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Plats och tid

Tegera arena, Sparbanksfoajén, måndagen den 21 september 2020, kl. 18.30-20.30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2-3

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 3

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 3
Övriga

Se närvarolista sidan 3

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 42-57

Ordförande

Per-Erik Ingels (C)
Justerare

Ingrid Rönnblad (S)

Aarno Magnusson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C), ordförande
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Karin Mikkonen (C)
Roger Åström (M)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Mats Blomqvist (BP)
Per Florén (L)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Axel Agnas (S)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Karin Nyström (S)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
PG Gregard (M)
Mats Erkers (C)
Kajsa Fredholm (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Ulrica Granberg (M)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare

Erik Varghans (S) ers: Lars Halvarson (S)
Lena Ihlar (V) ers: Yvonne Ineteg (V)
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD)
Robin Malm (BP) ers: Gunnar Fälldin (BP)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Liv Lunde-Andersson (S)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-

Justeras

Utdrag bestyrks
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Ärendelista
§ 42

Fastställande av dagordning

§ 43

Information om delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos

§ 44

Coronaviruset och Leksands kommun

§ 45

Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet

§ 46

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelser
samt höjd beredskap

§ 47

Svar på motion om att samordna kommunernas IT-funktion

§ 48

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas personal- och
lönekontor

§ 49

Svar på motion om klimatnödläge

§ 50

Rapportering avseende förslag på effektiviseringar inom den politiska
organisationen

§ 51

Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda

§ 52

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

§ 53

Värdskap för GYSAM Dalarnas driftorganisation

§ 54

Återbetalning av företagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening

§ 55

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen kvartal 4/2019 och
kvartal 1/2020

§ 56

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 1/2020

§ 57

Avsägelser och fyllnadsval
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§ 42

Fastställande av dagordning
Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fastställer dagordningen.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ytterligare
två ärenden Coronaviruset och Leksands kommun samt Avsägelser och
fyllnadsval.
Fullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg
av ärendena Coronaviruset och Leksands kommun samt Avsägelser och
fyllnadsval.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 43

Information om delårsbokslut per den 31 augusti med
helårsprognos
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektör Göran Wigert information
om delårsbokslut per den 31 augusti 2020 med en helårsprognos. Bland
annat informeras om följande:
− 2020 års prognostiserade resultat för kommunen är + 3,3 miljoner
kronor mot budgeterat resultat -11,6 miljoner kronor
− Resultatet motsvarar ett överskott på 0,3 % av skatter och generella
statliga bidrag, mot budgeterat -1,2 %.
− Verksamheternas (driften) utfall och prognos har totalt sett låg
avvikelse mot budget.
− De ca 7 miljoner kronor som erhållit som kompensation för
sjuklönekostnader har fördelats ut i verksamheterna och sänkt
nettokostnaderna.
− De stora avvikelserna och osäkerheterna framöver gäller
skatteunderlaget. Prognosen bygger på SKR:s senaste scenario.
− Utfallet av den uppskjutna lönerörelsen har prognostiseras mot
budget på 2 % löneökning inom hela kommunen.
− Ansökan om ersättning för merkostnader covid-19 har tagits med till
2,7 mkr (ansökt ca 4 mkr) och justerats mot total prognos för sociala
sektorn.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 44

Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande, Ulrika
Liljeberg (C), en lägesbild och information om vidtagna åtgärder i
kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen
covid-19.
− Situationen inom kommunens verksamheter för vård och omsorg är
fortsatt i fokus, men den ännu pågående pandemin påverkar alla
sektorer.
− Idag finns inga kända fall av sjukdomen på kommunens särskilda
boenden eller gruppboenden.
− Besöksförbud gäller alltjämt på kommunens boenden. Detta planeras
hävas i oktober.
− Grundskolan och gymnasiet har getts möjlighet att vid behov bedriva
fjärr- eller distansundervisning.
− Kommunen hjälper alltjämt i viss utsträckning till med inhandling för
personer i riskgrupp. Detta har gjorts i samarbete med Röda korset
och Svenska kyrkan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 45

