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Datum

2020-02-07
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunhuset

Plenisalen

Måndagen

den 17 februari 2020

kl. 18.30

Ärenden med förslag till beslut
1

Dala Energi AB - Muntlig föredragning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

Lägga informationen till handlingarna.
VD Bengt Östling informerar om bolaget och dess verksamhet.
2

Årsbokslut 2019 - Muntlig föredragning
Förslag till beslut

2020/121

Kommunfullmäktiges beslut

Lägga informationen till handlingarna.
Ärendet föredras av kommundirektör Göran Wigert.
3

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
Förslag till beslut

2019/886

Kommunfullmäktiges beslut

Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431
kronor med fördelning i enlighet med förslaget.
1

2020/50

2

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni
2021 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet
enligt första punkten använts.
5

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna
Förslag till beslut

2019/1341

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks,
Leksands och Vansbro kommuner om samverkan gällande
gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet, i
enlighet med förslaget.
2. Avtalet ersätter det avtal som tidigare antagits av
kommunfullmäktige i samverkande kommuner.
6

Anmälan av motion om samarbete mellan
kommunernas personal- och lönekontor
Förslag till beslut

2019/1466

Kommunfullmäktiges beslut

Uppta motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
7

Anmälan av motion om att samordna kommunernas ITfunktion
Förslag till beslut

2019/1464

Kommunfullmäktiges beslut

Uppta motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
8

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg
2019.
Förslag till beslut

2019/822

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna rapporteringen.
9

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna rapporteringen.

2

2019/821

3

10

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för
2016/716
kommunalt stöd till enskilda vägar
Protokollsutdrag med kommunstyrelsens förslag till beslut samt
beslutsunderlag lämnas efter kommunstyrelsens sammanträde den
10 februari 2020.

11

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal om
2016/716
skötseln av enskilda vägar
Protokollsutdrag med kommunstyrelsens förslag till beslut samt
beslutsunderlag lämnas efter kommunstyrelsens sammanträde den
10 februari 2020.
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Ledighet förtroendevald
Förslag till beslut

2018/1555

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Karin Mikkonen (C) att ersätta Tomas Bergsten (C) till

och med 31 december 2020 avseende följande uppdrag:
-

Ledamot tillika ordförande i gemensam nämnd för
vuxenutbildning

-

Ledamot tillika vice ordförande i individnämnden

-

Ledamot i krisledningsnämnden

-

Ledamot i Nedansiljans samordningsförbund

-

Ersättare i Region Dalarna, välfärdsrådet, och

-

Ledamot i Gysam

Ledigheten för Tomas Bergsten (C) sker utifrån
motsvarande villkor som gäller för anställda.
2. Tomas Bergsten (C) återgår till uppdragen enligt första
punkten den 1 januari 2021 utan att val behöver förrättas.
13

Avsägelser och fyllnadsval
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelse från Bengt Park (KD) avseende följande
uppdrag:
-

Revisor i Leksands kommun

-

Revisor i Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse

-

Revisor i Erik Bergfors minnesstiftelse

-

Revisor i Märta och Edvin Thunströms stiftelse

-

Lekmannarevisor i Leksand Vatten AB

2. Välja XX (KD) till ny revisor i Leksands kommun. Uppdraget
gäller till och med granskningen av 2022 års verksamhet.
Övriga uppdrag enligt andra punkten lämnas vakanta tills
vidare.
3

2018/1486

4

3. Bevilja avsägelse från Lotten Kluck (L) avseende följande
uppdrag:
-

Ledamot i fullmäktige

-

Ersättare i kommunstyrelsen

-

Ersättare i krisledningsnämnden

-

Ersättare i valberedningen

4. Ärendet enligt fjärde punkten skickas till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för ny sammanräkning till den del det avser
platsen som ledamot i fullmäktige. I övrigt lämnas uppdragen
vakanta tills vidare.
5. Bevilja avsägelse från Sofia Lysén (C) avseende uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen och välja Ella Gyllenhak
Liss (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen, till och med
2022-12-31
6. Bevilja avsägelse från Gunnar Fälldin (BP) avseende
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och välja
Jimmy Karlsson (BP) till ny ledamot i kommunstyrelsen, till
och med 2022-12-31.
7. Bevilja avsägelse från Gunilla Klingh (M) avseende uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen och lämna platsen vakant
tills vidare.
Ev. tillkommer ytterligare förslag till beslut vid sammanträdet.

