun införde 
valfrihetssystemet enligt LOV (lag 2008:962) i december 2011.

I Leksands kommun ingår inte utförande av trygghetslarm, nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. De finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin. Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt 
utförd hemtjänsttimme är nu 415 kronor och det finns ingen differentierad 
ersättning mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i 
avtalet att hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetsekonom Andreas Staberg, daterat 
2018-10-29

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta ekonomisk ersättning till utförare av LOV under 2019, d.v.s. 415 
kronor/timme.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 88

Återrapportering sortering av avfall och beteenden 
utifrån städchefens information på allmänna utskottet 
den 20 februari

Beskrivning av ärendet
Vid allmänna utskottets sammanträde den 20 februari 2018 informerade 
städchefen om att både sortering av avfall och beteenden när det gäller att 
skapa förutsättningar för att städning ska kunna ske behöver förbättras inom 
kommunens verksamheter.

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Göran Wigert om att 
samtliga sektorschefer ska jobba med att skapa förbättrade förutsättningar 
för att städning ska kunna genomföras i sina verksamheter. Återrapportering 
om hur det gått ska ske i kommunens ledningsgrupp.

När det gäller sortering av avfall är en inventering genomförd. Uppdraget att 
införa källsortering i kommunens verksamheter ligger hos 
kommunledningen och återrapportering av detta arbete ska ske till allmänna 
utskottet.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 89

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång 
inom sektorn verksamhetsstöd. Även utskottsordföranden kan nyttja denna 
punkt för att informera.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Strategiska frågor kring kommunens kök

 Arbetet med autentiseringsplattform

 Centrala avtal med lärarfacken är klara

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 90 Dnr 2017/1716

Ekonomisk kompensation till förtroendevalda - arvoden

Beskrivning av ärendet
Dialog förs kring eventuella ändringar i dokumentet om ekonomisk 
kompensation till förtroendevalda (arvoden). 

Målet är att detta ärende kommer med på kommunstyrelsens sammanträde 
den 19 november. 

Allmänna utskottets beslut
Skicka ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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