Dnr 2020/324

Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje
kommun finnas en krisledningsnämnd.
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 §
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning,
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad.
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för
fullmäktige.
Redovisning av nämndens verksamhet
Bakgrund till att nämnden trädde i funktion

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för
spridning.
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Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. För att
under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.
Nämndens sammanträden och verksamhet

Från dess att nämnden trädde i funktion kom den att överta de
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av
något skäl inte kunde avvaktas.
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informationsoch inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott.
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet till fullmäktige, men det
är färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden.
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Av detta skäl hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om
krisledningsnämndens arbete genom brev till förtroendevalda från
ordföranden och digitala informationsmöten med krisledningsnämndens
presidium, fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även
digitala informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda
om sådant som annars skulle informerats om vid främst
utskottssammanträden. Utöver detta har nämndens ordförande har också
lämnat muntlig information vid de fullmäktigesammanträden som varit
under den aktuella perioden.
Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av
verksamhetsområden

Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över.
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter.
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-31,
§ 62
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23
Yrkanden
Kajsa Fredholm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
som är att godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under
perioden 2020-03-26--2020-06-17.
Beslutet skickas till
Krisledningsnämndens ordförande Ulrika Liljeberg (C)

Justeras

Utdrag bestyrks

10

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-21
Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr 2019/1058

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap
Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns revisorer gav revisionsfirman KPMG i uppdrag att
granska rutinerna kring kommunens säkerhetsabete, beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap. Uppdraget ingick i
revisionsplanen för 2019.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Den sammanfattande bedömningen var att Leksands kommun har en
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och
beredskapsarbete. De områden som de i granskningen har identifierat som
kan innebära svagheter eller kritiska punkter är kommunikation,
säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med det s.k. NIS-direktivet
(EU 2016/1148). NIS står för Network and Information Systems och är ett
direktiv innehållande krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.
Utifrån granskningen har revisorerna kommit fram till ett antal
rekommendationer för fortsatt förbättring:
− Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion
stämmer med övriga kommuner i länet.
− Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och
funktion.
− Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så
långt det är möjligt.
− Upprättande och formalisering av krishanteringsråd.
− Systematiskt arbete kring NIS-direktivet.
Kommunstyrelsen har yttrat sig till revisorerna och yttrandet lämnas vid
dagens sammanträde till fullmäktige för kännedom.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat
2020-08-31, § 61
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorchef Maria Bond

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 47

Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas ITfunktion
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.
Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019, § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter.
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt.
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna
göra.
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Bedömningen är att kommunen har en mycket effektiv form för samverkan i
Dalarna idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Kommunen har i
dagsläget ingenting att vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan
just Leksand och Rättvik.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-17,
§ 44
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, som är att avslå motionen.
Anna-Lena Blomqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.
Reservationer
Anna-Lena Blomqvist (SD), Lina Ruuth (SD), Andreas Ruuth (SD) och
Inger Mattsson (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för
Anna-Lena Blomqvists (SD) yrkande.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 48

Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas
personal- och lönekontor
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks
kommuner.
Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 § 82.
Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer.
Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta
vidare.
Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner
kommunerna emellan. I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en
bemanningssamordnare samt en HR-funktion.
Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-17,
§ 45
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna
Yrkanden
Anna-Lena Blomqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
som är att med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse
motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ärendets bedömning och
beskrivning anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse motionen
besvarad.
Reservationer
Anna-Lena Blomqvist (SD), Lina Ruuth (SD), Andreas Ruuth (SD) och
Inger Mattsson (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för
Anna-Lena Blomqvists (SD) yrkande.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 49