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2019/886

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor.
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning TällbergÖvermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen
att en höjning behövs.
Sektorns bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024.
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års
resultat- och investeringsnivåer.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15,
§ 78

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande från Leksands kommun, daterat 2019-09-12
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
Leksand Vatten AB:s investeringsplan 2020-2024.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-15
Allmänna utskottet

§ 78

Dnr 2019/886

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor.
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning TällbergÖvermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen
att en höjning behövs.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024.
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års
resultat- och investeringsnivåer.

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-15
Allmänna utskottet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2019-09-12
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
Leksand Vatten AB:s investeringsplan 2020-2024.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-10-22

Dnr 2019/886 2019.8882

Kommunstyrelsen
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor.
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning TällbergÖvermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen
att en höjning behövs.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024.
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års
resultat- och investeringsnivåer.

Förslag till beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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Datum

2019-10-22
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2019/886

2(2)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2019-09-12
2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
3. Leksand Vatten AB:s investeringsbudget 2020-2024.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksand Vatten AB
Kommundirektör Göran Wigert
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
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Sida

1(1)
Datum

2019-06-19

Till:

Kommunfullmäktige
Leksands kommun

Utökat borgensåtagande
Rekommendation till beslut
Leksands kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Leksand Vatten AB med
50 mkr, från nuvarande nivå på 330 mkr till 380 mkr.

Sammanfattning
Leksand Vatten AB har under 2020 stora investeringsbehov som inte kan täckas
av egna medel.

Syfte
Färdigställande av överföringsledning Tällberg-Övermo, renovering av Sjugare
avloppsreningsverk, utbyggnad av VA-nät Heden, utbyggnad av VA-nät Norra
Kärringberget.

Konsekvenser
Utan utökat borgensåtagande kan överföringsledning Tällberg-Övermo,
utbyggnad VA-nät Heden och utbyggnad VA-nät Norra Kärringberget inte
färdigställas och renovering av Sjugare avloppsreningsverk inte påbörjas.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB 2019-06-19.

Henrik Valgma, VD

Tjänsteutlåtande utökad borgen LVAB 2019
Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand • Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210 · E-post info@dvaab.se • Hemsida • Organisationsnummer 556821-3663
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DVAAB Investeringsplan 5 år 2020, tkr
2020

2021

2022

Oljeavskiljare

Summa

2023

2024

Kommentar

250

0

0

250

0

0

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska
fördelar eller servicepotential, att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt.
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökan ska föreslås av AO-chef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot.
Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.
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LVAB Investeringsplan 5 år 2020, tkr
2020
Löpande reinvestering VA
Ledningsnät och serviser
APS
VV, TS
ARV
Ny- och reinvestering VA
Serviser nya anslutningar
Omläggning V+S Ros´ns Lada
Tryckspill-ledning, APS Karlsarvet-Källberget
Överföringsledning Tällberg-Övermo
Förstudie och renovering Sjugare ARV
Sundet VV
Markförlagda reservoirer
Ny och reinvesteringar VA ej spec.
Utbyggnad VA
Utbyggnad VA Heden
Utbyggnad VA Hjortnäs/Sunnanäng
Tunsta Insjön (Exploateringsområde)
Utbyggnad VA Norra Kärringberget
Utbyggnad VA Styrsjöbo
Utbyggnad VA Laknäs/Östanhol
Ny- och reinvestering Avfall
ÅVC Limhagen - omlastningsstation
Löpande reinvestering ÅVC
Ny- och reinvestering Avfall ej specat
Summa

2021

2022

2023

2024

Kommentar

5 900
2 000
550
650

6 000
2 000
550
700

6 150
2 000
600
700

6 300
2 000
600
700

6 450
2 000
600
750

1 200

1 200
1 700

1 200

1 250

1 250

500
25 500
11 000
500

5 000
500

500

15 000

10 000

15 000

500
15 000

500

500
1 000
6 000
15 000

VA-plan Leksands kommun finns,
gäller perioden 2017-2027 därefter ospecat
5 000
5 000

4 000
15 000
25 000
1 100

4 000
250

8 000
250
500

2 000
250
500

250
500

250
500

77 550

36 900

41 400

21 600

71 900

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential,
att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt.
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökan ska föreslås av AO-chef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot.
Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-27
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2020/50

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Beskrivning av ärendet
Tillämpliga bestämmelser

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018,
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i
kommunfullmäktige.
Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd

Vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018, § 9, beslutades att
utbetala kommunalt partistöd för 2018. Av beslutet följer även att respektive
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier
som idag sitter i fullmäktige har i rätt tid lämnat in detta och redovisningarna
har lämnats till fullmäktiges presidium.
Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-27
Kommunstyrelsen

års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Grundstödet ska därmed vara
11 825 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 883
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för
2020 enligt följande.
Parti
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Bygdepartiet
Liberalerna

Mandat
15
10
8
4
4
4
3
1

Partistöd (SEK)
165 548
126 133
106 425
59 125
59 125
59 125
47 300
23 650
Totalt (SEK):
646 431

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 kronor med
fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2021 ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten
använts.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-02-03

Dnr 2020/50

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Beskrivning av ärendet
Tillämpliga bestämmelser

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018,
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i
kommunfullmäktige.
Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd

Vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018, § 9, beslutades att
utbetala kommunalt partistöd för 2018. Av beslutet följer även att respektive
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier
som idag sitter i fullmäktige har i rätt tid lämnat in detta och redovisningarna
har lämnats till fullmäktiges presidium.
Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
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Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Grundstödet ska därmed vara
11 825 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 883
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för
2020 enligt följande.
Parti
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Bygdepartiet
Liberalerna

Mandat
15
10
8
4
4
4
3
1

Partistöd (SEK)
165 548
126 133
106 425
59 125
59 125
59 125
47 300
23 650
Totalt (SEK):
646 431

Förslag till beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 kronor med
fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2021 ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten
använts.
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Kommunstyrelsen

§ 150

Dnr 2019/1341

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna
Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till
revideringar har tagits fram enligt följande
§ 1 - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan
samverkande kommuner gällande budgetförslag
§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive
kommun 31 december.
I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden.
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det
skulle vara rättvist mellan kommunerna.
Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande
budgetar.
I övrigt är avtalet oförändrat.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-14,
§ 100
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-12
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnas verksamhet

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med 2020-01-01 och ersätter det avtal som
tidigare antagits av kommunfullmäktige i samverkande kommuner.
Beslutet skickas till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Överförmyndare Lotta Arnesson
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-14
Allmänna utskottet

§ 100

Dnr 2019/1341

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna
Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till
revideringar har tagits fram.
Förslag till revideringar:
§ 1 - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan
samverkande kommuner gällande budgetförslag
§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive
kommun 31 december.
I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden.
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det
skulle vara rättvist mellan kommunerna.
Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande
budgetar.
I övrigt är avtalet oförändrat.

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-14
Allmänna utskottet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnas verksamhet
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med 2020-01-01 och ersätter det avtal som
tidigare antagits av kommunfullmäktige i samverkande kommuner.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-11-18

Dnr 2019/1341

Kommunstyrelsen
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna
Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till
revideringar har tagits fram.
Förslag till revideringar:
§ 1 - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan
samverkande kommuner gällande budgetförslag
§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive
kommun 31 december.
I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden.
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det
skulle vara rättvist mellan kommunerna.
Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande
budgetar.
I övrigt är avtalet oförändrat.
Förslag till beslut
1. Fastställa avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands
och Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam
organisation för överförmyndarnas verksamhet.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnas verksamhet
2. Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Överförmyndare och ersättare
Kommundirektör
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Samverkansavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnas verksamhet

Inledning
Detta avtal reglerar samverkan mellan Mora kommun (värdkommun) och Orsa, Älvdalen, Rättvik,
Leksand och Vansbro kommuner (samverkanskommuner) avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Organisationens namn är Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Detta avtal gäller fr.o.m. 2020-01-01 och ersätter det avtal som tidigare antogs av
kommunfullmäktige i samverkande kommuner.
Ovanstående kommuner samverkar sedan 2011 i ett gemensamt kansli för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och det gemensamma kansliet ingår i
värdkommunens organisation.
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning och skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt upprätthålla kontinuitet,
kompetens, kvalitet och att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten.
Respektive samverkande kommun utser överförmyndare/nämnd som till tjänstemännen på det gemensamma kansliet delegerar allt det beslutsfattande som är möjligt inom ramen för föräldrabalken
19 kap 14 §. Följande beslut är inte möjliga att delegera:






Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige.
Entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet.
Häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
Vitesförelägganden.
Avslagsbeslut.

Respektive kommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare/nämndsledamot.

