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Datum

2019-02-07
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 18 februari 2019 kl. 18.30

Ärenden med förslag till beslut

1 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 

1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Leksands kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Bekräfta att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun 
den 4 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun 
den 4 november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller.

4. Utse att kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars 
Bäcksholm för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

2018/1393
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2 Ansökan från Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk om ny borgen
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja ny borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och 

hantverk enligt följande treårsplan:

a) Borgensåtagande på 600 000 kronor att gälla 
2019-04-01—2020-03-31.

b) Borgensåtagande på 400 000 kronor att gälla 
2020-04-01—2021-03-31.

c) Borgensåtagande på 200 000 kronor att gälla 
2021-04-01—2022-03-31.

2. Ovanstående plan för borgensåtagandet förutsätter att 
verksamheten fortsatt utvecklas väl så att de ekonomiska 
åtagandena mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att regelbunden ekonomisk information månadsvis 
fortsatt skickas till kommunens ekonomichef samt till 
Sätergläntans bankkontakt.

2018/1545

3 Utbetalning av partistöd 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2019 om totalt 635 500 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 
2020 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet 
enligt första punkten använts. 

2018/1747

4 Reglemente för revisionen, kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta reglemente för revisionen - Brandkåren Norra Dalarna, i 

enlighet med förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.

2019/77

5 Interpellation om arbete med att förebygga sexuellt våld 
och sexuella trakasserier
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad.

2019/120
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6 Interpellation om byskolorna
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad.

2019/122

7 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga granskningsrapporten av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017 till handlingarna.

2018/1553

8 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2018
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga granskningsrapporten av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2018 till handlingarna.

2018/1553

9 Val av lekmannarevisorer till bolag, stiftelser m.m.
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

10 Avsägelse jävsnämnden - Lena Ihlar (V)
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Välja XX till ny ersättare i jävsnämnden till och med den 31 
december 2022.

2018/1486

11 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 6 Dnr 2018/1393

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun inklusive dess helägda dotterbolag Leksandsbostäder AB 
och Leksand Vatten AB har idag all sin belåning via Kommuninvest i 
Sverige AB, som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening där Leksands 
kommun är medlem. 

Som medlem i denna förening har Leksands kommunkoncern möjlighet att 
få förmånligare räntevillkor än vad marknaden annars kan erbjuda. Detta 
tack vare att samtliga medlemskommuner skall ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser. Detta borgensåtagande 
ska förnyas var tionde år, senast var 30 november 2009. 

Avdelningens bedömning
Det bedöms som lämpligt att fortsätta vara medlem i föreningen och ingå de 
borgensförbindelser och avtal som krävs för detta.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 2

Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-12-03

Skrivelse från Kommuninvest om borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2018-08-29

Borgensförbindelse ingången 3 september 1999

Avtal om regress m.m. undertecknat 4 november 2011

Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (garantiavtal) undertecknat 4 november 2011

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-11-30 § 110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse undertecknat 2009-11-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 

(”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

2. Bekräfta att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Utse att kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars 
Bäcksholm för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
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Datum
2019-01-24

Referens
Dnr 2018/1393 2019.567

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

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun inklusive dess helägda dotterbolag Leksandsbostäder AB 
och Leksand Vatten AB har idag all sin belåning via Kommuninvest I 
Sverige AB, som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening där Leksands 
kommun är medlem. 

Som medlem i denna förening har Leksands kommunkoncern möjlighet att 
få förmånligare räntevillkor än vad marknaden annars kan erbjuda. Detta 
tack vare att samtliga medlemskommuner skall ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser. Detta borgensåtagande 
skall förnyas var tionde år, senast var 30 november 2009. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Fortsätta vara medlem i föreningen och därmed fatta beslut om detta. 