Dnr 2019/1131

Svar på motion om klimatnödläge
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har i motion daterad den 13 september 2019 yrkat
följande:
− att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet
uppnås.
− att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de
åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla
parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.
− att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner
och regioner nationellt och internationellt för att bygga upp
kompetens och en best practice kring klimatarbetet.
− att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.
Sektorns bedömning
Att som kommun utlysa klimatnödläge innebär att erkänna allvaret i
klimatförändringen och agera därefter. Dock är dess innebörd inte legalt
definierad och utan koppling till några konkreta handlingar. Å ena sidan kan
en utlysning bidra till ett påskyndande i samhällets omställning. Å andra
sidan lämnar oklarheten i definitionen utrymme för skilda och kanske alltför
stora farhågor och tolkningar i fråga om åtaganden, ansvar och åtgärder.
Risk finns att förväntningar på kommunen skapas som både ligger utanför
dess kompetens och rådighet.
Kommunen kan, på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt, arbeta för att
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar
kommunen med klimatfrågorna inom flera områden bland annat transport,
upphandling, uppvärmning och avfall. Detta både inom den egna
verksamheten som i hela geografiska kommunen. En intern arbetsgrupp har
skapats för kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och
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Agenda 2030. Samarbeten på regional nivå pågår också i form av projekt,
arbetsgrupper och nätverk.
Leksands kommuns miljöpolicy antogs i kommunfullmäktige den 28 mars
2011 och gäller för hela kommunkoncernen. I den står bland annat att
kommunen, i alla sina verksamheter, ska ”arbeta för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort
och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och
besökare.”
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 antogs av kommunfullmäktige
2012 och består av en energi- och klimatplan, en miljöplan och en
naturvårdsplan. De olika planerna grundar sig på de av Sveriges riksdag
fastslagna 16 miljökvalitetsmålen.
Förvaltningen har, enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-27 fått i uppdrag
att under våren 2020 utvärdera de nu gällande miljömålen samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020
De 16 nationella miljökvalitetsmålen
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
som är att avslå motionen.
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.
Reservationer
Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Lena Ihlar (V) reserverar sig mot
ovanstående beslut och har innan justeringen inkommit med en skriftlig
reservation, se bilaga till detta beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
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Reservationsbilaga KF 2020-09-21, § 49
Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V), Lena Ihlar (V)
Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att vår motion om att utlysa klimatnödläge avslogs
och vi yrkade på bifall av motionen.
Det existerar ett klimatnödläge på samma sätt som det är ett pandeminödläge men effekterna
av klimatförändringen är inte lika tydlig i nuläget, inte heller på individnivå.
Effekterna av klimatförändringen kommer att drabba oss här i Leksand på ett tydligt sätt först
om några år.
Vi ser att kommunen som organisation tar klimatfrågan på allvar. Och vi vet att många
invånare gör detsamma.
Det kommunen nu hade behövt göra var att lyfta frågan till den nivå den förtjänar. Och det
hade kommunen kunnat göra genom att utlysa det klimatnödläge som faktiskt råder.
Det är synd att enbart Vänsterpartiet ser kommunens möjlighet att med ett erkännande av
rådande klimatnödläge ta tillfället i akt att kunna gå ut brett och visa på vad kommunen i
praktiken gör i klimatfrågan.
Genom att utlysa klimatnödläge hade Leksand kunnat visa att man tar ett tydligt ansvar för
den framtida livsmiljön i Dalarna.

19

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-21
Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2020/796

Rapportering avseende förslag på effektiviseringar
inom den politiska organisationen
Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14,
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den
politiska organisationen.
I detta ärende redovisar presidiet hur uppdraget genomförts och vilka förslag
på effektiviseringar som presidiet avser att återkomma med i sak.
Bedömning
Uppdragets genomförande

Presidiet har enligt fullmäktiges arbetsordning bland annat i uppgift att ha
regelbundna kontakter med fullmäktiges gruppledare och ansvara för de
övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för
samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige. Utifrån
detta har presidiet regelbundna så kallade gruppledarträffar dit alla partier är
inbjudna.
Med anledning av uppdraget av den 14 oktober 2019 har samtliga partier i
detta forum inbjudits att lämna förslag avseende
− genomförande av utredningen,
− underlag att beakta i utredningen, och
− effektiviseringar av den politiska organisationen.
Presidiet har sett uppdraget som att vara inom befintlig organisationsprincip,
med det antal nämnder och utskott som finns idag. Inom ramarna för
uppdraget ser presidiet heller inte över frågor som har göra med
kommunstyrelsens eller andra nämnders interna styrdokument, så som
delegeringsordningar.
Presidiets förslag till åtgärder