§1

Omfattning

För samverkan skall det finnas ett gemensamt kansli, nedan kallad överförmyndarkansliet, som skall
utföra följande:
1. Besluta i delegerade ärenden enligt föräldrabalken 19 kap 14 § samt lagen om god man för
ensamkommande barn.
2. Ta fram förslag till beslut eller åtgärd vid icke delegeringsbara förfaranden.
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3. Ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet enligt 16 kap föräldrabalken samt lagen
om god man för ensamkommande barn.
4. Besluta om arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare och i förekommande fall
distribuera dessa till respektive samverkande kommun för utbetalning.
5. Rekrytera och kontrollera ställföreträdare enligt föräldrabalken 11 kap 12 §.
6. Upprätthålla personakter mm enligt föräldrabalken 16 kap 12 § samt 17 – 19 §§ förmynderskapsförordningen.
7. Föra register enligt 9-11 § § förmynderskapsförordningen.
8. Erbjuda utbildning till ställföreträdare enligt föräldrabalken 19 kap 18§.
9. Tillhandahålla statistik till länsstyrelsen enligt föräldrabalken 19 kap 19 §.
10. Framtagande av informationsmaterial och blanketter.
11. Fullgörande av i framtiden ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten.
12. Ta fram budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
13. Under vår och höst arrangera möten med av samverkanskommun utsedd kontaktperson/ överförmyndare och därvid presentera verksamheten, informera om ny lagstiftning och viktiga
händelser mm.
14. Regelbundet distribuera listor över ställföreträdare och huvudmän/omyndiga till överförmyndarna.
15. Vid behov ta emot bokade besök på överförmyndarkansliet och i samverkanskommunerna.
Samverkande kommuner skall utföra följande:
1. Aktivt informera allmänheten om godmanskap och förvaltarskap i syfte att underlätta rekryteringen av nya ställföreträdare.
2. Ta emot och till överförmyndarkansliet vidarebefordra intresseanmälningar från personer
som är intresserade av att bli ställföreträdare.
3. Tillhandahålla informationsmaterial och blanketter.
4. Utse kontaktperson (i första hand överförmyndaren eller ordföranden i överförmyndarnämnden) att medverka i träffar och utbildningar.
5. Ansvara för bokning av besökslokaler och besökstider i hemkommunen.
6. Hjälpa till att arrangera utbildningar av ställföreträdare.
7. Ta emot och vidarebefordra handlingar till det gemensamma kansliet.
8. Ta emot arvodesbeslut och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till ställföreträdare.
Tjänsteman som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hänskjuta beslutet till överförmyndaren. Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respektive överförmyndare.
§2

Organisation/ansvarig arbetsgivare

Mora kommun är värdkommun för det gemensamma kansliet. Kansliet skall, om inte annat särskilt
beslutas, ha sitt arbetsställe och säte i Mora.
Anställningsmyndighet för kansliets tjänstemän är Mora kommun.
§3

Akter

Akter skall förvaras i värdkommunen i enlighet med arkivlagens regler. Då ärende upphört skall personakten överlämnas för arkivering i respektive samverkanskommun.
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§4

Kostnader för gemensamt kansli

Värdkommunen skall för det gemensamma kansliet årligen upprätta och fastställa budget i samråd
med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget för nästkommande år skall av
värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner före februari månads utgång. Synpunkter
skall vara värdkommunen tillhanda senast 30 april. Om ingen ny gemensam överenskommelse nås
om budgeten innan den 1 maj så gäller värdkommunens budgetförslag.
En särskild avgift på 150 000 kr per år betalas av samverkande kommuner till värdkommunen. Denna avgift delas enligt kostnadsfördelning §6.
§5

Övriga kostnader

Arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare omfattas inte av samverkan. Inte heller arvoden
och kostnadsersättningar till valda överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnd eller deras ersättare. § 6 Kostnadsfördelning
Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för det gemensamma kansliet skall fördelas mellan samverkande kommuner utifrån respektive kommuns invånarantal per den 31/12.
§7

Ersättning

Ersättning enligt § 6 skall av vardera samverkande kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i
förskott mot faktura. Beloppen ska vara Mora kommun tillhanda senast 30 januari resp. 30 juli.
§8

Över-/underskott

Verksamhetens överskott eller underskott skall slutregleras före februari månads utgång, året efter
verksamhetsåret i samband med att värdkommunen redovisar föregående års räkenskaper.
Överskott eller underskott fördelas enligt vad som anges avseende kostnadsfördelning enligt § 6.
§9