Förslag till beslut
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 

(”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Bekräfta att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun den 4 
november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun den 4 
november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
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Leksands kommun

Datum
2019-01-24 Referens

Dnr 2018/1393
Sida
2(2)

4. Utse att kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars 
Bäcksholm för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-12-03

Skrivelse från Kommuninvest om borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2018-08-29

Borgensförbindelse ingången 3 september 1999

Avtal om regress m.m. undertecknat 4 november 2011

Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (garantiavtal) undertecknat 4 november 2011

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-11-30 § 110

Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse undertecknat 2009-11-30

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Controllingansvarig Kristian Koivumäki för åtgärder och vidarebefordran till 
Kommuninvest
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 2018-08-29 
 
 Leksands kommun 
 Att: Lars Bäcksholm 
 793 80 Leksand 
  
 
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Leksands kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Leksands kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 
3 september 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 
30 november 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Leksands kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Leksands kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Leksands kommun undertecknade Regressavtalet den 
4 november 2011 och Garantiavtalet den 4 november 2011. Även dessa avtal riskerar att 
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  
 
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  
 
Leksands kommun ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att Leksands kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
3 september 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Leksands kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    
 
Att Leksands kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Leksands 
kommun den 4 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  
 
Att Leksands kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Leksands 
kommun den 4 november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 
 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att 
vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor 
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från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som 
tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. 
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen 
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 
 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Falun. 

 
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 

undertecknas av de två företrädare för Leksands kommun som 
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 
innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 
5. Leksands kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 
A) Lagakraftvunnet protokoll 
 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  
 
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 15 augusti 2019.   
 
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria 
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
victoria.bromark@lindahl.se.  
 
Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Fredrika Norman  
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)  
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse    
 
Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 (”Borgensförbindelsen”), 
vari Leksands kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun den 4 november 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun den 4 november 2011, vari 
Leksands kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller.  

 
  
 
__________ / __________   
Ort   Datum   
 
För Leksands kommun 
   
  
____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   
enligt beslut enligt beslut 
  
____________________  ____________________ 
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2009-11-30 1 

   
 

Plats och tid Leksands gymnasium, aulan, kl. 18.00 – 18.05 
  

Beslutande  

Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista.  
   

   
Tjänstgörande ersättare Se bifogad sammanträdeslista. 

  
Övriga närvarande  

Ersättare Se bifogad sammanträdeslista. 

  

  
Tjänstemän Göran Wigert, kommunchef 

  
Övriga Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande 
  
  

  

Justering  

Justerare  
  

Plats och tid Leksands gymnasium, aulan, 2009-11-30 
  

Justerade paragrafer § 110 
  

Underskrifter  

Sekreterare   

 Andriette Ivarsson 
  

Ordförande   

 Lasse Nygård (C) 
  

Justerare    

  
  

   

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 
  

Sammanträdesdatum 2009-11-30 
  

Datum då anslaget sätts upp 2009-12-01 
  

Datum då anslaget tas ner 2009-12-22 
  

Förvaringsplats för protokollet Kansli- och informationsavdelningen 
  

Underskrift   

 Andriette Ivarsson 
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LEKSANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

   
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2009-11-30 2 
 

  

 

 

    Dnr.2009.297   045 

 

 

 

KF § 110 

 

Borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB 
 

Ärendebeskrivning 

Kommuninvest vill säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlem-

marnas borgensåtaganden varför en handling ”Bekräftelse av borgensförbin-

delse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse” tagits fram. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Leksands kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 

september 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sveriges AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 

samt  att Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att fö-

reta samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

borgenärer och blivande borgenärer. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KSAU 090914 § 105 

KS 091005 § 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justerare   Protokollsutdrag/utdragsbestyrkande 
    

   Kommuninvest i Sverige AB 

   Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 7 Dnr 2018/1545

Borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på 800 000 kronor som går ut den 31 mars 2019.

I en skrivelse söker nu Sätergläntan om en ny borgen på 600 000 kronor att 
gälla till och med 2020-03-31 i enlighet med den femåriga nedtrappnings-
plan som togs beslut om i fjol.

Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund 
(SHR) och Leksands kommun.