Presidiet föreslår åtgärder avseende antalet ledamöter i fullmäktige och
kommunstyrelsen samt gällande utarbetande av framtida
arvodesbestämmelser. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
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För att i sak fatta beslut om åtgärderna behöver dessa lyftas som egna
ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta på grund av att
det kräver ändrade eller nya styrdokument. I den utsträckning partier har
andra uppfattningar om lämpligheten i förslagen så finns då möjligheten till
att då lägga andra förslag. Presidiet avser således att i egna ärenden
återkomma i de respektive frågorna med förslag till beslut i sak.
Minskat antal förtroendevalda i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
En möjlig förändring som flera partier framfört rör storleken på särskilt
fullmäktige, men även kommunstyrelsen. Presidiet har därför sett över denna
fråga.
Leksands kommun har idag 49 ledamöter, medan kommunallagens
minimiantal för en kommun av Leksands storlek är 31 ledamöter. I jämfört
med andra kommuner i Dalarna och andra jämförbara kommuner i Sverige
har Leksand ett stort fullmäktige relativt antalet röstberättigade kommunen.
Många kommuner, flera i Dalarna, ligger på kommunallagens miniminivåer
för respektive kommun.
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även ekonomiska aspekter. Även
om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det ofrånkomligen så att
fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden.
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal
partipolitisk fråga också – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut
bland de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda
representanterna fungerar.
Enligt presidiets bedömning finns det utrymme att minska antalet
förtroendevalda i fullmäktige och kommunstyrelsen. Även ett fullmäktige
som minskas till 41 ledamöter eller färre utgör ett stort fullmäktige i
förhållande till kommunallagens bestämmelser och många andra kommuner.
Även kommunstyrelsen kan minskas med ett antal mandat. Detta utgör en
effektivisering med minskade arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets
bedömning, medför effekter av betydelse för demokratin i Leksand.
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Ett beslut om minskat antal ledamöter i fullmäktige kan tidigast tillämpas
från nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Även ett minskat antal
ledamöter i kommunstyrelsen träder lämpligen och i kraft anslutning till att
en kommun ny kommunstyrelsen ska tillträda efter valet 2022.
Presidiet föreslår således följande åtgärder:
− Minska antalet ledamöter i fullmäktige till i vart fall 41 ledamöter.
Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.
− Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till i vart fall 13
ledamöter. Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.
Antalet ledamöter i utskotten och övriga nämnder ska fortsatt vara
som idag.
Arvoden
I kontakterna med partierna har vissa synpunkter eller frågor gällande nivåer
och konstruktionen för arvoden till förtroendevalda framförts. Presidiet har
även haft att hantera en motion (dnr 2019/1188) som aktualiserar en
närliggande fråga.
Enligt presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller arvodesnivåer
vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart fall i anslutning
till att den börjar.
Presidiet ser det som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 2022,
se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för partierna att
lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av kommunstyrelsen. Presidiet
avser därför att under hösten 2020 återkomma med ett förslag till direktiv för
en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god
tid innan nästa mandatperiod. Beredningen ska ha i uppdrag att bl.a. lämna
förslag på bestämmelser kring ersättning till förtroendevalda inför
mandatperioden 2022-2026. I arvodesberedningen ska alla partier i
fullmäktige vara representerade. Inom ramarna för denna beredning bör
samtliga arvoden och konstruktionerna för dessa ses över. Även partistödets
utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte utgör
arvoden.
Presidiets föreslår således följande:
− Tillsätta en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) där
samtliga partier i fullmäktige är representerade.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-31, §
64
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-12
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Utredning, daterad 2020-08-14
Yrkanden
Sebastian Larsson (M), Jimmy Karlsson (BP), Per Wiman (KD), Ulrika
Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut, som är att godkänna rapporteringen.
Kajsa Fredholm (V) yrkar att kommunfullmäktige inte godkänner
rapporteringen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
godkänner rapporteringen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Reservationer
Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V) och Lena Ihlar (V) reserverar sig
mot ovanstående beslut och har innan justeringen av protokollet inlämnat en
skriftlig reservation, se bilaga till detta beslut.
Beslutet skickas till
Fullmäktiges presidium
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Reservationsbilaga KF 2020-09-21, § 50
Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V), Lena Ihlar (V)
Vi anser att frågan om att effektivisera den politiska organisationen kan vara motiverad men
ser flera problem med presidiets utredning och förslag.
Vad det gäller ekonomiska effektiviseringar så har vi varit tydliga med och även förslagit i vår
budget att vi borde återgå till förra mandatperiodens arvodesreglemente. Det skulle innebära
en besparing på ca 1,3 milj kr. Något som skulle räcka till att åter öppna t ex den nedlagda
byskolan i Djura.
Vad det gäller förslaget att minska antalet fullmäktigeledamöter så ställer vi oss frågande
varför man på det här sättet vill försämra det demokratiska inflytandet. Det saknas i förslaget
resonemang från ett medborgarperspektiv. Vi ska väl inte effektivisera bort det demokratiska
inflytandet? Här anser vi att utredningen är ofullständig.
Vi borde tvärtom bara stolta att vi har ett fullmäktige med 49 ledamöter.
Kommunen är stor geografiskt, vi har över 90 byar med året runt boende. Vi satsar på att växa
i invånarantal. Vänsterpartiet finner ingen anledning att minska på antalet ledamöter i
fullmäktige.
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§ 51