Utökning av verksamhetens omfattning

Utökning av antalet samverkande kommuner kan ske efter samråd med nu samverkande kommuner
genom deras kontaktpersoner.
§ 10

Kontaktperson

Kontaktperson är vald överförmyndare eller ordförande i överförmyndarnämnd om inte annat beslutas av samverkanskommun.
§ 11

Tillägg/ ändringar

Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande.
§ 12

Utvärdering/omförhandling
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Verksamheten bör årligen utvärderas av respektive samverkanskommun.
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till Mora
kommun. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan beslutas av samtliga
samverkande kommuner gemensamt och efter samråd dem emellan.
Om samverkande kommuner efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller avtalet
på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (16 §).
13 §

Insyn i förvaltningen

Samverkande kommuner har genom sina kontaktpersoner rätt till löpande insyn i det gemensamma
kansliets verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.
§ 14

Tvist

Tvist som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna skall prövas av allmän domstol.
§ 15

Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligt
betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk.
Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret undanröjts försökt
fullgöra sitt åtagande.
§ 16

Avtalstid och uppsägning

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med 18 månaders uppsägningstid.
Om en enskild kommun önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på 24 månader eller annan
tidpunkt som parterna enas om.
Uppsägning gäller endast mellan uppsägande parter. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna på grund av uppsägningar inte är sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta.
§ 17

Samverkans upphörande

Om det gemensamma kansliet upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt
som kostnaderna för organisationens verksamhet enligt § 6.
Vid avtalets upphörande åligger det samverkande kommuner, som avser att anställa personal för
handläggning av sin överförmyndarverksamhet, att erbjuda de tjänstemän som är anställda på det gemensamma kansliet, anställning i den verksamheten.
Det åvilar Mora kommun att till respektive kommun överlämna personakter och register vid samverkans upphörande.
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§ 18

Avtalets giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans.
§ 19

Originalavtal

Avtalet har upprättats i sex original varav parterna tagit var sitt.
För Mora kommun:

För Orsa kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

____________________________
Datum, Namnteckning och titel

För Älvdalens kommun:

För Rättviks kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

____________________________
Datum, Namnteckning och titel

För Leksands kommun:

För Vansbro kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

___________________________
Datum, Namnteckning och titel
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Kommunstyrelsen

§ 153

Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
samt 9 § LSS - vård och omsorg 2019.
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För tredje kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-05,
§ 228
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-12-17

Dnr 2019/822

Vård och omsorg
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2019 –
vård och omsorg
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För tredje kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-30
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3 kvartalet 2019 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 2 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 3 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-06-19
Ärende 4 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 5 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
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socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 6 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-05,
§ 229
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2019-12-17

Dnr 2019/821

Lärande och stöd
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2019 –
individ- och familjeomsorgen
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3 kvartalet 2019 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 3 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-06-19
Ärende 4 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 5 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 6 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
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socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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Ledighet förtroendevald – Tomas Bergsten (C)
Beskrivning av ärendet
Tomas Bergsten (C) har begärt delvis föräldraledighet från
förtroendeuppdrag under perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31.
Under perioden kommer Tomas Bergsten (C) fortfarande att vara ordförande
i utskottet för lärande och stöd samt även ledamot i kommunstyrelsen och
ersättare i kommunfullmäktige. För övriga uppdrag föreslås Karin
Andersson (C) ersätta.
Bedömningen är att omfattningen av det som inte omfattas av
föräldraledigheten motsvarar 25 % av arvoderingsgraden, i och med att
Karin Andersson (C) därmed tar över merparten av de kontakter som
samtliga uppdrag medför med t ex förvaltningen, andra politiker, brukare,
organisationer och allmänhet. Föräldraledigheten motsvarar 50 %
arvoderingsgraden, då total arvodering idag för Tomas Bergsten (C) är 75 %.
Det arvode som enligt fullmäktiges Bestämmelser om ekonomisk
kompensation (arvoden) arvoden till förtroendevalda i Leksands kommun
2019-2022 ska utgå till ordföranden i lärande och stöd ska därför minskas i
motsvarande mån och föreslås arvoderas till Karin Andersson (C).
Detta innebär att det är samma arvode som utbetalas, men uppdelat på två
förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Begäran om föräldraledighet, daterad 2019-12-06
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Karin Andersson (C) att ersätta Tomas Bergsten (C) under perioden
1 januari 2020 till och med 31 december 2020 avseende följande
uppdrag:
- Ledamot tillika ordförande i gemensam nämnd för
vuxenutbildning
- Ledamot tillika vice ordförande i individnämnden
- Ledamot i krisledningsnämnden
- Ledamot i Nedansiljans samordningsförbund
- Ersättare i Region Dalarna, välfärdsrådet, och
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- Ledamot i Gysam
Ledigheten för Tomas Bergsten (C) sker utifrån motsvarande villkor som
gäller för anställda.
2. Tomas Bergsten (C) återgår till uppdragen enligt första punkten den
1 januari 2021 utan att val behöver förrättas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse Karin Andersson (C) att ersätta Tomas Bergsten (C), som ledamot i
allmänna utskottet från 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.
2. Minska det arvode som utbetalas till Tomas Bergsten (C), ordföranden i
lärande och stöd enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation
(arvoden) arvoden till förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022,
med 2/3 under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2021.
3. Arvodera Karin Andersson (C) med 2/3 av det arvode som utbetalas till
ordföranden i lärande och stöd enligt ovan nämnda reglemente, under
den tid som uppdraget enligt första punkten pågår.
4. Tomas Bergsten (C) återgår till uppdraget enligt första punkten den
1 januari 2021 utan att val behöver förrättas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tomas Bergsten (C)
Karin Andersson (C)
Lön- och bemanningsenheten
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Leksands Kommun
01 nov 2019 12:57:18 +01:00
Registrator
VB: Avsägelse uppdrag.