Under 2018 har en ny verksamhetschef rekryterats och som tillträder i början 
av januari 2019.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sätergläntans verksamhet har under året enligt t.f. verksamhetschef Gunilla 
Tegen utvecklats väl. De ekonomiska rapporter som erhållits styrker också 
stort den bilden även om visst arbete kvarstår innan lönsamhetsmålen 
uppnådda men den likvida situationen är nu mer stabil än för ett par år sedan.

I syfte att förenkla hanteringen av detta borgensärende framledes så föreslås 
en treårsplan som innebär en fortsatt successiv nedtrappning med 200 000 
kronor årligen fram till dess lånet är till fullo avbetalt 2022-03-31.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 3

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-01-07

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan, daterat 2018-11-22

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja ny borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk enligt 

följande treårsplan:
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Sida
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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

a) Borgensåtagande på 600 000 kronor att gälla 
2019-04-01—2020-03-31.

b) Borgensåtagande på 400 000 kronor att gälla 
2020-04-01—2021-03-31.

c) Borgensåtagande på 200 000 kronor at gälla 
2021-04-01—2022-03-31.

2. Ovanstående plan för borgensåtagandet förutsätter att verksamheten 
fortsatt utvecklas väl så att de ekonomiska åtagandena mot banken 
fullföljs enligt de lånedirektiv som nu gäller och att regelbunden 
ekonomisk information månadsvis fortsatt skickas till kommunens 
ekonomichef samt till Sätergläntans bankkontakt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-01-07

Referens
Dnr 2018/1545  

Kommunstyrelsen
Lars Bäcksholm, 80338
lars.backsholm@leksand.se

Ansökan om ny borgen på 600 000 kronor  från 
Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk om ny 
borgen 

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på 800Tkr som går ut den 30 mars 2019.

I en skrivelse ansöker nu Sätergläntan om en ny borgen på 600Tkr att gälla 
t.o.m 2020-03-31 i enlighet med den 5 års nedtrappningsplan som politiken 
tog beslut om i fjol.

Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund, 
SHR och Leksands Kommun. 

Under året har en ny verksamhetschef rekryterats och som tillträder i början 
av januari 2019. här.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sätergläntans verksamhet har under året enligt t.f verksamhetschef Gunilla 
Tegen utvecklats väl. De ekonomiska rapporter som erhållits styrker också i 
stort den bilden även om visst arbete kvarstår innan lönsamhetsmålen är 
uppnådda men den likvida situationen är nu mer stabil än för ett år sedan. 

I syfte att förenkla hanteringen av detta borgensärende framdeles så föreslås 
ett tre årsupplägg enligt nedan att gälla framöver;

1. Borgensåtagande på 600Tkr att gälla 2019-04-01-2020-03-31.

2. Borgensåtagande på 400tkr att gälla 2020-04-01-2021-03-31

3. Borgensåtagande på 200Tkr att gälla 2021-04-01-2022-03-31.

Ovanstående plan för borgensåtagandet förutsätter att verksamheten fortsatt 
utvecklas väl så att de ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de 
lånedirektiv som nu gäller och att regelbunden ekonomisk information 
månadsvis fortsatt skickas ut till kommunens ekonomichef och till 
Sätergläntans bankkontakt. Skriv här. 

Finansiering
Skriv här.

Samverkan med fackliga organisationer
Skriv här.
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Leksands kommun

Datum
2019-01-07 Referens

Dnr 2018/1545
Sida
2(2)

Förslag till beslut
1. Bevilja ny borgen i enlighet med ovanstående treårs plan innebärande 

en fortsatt successiv nedtrappning med 200Tkr årligen fram till dess 
lånet är till fullo avbetalt 2022-03-31.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan daterat 2018-11-22.

Ekonomiska rapporter från Sätergläntan avseende 2018.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ekonomiavdelningen 

Sätergläntans ledning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 9 Dnr 2018/1747

Utbetalning av partistöd 2019

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 20 februari 2017, se § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2017. 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 
har i rätt tid lämnat in detta.

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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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 625 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 750 
kronor för mandat 10-x.