Dnr 2019/1188

Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda
Beskrivning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019 motionerade Jimmy
Karlsson (BP) om ersättningar till förtroendevalda. I motionen föreslås en
sänkning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och
ordförandena i kommunstyrelsens utskott med 15 000 kronor.
Fullmäktige beslutade att uppta motionen och överlämna den till
kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens
beredning.
Presidiet har valt att hantera motionen inom ramarna för det uppdrag som
fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020-2022 (KF
2019-10-14, § 64). Presidiet uppdrogs genom beslutet att utreda
effektiviseringar inom den politiska organisationen.
Bedömning
Nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till
förtroendevalda i Leksands kommun (2019-2022) är antagna av fullmäktige
(KF 2018-12-11, § 47) att gälla från den 1 januari 2019, när den nya
kommunstyrelsen tillträde efter valet till fullmäktige 2018.
Enligt fullmäktiges presidiums bedömning bör grundprincipen när det gäller
arvodesnivåer vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart
fall i anslutning till att den börjar. De bör inte ändras under mandatperioden
om det inte finns särskilda skäl till detta.
Det är viktigt att den ekonomiska ersättningen för de politiska uppdragen på
ett rimligt sätt motsvarar det ansvar, tid och engagemang som de enskilda
uppdragen kräver. Det bör även beaktas möjligheten för personer i arbetlivet
att se ett politiskt uppdrag som ett likvärdigt alternativ till liknande arbete
samt även på något sätt följa lönenivåerna inom förvaltningsledningen.
Sammanfattningsvis måste den ekonomiska ersättningen sålunda upplevas
som rimlig och skälig av både förtroendevalda och allmänheten. Presidiet ser
inte att det idag finns skäl att ändra enskilda arvoden. De arvoden som
motionären berör ses inte som orimliga med hänsyn till det ansvar och de
förväntningar som uppdragen medför och skiljer sig inte väsentligen från
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genomsnittliga arvoden i Sverige för förtroendevalda vars uppdrag motsvarar
en betydande del av heltid.
Presidiet ser det dock som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet
2022, se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för
partierna att lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av
kommunstyrelsen. Presidiet avser därför att under hösten 2020 återkomma
med ett förslag till direktiv för en arvodesberedning (tillfällig
fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god tid innan nästa mandatperiod
för att utarbeta förslag till nästa mandatperiods förutsättningar. I
arvodesberedningen ska alla partier i fullmäktige vara representerade. Inom
ramarna för denna beredning bör inte endast arvoden för uppdragen som
motionären nämner ses över, utan även andra fasta arvoden och andra
sammanträdesrelaterade arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Även
partistödets utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte
utgör arvoden. Eventuella förslag om att inför nästa mandatperiod ändra
arvoden för enskilda uppdrag hanteras bättre inom ramarna för en sådan
beredning.
Med hänsyn till ovanstående är det därför fullmäktiges presidium bedömning
att motionen i det aktuella ärendet avslås.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-31,
§ 65
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-11
Yrkanden
Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till motionen.
Karin Byström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, som
är att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.
Reservationer
Jimmy Karlsson (BP), Mats Blomqvist (BP) och Robin Malm (BP)
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Jimmy Karlssons (BP)
yrkande.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 52