-----Ursprungligt meddelande----Från: Bengt Park [mailto:bengt@parkbrothers.com]
Skickat: den 1 november 2019 11:07
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Kopia: Jan Danielsen <jan.danielsen@leksand.se>; mikaelkyller@gmail.com;
brittmarie.laurell@telia.com
Ämne: Avsägelse uppdrag.
Hej!
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som lekmannarevisor.
Med Ytterst Vänlig Hälsning
Bengt Park
Skickat från min iPhone

40

From:
Sent:
To:
Subject:

sofia@lysen.se
Tue, 7 Jan 2020 16:01:06 +0100
Björn Arrias
Uppsägning av ersättarplats Samhällsbyggnadsutskottet

Hej Björn.
Jag önskar säga upp min plats som ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet till förmån för någon
annan, då jag väntar barn nu i Mars.
Har meddelat kollegorna i Centerpartiet och de bad mig även skriva detta till dig så allt görs
korrekt.
Jag gjorde en anmälan om detta till Aarno Magnusson redan i höstas men det har tydligen inte
gått fram. Ber om ursäkt för detta och hoppas inte att jag ställer till det för er i och med detta. Låt
mig veta om det är något mer som jag behöver göra.
God fortsättning på det nya året!
Med vänlig hälsning
Sofia Lysén
073 566 8019
sofia@lysen.se
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From:
Sent:
To:
Subject:

Gunilla Klingh
Sun, 19 Jan 2020 14:05:39 +0100
Björn Arrias
Avslut

Hej Björn!
Jag har av privata skäl kommit till slutsatsen att jag önskar avsäga mig mina uppdrag som
ledamot i utskottet för vård och omsorg samt som ersättare i kommunstyrelsen.
Jag har i dialog med Sebastian Larsson bestämt att jag kvarstannar som ersättare i KF.
Med vänlig hälsning
Gunilla Klingh
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Plintsberg 2019-12-12

Till Kommunfullmäktige i Leksand

Jag har bestämt mig för att avsluta alla mina förtroendeuppdrag för Liberalerna i Leksands kommun.

Det avgörande orsaken är att jag inte längre kan leva upp tillförväntningarna jag som förtroendevald
har. Det är förväntningar från många olika håll, partikamrater, alliansvänner, väljare, medborgare och
främst mig själv. För mig går det inte att få ihop som fritidspolitiker.
Jag vill avsluta alla uppdrag jag har.

Lotten Kluck
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From:
Sent:
To:
Subject:

Gunnar Fälldin
Fri, 24 Jan 2020 13:59:16 +0100
Björn Arrias
Avsägelse

Hej
Jag avsäger mig min plats i Kommunstyrelsen och Bygdepartiet utser istället Jimmy Karlsson till den
platsen. Våra ersättare står kvar som ersättare.
Funkar det så här? Ska det upp i KF innan vi kan göra bytet eller är det bara att Jimmy kommer?
Med vänlig hälsning
Gunnar Fälldin
Lärare i Musik, Slöjd och Teknik
Skyddsombud för Lärarnas Riksförbund
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