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AU § 23 Dnr 2017/428 130

Förslag på nya riktlinjer gällande ersättningar   
avseende ensamkommande barn och ungdomar

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från socialförvaltningen.
I dagsläget ser de ekonomiska förutsättningarna olika ut för de 
ensamkommande barn och ungdomar som bor i kommunen, bland annat 
beroende på om de har uppehållstillstånd eller inte. Detta blir tydligt 
framträdande om och när barn och ungdomar placeras inom samma 
placeringsform, och då främst avseende placeringsformen stödboende. 

De barn och ungdomar som beviljats uppehållstillstånd med 
verkställighetshinder (T4) får kommunen numera statlig ersättning för om 
det tidsbegränsade beslutet gäller i minst 12 månader. Dock kan det hända 
att ungdomarna på grund av det specifika uppehållstillståndet inte beviljas 
t.ex. pengar från CSN eller Försäkringskassan. I och med att barnet fått 
uppehållstillstånd och en bosättning i kommunen, avslutas ungdomen hos 
Migrationsverket och får inte heller någon form av ekonomisk ersättning 
därifrån. 

Att varken få ersättning från Migrationsverket eller Försäkringskassan/CSN 
gäller även för de barn och ungdomar som beviljas tidsbegränsade 
uppehållstillstånd, men som är kortare än 12 månader. Dessa ungdomar kan 
med andra ord stå helt utan inkomst. 
Maria Lasell och Sara Hagberg Höök socialförvaltningen, var närvarande 
och redogjorde för ärendet.
Socialförvaltningens förslår följande: 

- Ungdomar som bor på HVB och har beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd av Migrationsverket, men inte har möjlighet att få 
barnbidrag från Försäkringskassan, av kommunen beviljas 
motsvarande belopp som barnbidraget varje månad när de går på 
högstadiet. 

- Ungdomar som bor på HVB och har beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd av Migrationsverket, men inte har möjlighet att få 
bidrag från CSN när de går på gymnasiet, av kommunen beviljas 
motsvarande belopp per månad som studiebidrag och extra tillägg. 
Bidraget från kommunen följer CSNs generella utbetalningsplan 
under året samt förutsätter närvaro i skolan.

- Asylsökande ungdomar boendes i stödboende, i avvaktan på 
eventuellt annat beslut inom kommunen gällande aktiviteter, kan få 
upp till 1500 kr/år i bidrag till aktivitet inkl. kläder/skor/utrustning.
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AU § 23 forts
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i enlighet med socialförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Enigt socialförvaltningens förslag.

____________________

Sändlista: Socialchef
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AU § 24

Information om föreningsbidrag

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Per Höglund informerade om utbetalningar av vissa 
föreningsbidrag som i stort påverkar den budgeterade ramen.

Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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AU § 25 Dnr 2017/403 305

Inköp av inkassotjänster

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, upphandlade 2014, via 
Kommentus, inkassotjänster. Upphandlingen blev överklagad, men i början 
av 2017 blev det möjligt att teckna avtal för de upphandlade 
inkassotjänsterna. Den först rangordnade leverantören av tjänster är Intrum 
Justitia Sverige AB. Redan idag använder bland annat Rättviks Fastigheter 
AB denna typ av tjänster och Intrum Justitia Sverige AB är redan idag vår 
leverantör när det gäller långtidsbevakning av fordringar.
Avtalet är mycket förmånligt för kommunen att teckna. Bland annat får 
kommunen möjlighet att återvinna 100 % av gamla fordringar mot dagens 
avtal som endast ger oss 50 % av eventuella återvunna belopp. Avtalet skulle 
innebära en klar arbetsbesparing i tid för kommunens personal. Vanligen 
ökar även betalningsbenägenheten avseende kundfordringar när denna 
hantering läggs ut på en extern part.
För våra kommunmedborgare innebär övergången att följande avgifter 
kommer att tas ut av Intrum Justitia Sverige AB, beroende på hur långt i 
processen ett inkassoärende kommer:

 Inkassokostnad 180 kr

 Avgift för ansökan om betalningsföreläggande 300 kr

 Arvode för ansökan om betalningsföreläggande 380 kr

 Utmätning/verkställighetsavgift till kronofogdemyndigheten 600 kr

 Upprättande av amorteringsplan 170 kr

 Aviavgift vid amortering   60 kr
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Stab- och serviceförvaltningen föreslår att ekonomienheten får teckna avtal 
med den av SKL och Kommentus föreslagna leverantören.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottets beslut
- Uppdra till ekonomienheten att gå vidare för kommunens räkning 

och teckna avtal med den av SKL och Kommentus föreslagna 
leverantören av inkassotjänster.