Dnr 2020/844

Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård.
Beskrivning av ärendet
Den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lagen (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter
tidigare överenskommelser som tecknats mellan regionen och kommunerna
under 2018 och 2019. Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala
överenskommelser om samordnad vårdplanering mellan regionen
(landstinget) och varje kommun.
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att
säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när
utskrivning sker från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård, kommunal
hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. Målgruppen för lagen och
överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, som efter
slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två
tidigare överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i
lagen gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att
utvärdera hur överenskommelserna fallit ut i praktiken.
Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna
mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i
särskilt boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.
Sektorns bedömning
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet
dagar som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de
konstaterats utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen
trädde i kraft. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %.
Minskningen mellan 2018 och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även
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fortsatt under 2020. Minskningen av antalet utskrivningsklara dagar på
slutenvårdsplats har dels medfört att kommunerna fått lägre kostnader, dels
att regionens slutenvårdsplatser kunnat nyttjas för patienter som har större
behov av dessa.
Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades.
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och
drygt 75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det
har även under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till
personal inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen.
Även denna undersökning gav en relativt positiv bild.
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit
fram riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består
företrädesvis av redaktionella ändringar och den tidigare
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Beloppet som
kommunerna har erlagt per utskrivningsklar patient har utgått ifrån
Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en (nationell)
genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 har
detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30
dagar för psykiatrisk vård.
Överenskommelsen föreslås till och med 2022-01-01. En förändring
avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år och om ingen
av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 2020-05-08 som
beslutade att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för
Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendationen.
Välfärdsrådet beslutade den 23 juni 2020 att rekommendera kommunerna
och regionen att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Syftet med lagen är att ge trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och
skapa en sammanhållen vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse
är behov av öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården
och/eller kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har
ersatt den tidigare betalningsansvarslagen. Överenskommelsen innehåller
samma ekonomiska reglering mellan huvudmännen som gällt under 2019.
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Den ekonomiska regleringen i överenskommelsen skapar incitament för
kommunerna att ta hem sina utskrivningsklara patienter så snart möjligt.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-18,
§ 72
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Underlag för rekommendation
Förslag till Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård 2020-2022
Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
som är att godkänna föreslagen överenskommelse.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg
och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”, i enlighet med
förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Region Dalarna
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§ 53