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2019 enligt följande.
Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 162 750 
Socialdemokraterna 10 124 000
Moderaterna 8 104 625
Kristdemokraterna 4 58 125
Vänsterpartiet 4 58 125
Sverigedemokraterna 4 58 125
Bygdepartiet 3 46 500
Liberalerna 1 23 250

Totalt (SEK):      635 500

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2019 om totalt 635 500 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2020 ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-02-04

Referens
Dnr 2018/1747 2019.938

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

Utbetalning av partistöd 2019

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 20 februari 2017, se § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2017. 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 
har i rätt tid lämnat in detta.

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).

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 625 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 750 
kronor för mandat 10-x.
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Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2019 enligt följande.

Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 162 750 
Socialdemokraterna 10 124 000
Moderaterna 8 104 625
Kristdemokraterna 4 58 125
Vänsterpartiet 4 58 125
Sverigedemokraterna 4 58 125
Bygdepartiet 3 46 500
Liberalerna 1 23 250

Totalt (SEK):      635 500

Förslag till beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2019 om totalt 635 500 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2020 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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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 16 Dnr 2019/77

Reglemente för revisionen, kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades den 
1 januari 2019 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. 
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. 

Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit 
ett reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente 
avseende förbundets revision. 

Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed, 
men även av ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för 
kommunalförbundet utgör respektive fullmäktiges och medborgarnas 
instrument för granskning och kontroll av förbundsdirektionens verksamhet. 
Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och bidrar till att legitimitet 
och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.

Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar 
vidare förutsättningarna för:

 Revisionens formella reglering
 Revisorernas antal och organisation
 Revisorernas ekonomi och förvaltning
 Revisorernas sakkunniga biträden
 Revisionens arbetsformer
 Revisionens rapportering 
 Revisorerna och direktionen 
 Revisorernas arkiv
 Personuppgiftsansvar 
 Reglementets giltighet

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 13
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Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Tjänsteutlåtande av kommundirektören i Mora kommun, Per Karlsson, 
daterat 2019-01-15

Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för revisionen - Brandkåren Norra Dalarna i enlighet 

med förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga förbundsmedlemmar 
fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunledningskontoret
Joakim Nässén

Kommunstyrelsen

Reglemente - Revisionen Brandkåren Norra Dalarna

        
Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-01 efter 
beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet ägs av förbunds-
medlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. 

Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit ett 
reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente avseende 
förbundets revision. 

Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed men även av 
ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för kommunalförbundet utgör 
respektive fullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och kontroll av 
förbundsdirektionens verksamhet. Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och 
bidrar till att legitimitet och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.

Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar vidare 
förutsättningarna för:

 Revisionens formella reglering
 Revisorernas antal och organisation
 Revisorernas ekonomi och förvaltning
 Revisorernas sakkunniga biträden
 Revisionens arbetsformer
 Revisionens rapportering 
 Revisorerna och direktionen 
 Revisorernas arkiv
 Personuppgiftsansvar 
 Reglementets giltighet

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna under 
förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut. 

Sändlista
Samtliga förbundsmedlemmar

Peter Karlsson
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Kommundirektör
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REGLEMENTE - REVISION 

Brandkåren Norra Dalarna 
 

 
 
 
 
 
Fastställd av: 

 

Kommunfullmäktige Leksand 

 

Kommunfullmäktige Mora 

 

Kommunfullmäktige Orsa 

 

Kommunfullmäktige Vansbro 

 

Kommunfullmäktige Älvdalen 
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Revisionsreglemente  
 

Revisionens roll 

§ 1 

Revisionen är förbundsmedlemmarnas fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 

instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i förbundsdirektionen. 

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all 

verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 

det lokala självstyret. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men 

också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen 

också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs är tillräcklig. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 

integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

 

Revisionens formella reglering 

§ 2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente. 

 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Förbundsordningen i 

kommunalförbundet ger de grundläggande förutsättningarna för Brandkåren Norra Dalarna. 