___________________
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AU § 26 Dnr 2017/16 048

Fördelning av bygdepeng 2017

Ärendebeskrivning 
Den totala summan för årets utdelning av bygdepeng är 221 000 SEK (sökt 
belopp var 710 500 SEK). 
Den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen har inkommit med förslag
på fördelning av bygdepeng 2017:

1. Näsets bystugeförening 12 500 SEK (sökt belopp)
Upprustning av fönstren vid bystugan.

2. Oregruppen ideell förening 58 000 SEK (sökt belopp)
Utveckling av nya besöksmål.

3. Oregruppen ideell förening 8 000 SEK (sökt belopp)
Besöksdator till Furudals turistbyrå.

4. Oregruppen ideell förening 12 000 SEK (sökt belopp)
Marknadsföring till spelmansstämman i Furudals bruk

5. Oregruppen ideell förening 42 000 SEK (sökt belopp)
Sommarjobb för ungdomar inom besöksnäringen.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att bygdepeng 2017 fördelas enligt 
arbetsgruppens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Bygdepeng 2017 fördelas enligt ovanstående förslag från

arbetsgruppen.
______________________

Sändlista: T Renbro
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AU § 27 Dnr 2017/238 046

Ansökan om bidrag ur Länsstyrelsens 
vattenregleringsfond 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Dalarna har översänt remiss avseende ansökan om bidrag ur 
Länsstyrelsens vattenregleringsfond.

Följande föreningar har ansökt om bidrag ur fonden:
Öja Jordägare 35 000 SEK
Classic Car Week 40 000 SEK
Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus 33 000 SEK
Vikarby Båtklubb 200 000 SEK
Vikarby byalag 34 000 SEK
Ore hembygdsförening 45 000 SEK
Furudals Bruks Golfklubb 50 000 SEK
Övre Gärdsjö Bystugeförening 137 000 SEK
Oregruppen 10 000 SEK

Yttrande
Kommunens arbetsgrupp för ansökan om bidrag ur vattenregleringsfonden 
föreslår att Vikarby Båtklubb beviljas 50 000 kr, Öja Jordägare 20 000 kr 
och Övre Gärdsjö Bystugeförening 40 000 kr.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till arbetsgruppens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann at 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Föreslå Länsstyrelsen att följande föreningar beviljas bidrag ur

vattenregleringsfonden 2017:
Vikarby Båtklubb – 50 000 kr
Öja Jordägare – 20 000 kr
Övre Gärdsjö Bystugeförening – 40 000 kr

__________________
Sändlista: T Renbro

Länsstyrelsen
Samtl föreningar
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AU § 28 Dnr 2016/489 000

Förlängning av medborgarlöfte

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från kommunpolis Anders Modén angående förlängning av 
kommunens medborgarlöfte. 
Medborgarlöftet i Rättviks kommun löper under tiden 2016-11-01 – 2017-
04-30.
Arbetet med Medborgarlöftet har kontinuerligt följts upp för att se om 
arbetet haft effekt. Uppföljningen har skett via medborgardialoger, 
medarbetardialoger, analys av statistik samt via BRÅ och arbetsgrupper.
Efter en samlad bedömning av det arbete som hittills gjorts i Medborgar-
löftet, kan man konstatera att det redan efter ett halvår är svårt att se någon 
mätbar effekt. För att kunna göra en Rättvik uppföljning krävs därför mer 
uthållighet.
Kommunpolisen föreslår därför att Medborgarlöftet i Rättviks kommun 
förlängs fr o m 2017-05-01 – 2017-11-31.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att Medborgarlöftet förlängs enligt 
kommunpolisens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Medborgarlöftet i Rättviks kommun förlängs fr o m 2017-05-01 - 

2017-11-31.
______________________

Sändlista: Kommunpolis
Fredrik Ollén
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AU § 29 Dnr 2017/372 048

Ansökan om bidrag HITTAUT 2017

Ärendebeskrivning 
IK Jarl, genom Håkan Elfving har ansökt om bidrag för genomförande av 
friskvårdsprojektget HITTAUT 2017.
IK Jarl har de senaste två åren arrangerat friskvårdsaktiviteten HITTAUT 
med mycket stort deltagarantal.
Det ansökta beloppet är på 10 000 kronor och avser tryckkostnader för 
kartor.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade att IK Jarl beviljas ett bidrag på 5 000 kronor.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Bevilja IK Jarl ett bidrag på 5 000 kronor för friskvårdsprojektet

HITTAUT.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

_____________________
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AU § 30 Dnr 2017/358 048

Ansökan om bidrag – Boda Boul Fighters Pentanque

Ärendebeskrivning 
Boda Boul Fighters Petanque Klubb har ansökt om bidrag för ett event med 
propagandatävling, prova på turneringar och distriktsmästerskap i boule 
under fyra dagar.
Bidragsansökan är på 15 000 kronor.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att bidrag beviljas med 5 000 kronor.
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Boda Boul Fighters Petanque Klubb ett bidrag om

5 000 kronor för ovanstående event.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

_____________________ 

Sändlista: Boda Boule Fighters Petanque Klubb
Ks ordförande

  

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 31 Dnr 2017/405 04

Förvaltningarnas månadsuppföljning för mars 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog förvaltningarnas ekonomiska 
uppföljning för mars månad.

Allmänna utskottets beslut
- Uppföljningen läggs till handlingarna.

___________________
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AU § 32 Dnr 2017/56

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär: 
17:11   Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL
17:12   Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
17:14   Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017
17:15   Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
            bilagor till AB
17:16   Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
            HÖK 16 – Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Region Dalarna – Protokoll 2017-02-08.

Dnr 2017/155
Dala Vatten och Avfall AB – Protokoll 2017-04-04.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_______________________
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