Dnr 2020/716

Värdskap för GYSAM Dalarnas driftorganisation
Beskrivning av ärendet
GYSAM är en samverkan inom gymnasieskolan som innefattar Dalarnas
samtliga kommuner förutom Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen (GYSAM).
Syftet med GYSAM är att genom samverkan kunna erbjuda eleverna ett
större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja mellan. En
förväntad effekt av samverkan har även varit att kommunerna tillsammans
haft bättre möjligheter att möta variationer av årskullarnas storlek.
Över tid har GYSAM-samarbetet utkristalliserat tre fokusområden:
− God ekonomisk hushållning bl.a. sträva mot riksprislistan
− Rättssäker antagning och sökförfarande
− Tillgång, likvärdighet och kvalitet, t.ex. via GYSAM-net som
möjliggör större språkvalsutbud via fjärrutbildning
Huvudmannaskapet för GYSAM ligger idag under Falun-Borlänge-regionen
(FBR).
Sedan årsskiftet 2018/2019 har samtliga 15 kommuner ingått i Dalarnas
kommunförbund (DKF). Utifrån önskemål från kommunerna om att se över
möjligheten att flytta huvudmannaskapet från FBR till DKF uppdrogs det åt
en extern konsult, The New Branch, att utreda förutsättningarna för ett byte.
Förstudien presenterades i april 2020 och den kom fram till att det inte finns
några legala eller praktiska hinder för att ändra huvudmannaskapet. Vidare
presenterades ett antal rekommendationer gällande organisation samt förslag
till beslut.
Vid Dalarnas kommunförbunds styrelsemöte 2020-05-06 beslutades att efter
vissa justeringar anta förstudiens förslag till beslut.
Sektorns bedömning
Förvaltningen har inga invändningar gällande samverkansavtalet eller dess
bilagor. Vidare ställer förvaltningen sig positiv till ett förändrat
huvudmannaskap från FBR till DKF, då kommunförbundet bedöms vara en
mer naturlig hemvist för GYSAM-samarbetet.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-21,
§ 23
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-07
Missiv, daterat 2020-09-01
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna – Förstudie med förslag
till beslut
Protokoll, styrelsemöte Dalarnas kommunförbund 2020-05-06
Yrkanden
Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
som är att godkänna samverkansavtalet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med fyra
bilagor, i enlighet med förslaget.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i
frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i
samverkansavtalet med bilagor
Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Gymnasiechef Marcus Zetterlund
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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§ 54

Dnr 2020/1023

Återbetalning av företagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Förlagslånen från medlemmarna till Föreningen
sägs därmed också upp av Föreningen återbetalas till medlemmarna.
Kommuninvest behöver tillföras nytt kapital och därmed erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan.

Justeras

Utdrag bestyrks

32

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-21
Kommunfullmäktige

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. För varje
kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan
för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren
2021 till 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet
ökar successivt enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Det kommer som tidigare vara möjligt att delta med en insats utöver ovan
angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare.
Sektorns bedömning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avser medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Leksands kommun
nyttjar i dag Kommuninvest för i stort sett all upplåning och förvaltningen
ser positivt på Kommuninvests fortsatta kapitalisering och plan för att uppnå
de krav som de regulativa myndigheterna har på verksamheten.
Bedömningen är även att en gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för
alla medlemmar är positiv.
För Leksands kommuns del, som har ett insatskapital på drygt 13 000 000
kronor plus förlagslån på 2 700 000 kronor, innebär ändringen att kommunen
klarar den nya nivån utan tillskott år 2021 men att insatskapitalet behöver
öka med 350 000 kronor år 2022, 1 525 000 kronor år 2023 och 2024.
Insatskapitalet är en finansiell anläggningstillgång.
Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar tas den
s.k. återbäringstrappan bort. Förslaget från förvaltningen är att kommunen
följer beslutad nivån på tillskott och avstår från möjligheten att utnyttja
överinsats.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-18,
§ 54
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Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-10
Skrivelse från Kommuninvest daterad den 2 september 2020 om
kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening inklusive bilaga
med beräkning av insatskapital per långivare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Växla in förlagslånet på 2 700 000 kr som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
2. Inbetala ett insatsbelopp om totalt ca 3 400 000 kr till Föreningen samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
3. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning
av inbetalningarna enligt besluten ovan.
5. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt
ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för
Föreningen vid förfrågan.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 55

Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020
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.
För 4 kvartalet 2019 samt kvartal 1, 2020 finns 8 ej verkställda beslut att
rapportera.
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 3 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 4 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Ärende 5 - pojke
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Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-08-01
Ärende 6 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-07-01
Ärende 7- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 8- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet:2019-06-06
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-21,
§ 55
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-15
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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§ 56

Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal
1/2020
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 f 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 1 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-21,
§ 56
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Katja Vestling
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 57

Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval
Beskrivning av ärendet
Ingrid Rönnblad (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i skolstyrelsen
vid Västanviks folkhögskola. Socialdemokraterna föreslår Liv Lunde
Andersson till ny ersättare i skolstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2020-09-14
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.
2. Välja Liv Lunde Andersson (S) till ny ersättare i skolstyrelsen vid
Västanviks folkhögskola, till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Västanviks folkhögskola
Liv Lunde Andersson (S)
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