 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 

 

Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom 

processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunalförbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 

Revisionsarbetet i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda 

sed som senast är uttolkad i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 

(Sveriges Kommuner och Landsting). 

 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 

regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunalförbundets 

förbundsordning och delegationsordning. 

 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslag, förvaltningslag, 

dataskyddsförordning, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 

förbundsövergripande riktlinjer. 

 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de 

behöver vara orienterade om för sin insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 

granskar. 
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Revisorernas antal och organisation 

§3 

Varje kommun ska ha var sin revisor som utses av medlemskommunens kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 

av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 

mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden ska 

berört Kommunfullmäktige tillse att det sker fyllnadsval. 

 

§ 4 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. Varje revisor är dock en egen 

myndighet som självständigt skall göra bedömningar och fatta beslut.  

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 5 

Arvoden till revisorer ska utgå enligt Mora kommuns arvodesbestämmelse.  

 

§ 6 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 

regler som gäller för en kommunal nämnd. 

 

§ 7  

Revisorernas budget ska beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i 

samtliga medlemskommuner. Revisorerna gör framställning om budget till ordförande-

gruppen i den ordning som ordförandegruppen lägger fast. Förbundsdirektion står för 

revisorernas kostnader. 

 

 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§8 

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 

omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 

 

Revisorerna beslutar själva om upphandling.  

 

§ 9 

Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 

sakkunniga som biträder revisorerna. 

 

Revisionens arbetsformer 

§ 10 

Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande.  

Ordförande ska inte komma från Mora kommun. 
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Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de 

sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar. 

 

Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över 

beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av 

ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

 

I övrigt ska minnesanteckningar föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Ordföraranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

 

Ordföranden tillser att det alltid finns en aktuell arbetsordning för revisorerna. 

 

§ 11 

Varje revisor är självständig i sitt granskningsuppdrag. Revisorn kan själv bestämma om 

skrivelser med anledning av granskningsarbetet. 

 

Revisionens rapportering  

§ 12 

Revisionsberättelsen ska lämnas senast 30 april till förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt 

förbundsdirektionen. Förbundsdirektionens kommentarer till revisionsberättelsen ska lämnas 

senast 31 maj till förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

§ 13 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige 

samt förbundsdirektionen senast två veckor efter delårsrapportens fastställande av 

förbundsdirektionen. 

 

 

§14 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsdirektionen. De 

sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 

förbundsdirektionen och medlemskommunernas kommunfullmäktige så snart en granskning 

är avslutad.  

 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 

förbundsdirektionen och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna och direktionen 

§ 15 

Revisorerna och förbundsdirektionens presidium har regelbundna överläggningar, minst en 

gång varje år. 

 

§ 16 

Revisorerna kan initiera ärenden i förbundsdirektionen med anledning av sin granskning och 

om sin förvaltning när de bedömer att så behövs. 

 

Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart 

som möjligt efter att beredning har skett. 
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I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att närvara på direktionen och yttra 

sig. 

 

Revisorerna rapporterar till förbundsdirektionen om de i sin granskning funnit att misstanke 

om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 

avgörande åsidosatts. Om förbundsdirektionen inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med 

anledning därav rapporterar revisorerna till förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

Förbundsmedlems fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

 

Revisorernas arkiv 

§ 17 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. Mora kommun 

(säteskommunen) är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i 

kommunalförbundet från och med dess inrättande den 1 januari 2019. 

 

§ 18 Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

 

Reglementens giltighet 

§ 19 

Reglementet och eventuella revideringar gäller från det att samtliga förbundsmedlemmars 

fullmäktige fastställt densamma. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 10 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 7

Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2017, daterat 2018-11-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Lägga granskningsrapporten av kommunens överförmyndarverksamhet 

2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 11 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2018

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 8

Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2018, daterat 2018-11-15

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Lägga granskningsrapporten av kommunfullmäktiges överförmyndar-

verksamhet 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Avsägelse av uppdrag

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Jävsnämnden. 

/ Lena Ihlar 

Leksand den 11 januari 2019 
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